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П О К А Н А
Уважаеми госпожи и господа,
от 10 до 12 ноември 2017 година в град Девин, за трета поредна година ще
се проведе иновативното Национално състезание по чужди езици, речеви и
комуникативни умения „Аз мога - тук и сега” за ученици от 7 до 12 клас.
Организатори на инициативата са Сдружение „Аз мога – тук и сега“ и Езикови
училища „Интелект“.
В първото издание 2015 година взеха участие 150 ученика и 35
ръководителя от 21 населени места. В следващото издание през 2016 година
участват 198 ученика и 50 ръководителя от 27 населени места. Тази година
очакваме повече от 300 участника от цяла България!
Състезанието се провежда върху три основни компетентности в три
етапа – слушане с разбиране ("Интервю"), четене с разбиране ("Тествай
знанията си") и създаване на текст ("Изрази себе си в есе"). Състезателните
категории са: Английски език, Немски език, Испански език и Френски език.
Формата за участие на учениците е единствено и само индивидуална,
както и само в една категория, като всеки един участник според това в кой клас
е към настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи в
категорията, която е избрал за участие: 7 - 8 клас, 9 - 10 клас и 11 - 12 клас.
Обръщаме се към Вас от името на организационния комитет с официална
покана за участие на Вашите подопечни за да премерят знания в наймащабното чуждоезиково състезание в България! Надяваме се на съдействие
от Ваша страна.
Смятаме, че състезанието би насърчило изучаването на чужди езици не
само в училищата, но и извън тях и популяризирането на богатото езиково и
културно разнообразие с цел повишаване нивото на многоезичност и
междукултурно разбирателство. Очакваме Ви!
За информация, моля да се обръщате към г-н Алекса Тачев, член на
организационния комитет, моб. тел.: 0897 879 980 и/или г-жа Любомира
Йорданова, връзка с важни партньори, моб. тел.: 0877 273 999, е-поща
registrator@az-moga.bg / kristalin@kiwidesign.bg и уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg
09 октомври 2017 г.
гр. София

С почитания,
Кристалин Чавдаров

основател и председател
на организационен комитет
„Аз мога – тук и сега“
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Етапи на състезанието
1. "Изрази себе си в есе" - Участниците в различните възрастови групи на
категориите получават различни теми за разработване на писменна
експозиция. Темата на есето ще бъде оповестена в деня на състезанието.
За различните възрастови групи в категориите има изисквания за
приблизителния общ брой думи:
7 - 8 клас от 100 до 120 думи
9 - 10 клас от 180 до 220 думи
11 - 12 клас от 180 до 220 думи
Този етап се провежда през първия ден на състезанието след
пристигането, настаняването и церемонията по откриване на състезанието. За
целта е необходимо стриктно да следите графика на състезанието!
2. "Тествай знанията си" - Участниците попълват тест за определяне на
езикова компетенция. Въпросите към различните възрастови групи в
категориите са както следва:
7 - 8 клас – 40 въпроса
9 - 10 клас – 50 въпроса
11 - 12 клас – 60 въпроса
Участниците разполагат с един астрономически час за работа след
получаване на тестовете.
3. "Интервю" - Само участниците, преминали първите два етапа с найголям брой точки и са класирани в ТОП10 на състезанието в различните
възрастови групи на категориите, са допуснати до устно изпитване, което се
провежда под формата на събеседване/интервю.
Темата на събеседване е различна за всяка възрастова група на
състезателните категории и се обявява след проверка на резултатите от етап 2.
След обявяването на темите участниците класирани за етап 3, имат 2
астрономически часа в които могат да се консултират с ръководители и да се
подготвят за финалния етап.
Обща информация за участие в издание 2017
За трета поредна година се впускаме в безкрайността чужди езици! Да,
отново с Интелект! Най-успешните, можещи, последователни и даващи
училища за езиково обучение "Интелект" - център за английски, немски,
италиански и испански език. Създадени през 2000 г. от г-жа Ваня Ананиева,
защото можем да "Учим с удоволствие".
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Това е най-доказано добрата комбинация и не само според г-н Кристалин
Чавдаров, усмихнатия основател на PROмяната от 2010 година насам. „Аз мога тук и сега” заедно с училища "Интелект" - пак и отново са тук и сега от 10 до 12
ноември, мястото е ясно Исмена, град Девин - перлата на Родопа планина и дом
за знаещи, можещи и действащи...
Отправяме предизвикателство към учениците от 7 до 12 клас в редовна
форма на обучение през учебната 2017-2018 година от цяла България,
изучаващи Английски език, Немски език, Испански език и Френски език, както и
техните преподаватели.
Изпитните материали са съобразени с актуалните международно
признати и утвърдени сертификационни практики. Методологията на
провеждане е съобразена с учебните програми по чужди езици, както за
профилираните така и за непрофилираните паралелки в училище.
Изпитните сесии са специално разработени за целите на националното
състезание и поставят висока летва за изучаващите чужди езици, както и
прилагат нестандартното мислене, както във всичките инициативи на „Аз мога
- тук и сега”. :)
Езикови училища "Интелект" и „Аз мога - тук и сега” имат за цел освен
възможността младите участници да премерят сили то и да усъвършенстват
знанията си - за тази цел ще имате възможност да присъствате на кратки
семинари/обучения, които ще демонстрират иновативните методи и практики
на обучение по чужди езици.
Надпреварата и в двете обявени състезателни категории ще се проведе в
три етапа:
- писмена експозиция по дадена тема;
- тестова част – въпроси от затворен тип, с един или множество верни
отговори;
- устна част – събеседване с езикови експерти, установяващи нивото на
владеене на език*
*В последния етап (устно събеседване) на надпреварата се допускат само
участниците преминали първите два етапа от състезанието.
Регистрацията за състезанието е до 23:59 часа на 27 октовмри. Срокът
за регистрация е окончателен и след приключването му няма да се допускат
нови заявки и участници!
Заявката за участие се извършва от: ZEN.az-moga.bg
Относно детайли, моля пишете на e-mail: registrator[-_@_-]az-moga.bg и/или
позвънете на 0897 87 99 80 и/или 0877 27 39 99!
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Изисквания към участниците

