
DIGITÁLIS TÉMAHÉT        

Megyei Angol  

Retorikai Verseny  
a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

angol nyelvi munkaközössége szervezésében 

2017. április 6-án csütörtökön 9.00 órától 

a Mladonyiczki-teremben 

Választható témák középszinten: 

a, Should mobile phones be banned in the classroom? 

b, What are the pros and cons of social media? 

c, E-books or printed books? 

Választható témák emelt szinten: 

a, Pros and cons of technology in the classroom  

    (replacing teachers, distractions, access to resources..etc.) 

b, How are social networking sites changing our daily behaviour  

    on a global scale? 

c, Should the Internet be censored? 



Javasolt segédletek: http://www.gneawards.nl/ 

    https://www.facebook.com/TelenetBbcAwards/ 

    https://www.youtube.com/watch?v=ofWwnAqPch4 

http://www.ted.com 

    www.prezi.com 

    https://bubbl.us/ 

    http://www.englishclub.com/speaking/presentations.htm 

    http://www.5percangol.hu/ 

    emelt szintű szóbeli érettségire, közép- és felsőfokú szóbeli  

    nyelvvizsgákra felkészítő anyagok 

 

Megengedett segédeszközök: Powerpoint vagy Prezi-bemutató (pendrive-on) 

Maximális időkeret: 10perc (az esetleges hang- és videó- 

állományokkal együtt)  

A versenyzők Powerpoint/Prezi-bemutatóval (maximum 15 dia felhasználásával) 3 fős zsűri előtt 

mérhetik fel tudásukat. A diák tartalma a mondanivaló lényegét tükrözze, a beszéd vázlataként. 

Idézetek, képek, hang- és videóállományok a diák részeként használhatóak, a forrás megjelölésével. 

Az idézetek, illetve a hang- és videóállományok hossza lehetőleg ne haladja meg a teljes beszéd 30%-

át. 

Értékelés:  Szempontok     Maximális pontszám 

Tartalom, Powerpoint/Prezi-bemutató 10 pont 

Szerkesztés, érvelés    10 pont 

Nyelvi eszközök    10 pont 

 

A nyertesek értékes könyvjutalomban részesülnek. 

http://www.gneawards.nl/
https://www.facebook.com/TelenetBbcAwards/
https://www.youtube.com/watch?v=ofWwnAqPch4
http://www.ted.com/
http://www.prezi.com/
https://bubbl.us/
http://www.englishclub.com/speaking/presentations.htm
http://www.5percangol.hu/


Nevezési díj: 1000Ft/fő 

A nevezési díjat a Szülők-Öregdiákok Alapítványa OTP Bank 
Békéscsabai Fiókjánál vezetett alábbi számlaszámára várjuk: 
11733003-20062967 
Kérjük, az utalás közleményében a következőt tüntessék fel: 
Megyei Angol Retorikai Verseny 2017 
 
Jelentkezni 2017. március 20-ig a publicspeaking2012@gmail.com 
címen lehet a jelentkezők nevének, iskolájának és választott 
témájának feltüntetésével, valamint a nevezési díj átutalásával. 
 
Részletes program      
 
8.40-8.50  A versenyzők regisztrálása  Mladonyiczki terem 
9.00-9.50    A verseny első része   Mladonyiczki terem 
         38. terem 
10.00-10.50 „A digitális  szakadékon innen Színházterem 
   és túl”      

Dr. Szabó Éva  
Szociál- és  
fejlődéspszichológiai Tanszék  
SZTE BTK 

11.00-12.00    A verseny második része  Mladonyiczki terem 
         38. terem 
 
12.15-13.15 Ebéd      Ebédlő 
13.30-15.30 Erasmus+ Mobilitás   Színházterem 

Prezentációk 
15.30  A Megyei Angol Retorikai  Színházterem 

Verseny eredményhirdetése 
    
 

mailto:publicspeaking2012@gmail.com

