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Национално състезание по чужди езици "Аз мога - тук
и сега"

От 2015 година сдружение "Аз мога - тук и сега", съвместно с Езикови училища "Интелект", организират
мащабно национално състезание по чужди езици. 

През 2015г. участниците са 130, през 2016г. - 250, за предстоящото състезние през 2017г. се очакват
350-400 ученици. Участниците са деца от езикови гимназии и училища с разширено изучаване на чужди
езици, като една голяма част от тях са мултилингвални. 

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"). 

Изпитните материали отговарят на актуалните международно признати и утвърдени сертификационни
практики. Методологията на провеждане е съобразена с одобрените учебни програми по чужди езици,
както за профилираните, така и за непрофилираните паралелки в училище. Изпитните етапи са
специално разработени за целите на националното състезание, като се обявяват в деня на състезанието
и всяка година се разработват нови. 

Една от целите на състезанието е да запознае в действие учениците с международно признатите и
утвърдени сертификационни практики по чужди езици. Неотменна цел е и насърчаването на 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. 

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, испански и френски език, като първи или втори чужд език. 

Формата, под която участват учениците в състезанието, е индивидуална, както и само в една категория.
Всеки 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.

За регистрация: az-moga.bg и телефон: 0878/794231.
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