В Националното състезание по Чужди езици, речеви и комуникативни
умения "Аз мога - тук и сега" могат да участват ученици от 7 до 12 клас в
редовна форма на обучение през учебната 2017-2018 година от цяла България,
изучаващи английски, немски език, испански език и френски език, като първи
или втори чужд език.
Формата под която участват учениците в състезанието е единствено и
само индивидуална, както и само в една категория, като всеки един участник
според това в кой клас е към настоящата учебна година попада в една от
следните възрастови групи в категорията, която е избрал за участие: 7 - 8 клас,
9 - 10 клас и 11 - 12 клас.
Всеки ученик участва с придружението на ръководител - учител от
съответното учебно заведение. Ръководителят може да бъде и родител и/или
настойник на ученика. За ученици от 12 клас, навършили 18 години към датата
на провеждане на състезанието - не е задължително придружението на
ръководител.
Ръководителите (и/или придружаващите/родители, административни
и/или упълномощени лица, както и други - шофьори и т.н.) също е необходимо
да заявят участие, чрез регистрационната форма на състезанието.
Относно детайли, моля пишете на e-mail: registrator[-_@_-]az-moga.bg и/или
позвънете на 0897 87 99 80 и/или 0877 27 39 99!
Такса правоучастие
За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или
придружаващите ги НЕ заплащат такса за правоучастие! Всички материали,
както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.
Напомняме Ви, че участието в състезанието НЕ е обвързано с
настаняване и транспорт, който е организиран от нас т.е. можете да се
настаните и пътувате, както и където пожелаете, но е важно да ни уведомите
предварително!
Жури, задачи и критерии
Всяка категория има комисия от 2-ма члена, които са изявени
специалисти в чуждите езици и по-конкретно в категорията на журиране.
Оценяващите предварително събеседват и определят заданията за трите
етапа, както и критериите за оценяване.
Журито определя и крайното класиране!
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Ментори и Вдъхновители
По време на състезателния ден ще присъстват доказани експерти за
всяка една категория, които ще бъдат предварително обявени и представени.
Всеки един участник има право да се консултира по зададената задача с тях.
Менторите участват при необходимост от допълнително мнение при
оценяването и класирането на участниците.
Награди
Състезатели класирали се на призови места ще получат паричнопредметни награди. Всички останали участници ще получат сертификати за
участие, както и подаръци от приятелите/партньорите на събитието, които ще
разберете на място :)
Настаняване
Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения
„Аз мога - тук и сега” се провежда в град Девин (през 2015, 2016 и 2017), сърцето
на Родопите, а домакин на състезанието е перлата, 4 звездния SPA & Wellness
комплекс Исмена.
Цената на нощувка със закуска, обяд и вечеря т.е. пълен пансион за един
ден е 45,00 лева на участник /ученик, ръководител, придружител и т.н./ или
общо за престоя през цялото състезание (две нощувки) е 90,00 лева.
Настаняванията са на база тройки и се извършва предварително от
административния екип на хотела по критерии: град, училище и пол.
Нощувките се заплащат на място в град Девин и се издават фактури с
възможност поотделно фактуриране за нощувка, храна и транспорт.
Домакините предлагат и възможност за предварително заплащане, чрез
банков превод - това улеснява настаняването в деня на пристигане.
Препоръчително е групи с над 5 участника да използват банково плащане!
Заплатилите по банков път приоритетно се настаняват в комплекс Исмена
според наличните свободни места и капацитет. За детайли, моля свържете се с
нас на e-mail: registrator[-_@_-]az-moga.bg и/или позвънете на 0897 87 99 80
и/или 0877 27 39 99!
Изхранването за закуска и вечеря е на меню, а обядът е сандвич. Всички
блюда ще бъдат съобразени с предварително заявеното желание на участника
относно предпочитанието за месни и безмесни храни.
При по-голям брой заявили участие в състезанието от капацитета на SPA
& Wellness комплекс Исмена ще използваме друг/и хотел/и за настаняване,
като запазим идентични условия относно цена и изхранване.
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Транспорт
Организиран транспорт в петък от Пловдив за Девин и в неделя от Девин
за Пловдив ще се извършва с предварително заявено място в автобусите при
регистрация за състезанието, чрез регистрационната форма и потвърждение.
Автобусите потеглящи от Пловдив с начално място автогара "Родопи"
(намира се в съседство с Централна ЖП гара) пристигат до комплекс Исмена,
град Девин. Потеглящите автобуси са от комплекс Исмена, град Девин до
автогара "Родопи".
Часовете на потегляне, рег. номера на автобусите и тел. номера на
шофьорите се обявяват в седмицата преди състезанието!
Цената на човек на посока е 12,00 лева т.е. общо 24,00 лева за двете
пососки. Заплащат се при пристигане в град Девин на рецепция в комплекс
Исмена и се издава фактура.
Участието в състезанието НЕ е обвързано с настаняване и транспорт,
който е организиран от нас. Екипът на "Аз мога - тук и сега" е пряко
ангажиран с настаняването и транспорта на всички участници с цел
oсигуряването на безпроблемното и коректно протичане на състезанието.
При желание за самостоятелна организация относно настаняване и
транспорт, моля да ни пишете!
Организатори
Езикови училища „Интелект“
„Аз мога – тук и сега“

