
 
 

 

  

Felhívás 
 

A Katona József Könyvtár, az Alternative English School és a Europe Direct Információs Hálózat  

idén is meghirdeti 5-6. illetve 7-8. osztályos diákok számára az Európai Nyelvi Díjat nyert  

„Mesélj Európa! – Tales from Europe” angol nyelvi vetélkedőt, rendhagyó online formában. 

 
A vetélkedőre 5 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csoportok regisztrációját 2021. március 19. (péntek), 12.00 óráig fogadjuk a 
http://bacstudastar.hu/meselj-europa weboldalon, melyen a rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi aktuális információ is megtalálható. A 
regisztrációt követően minden csapat gépi sorsolás útján kap egy európai uniós országot, melynek a továbbiakban nagy jelentősége lesz. 
A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel 2021-ben a Mesélj Európa! verseny csak 2 fordulós lesz, és kizárólag online formában 
zajlik majd. 
 

A vetélkedő menete: 
 

I. Online forduló 
Az első forduló kezdete: 2021. március 12. (péntek) 12.00 óra 
 

Be creative! 
 

Készítsetek egy rövid bemutatkozó videót az előadásotokhoz kapcsolódóan. Mondjátok el, hogy miért az adott témát választottátok, és hogy 
mi tetszik a legjobban az előadásotokban. Győzzétek meg az értékelőket arról, hogy érdemes lesz a kész előadásról feltöltött videót is 
megnézniük! FONTOS! A videó elkészítéséhez nem kell egy időben egy helyen tartózkodnotok! 
Az értékelők figyelik majd a nyelvhelyességet, a kiejtést, a szókincset, a csapatmunkát és a kreativitást.  
(A feladat részletes leírását, beküldési módját a vetélkedő honlapján tesszük közzé (http://bacstudastar.hu/meselj-europa). 
A feladat beérkezési határideje: 2021. március 22. (hétfő) 10.00 óra 
 

Online English  
 

Ez a feladatrész az Európai Unióval kapcsolatos, illetve játékos angol nyelvi feladatokból áll, melyeket a játék honlapján lehet megtalálni és 
megoldani (http://bacstudastar.hu/meselj-europa). 
A feladatok megoldási határideje: 2021. március 22. (hétfő) 10.00 óra 
 

II. Forduló - Online Döntő: Phew!!! Made it! 
 

Az első forduló (Be creative! és Online English feladatrészek) alapján, korcsoport szerint a legjobb 10-10 csapat kap meghívást az online 
döntőre, ahol a Be creative feladathoz hasonlóan a szakmai zsűri az előre felvett, feltöltött videókat értékeli. 

Az 5-6. osztályosok feladata: A regisztráció során kapott ország szabadon választott népmeséjének (vagy meserészletének) előadásának 
felvétele angol nyelven, minimum 7, de maximum 10 percben. 
A 7-8. osztályosok feladata: A regisztráció során kapott ország szabadon választott történelmi eseményének előadásának felvétele angol 
nyelven, minimum 7, de maximum 10 percben. 
Az 5 fős csapatok egy időben egy helyszínen rögzített, utómunkával kiegészített felvételei valamint a diákok által nem egy időben és nem 
egy helyszínen rögzített, utómunkával és vágásokkal egyesített, véglegesített felvételei egyaránt elfogadhatóak. Digitális utómunka, 
digitális háttér használata minden esetben engedélyezett, a jelmezek használata nem kötelező, de ajánlott. A szakmai zsűri részletes 
értékelési szempontjai a vetélkedő honlapján elérhetőek (http://bacstudastar.hu/meselj-europa). 
 

III. Online eredményhirdetés: Let’s see!! 
 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja és platformja:  5-6. osztályos korcsoport - 2020. április 26. (hétfő) 10 óra, Zoom 
7-8. osztályos korcsoport - 2020. április 26. (hétfő) 11 óra, Zoom 

A szobát és a hozzáférést a Europe Direct biztosítja.  
A minden eddiginél értékesebb díjazásról bővebb információ a Mesélj Európa! honlapján elérhető. 
 

A vetélkedővel kapcsolatos információk nyomon követhetők a http://bacstudastar.hu/europe-direct illetve a www.alternative.hu weboldalon, 
valamint a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Központ munkatársánál (tel.: 76-500-560, 06-20-384-4906, e-mail: 
eip@kjmk.hu). 

 
Szeretettel várjuk minden lelkes diák jelentkezését! 

  A RENDEZVÉNY SZAKMAI PARTNERE                           
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