Немският език отваря
нови врати
Международна олимпиада по немски език 2014
Състезания в България

След като през последните години български ученици се представиха много
успешно на международните олимпиади по немски език, сега отново Ви каним да вземете
участие в състезанията за Международната олимпиада по немски език през лятото на
2014 г. във Франкфурт на Майн. Българските ученици ще доказват знанията си по немски
език на нива А2 и В2.
Право на участие имат ученици от девети и десети клас на всички училища,
които учат немски като първи, втори или трети чужд език. Профилираните езикови
гимназии (първи чужд език) имат право да заявят ученици за ниво B2. Който е живял
повече от шест месеца в немски говореща страна не се допуска до участие.
Заявки за участие: Всяко училище определя учител по немски език, който
отговаря за организацията и провеждането на олимпиадата. Той попълва формуляра за
участие и го изпраща до 17 януари 2014 г. на pv@sofia.goethe.org. Формулярът може да
бъде свален от www.goethe.de/sofia или www.bdv-bg.eu.
Първи кръг: 07 февруари 2014 г. в училищата
Училищата ще получат своевременно задачите от Гьоте-институт в София. Те ще
са изготвени по подобие на изпитните задачи за сертификатите на Гьоте-институт за нива
А2 и В2 (четене, слушане и C-тест/ Lückentest). Работите на учениците се проверяват от
учителите по немски език в съответното училище с помощта ключ. Резултатите се нанасят
в таблица (=копие на формуляра за заявка) и се изпращат до 21 февруари 2014 г. на
pv@sofia.goethe.org. Отговорникът за олимпиадата съхранява ученически работи до края
на м. март в училище.
Втори кръг: 15 март 2014 г. в София
Участниците с най-много точки от първия кръг ще бъдат поканени в София, а броят
им се определя пропорционално на броя на всички участници от съответното училище за
дадено ниво, така че на 10 участника от дадено ниво в София се изпраща един ученик
(напр. при 8 участника за ниво В2 ще бъде поканен най-добрият; при 12 участника двама; при 24 - първите трима и т.н.) Предпоставка за участие във втория кръг е
достигането на определен брой точки. Задачите за втория кръг са подобни на тези от
първия (четене, слушане и писмено изразяване вместо С-тест). Първите трима и за двете
нива (общо 6 участника) ще бъдат изпитани и устно.
Всички участници във втория кръг ще получат предметна награда. Разходите за
пътуването до София за участие във втория кръг на олимпиадата на участниците и
придружаващите ги учители ще се поемат от Гьоте-институт, вкл. при необходимост и
разходи за нощувки.
Международна олимпиада: 03 – 16 август 2014 г. в гр. Франкфурт на Майн
Двамата победители от втория кръг (по един за ниво А2 и В2) ще получат
стипендия за участие в Международната олимпиада по немски език 2014 г. в гр. Франкфурт
на Майн.
Ако имате въпроси, се обръщайте към г-жа Мавродиева на bpv@sofia.goethe.org или
02/939 0110.
Ще се радваме на Вашите заявки за участие и желаем на Вас и Вашите ученици
много успехи.
Организатори на състезанията по немски език в България са Министерство на
образованието и науката, Дружеството на преподавателите по немски език в България и
Гьоте-институт в София.

