2015 Spelling Bee
Често задавани въпроси
За състезанието
На каква възраст и от кои класове могат да бъдат участниците?
Състезанието е за ученици на възраст до 14 години до 7-ми клас (вкл.) на всички
общински, държавни и частни общобразователни училища.
Колко участници може да има от училище?
Няма ограничение за броя на участниците в подготовката за училищните състезания.
Включете колкото се може повече ученици в подготвителния етап на състезанието, за
да могат да се забавляват с игрите и упражненията за подготовка. Ако има много
участници в този етап, можете да проведете предварителни кръгове, които да излъчат
победители - участници в училищното състезание. Оптималният брой участници в
училищното състезание е 30.
Трябва ли да разделим учениците по класове?
Не, ученици от всички класове участват заедно в състезанието. Много от участниците в
регионалните състезания на четвъртото състезание по правопис на английски език бяха
ученици от трети, четвърти и пети клас!
Има ли такса за участие?
Всички регистрирани за участие училища заплащат 35 лева такса участие за училище.
Фактури ще бъдат изпратени на училищата за оправдаване на направените разходи.
Транспортните разходи на победителите в училищното състезание и техния учител до и
от мястото на провеждане на регионалното състезание се поемат от училището.

За предварителните тестове
Всеки ученик ли трябва да направи предварителния тест?
Да, всеки ученик, участващ в състезанието, трябва да направи предварителния тест
преди да започне да учи думите за първия етап на състезанието. Тестът трябва да бъде
оценен и съхранен, както е посочено в инструкциите.
Само участници в състезанието ли могат да направят теста?
Не. Можете да направите теста с всички Ваши ученици и да включите колкото се може
повече ученици в подготовката за състезанието. Ще поискаме резултатите само на тези
ученици, които са участвали в местното състезание във Вашето училище.

Има ли минимален резултат, който учениците трябва да постигнат на теста, за да
участват в състезанието?
Не. Всеки ученик, който отговаря на условията за възраст и клас може да участва, без
значение от постигнатия резултат на предварителния тест.
Може ли да прочетем теста на български или да помогнем на учениците?
Не, целта на теста е да отрази предварителните знания и разбиране на учениците за
думите, които ще изучават.
Къде да изпратим резултатите от предварителните тестове?
Запазете тестовете, а резултатите изпратете при поискване от организаторите.
Каква е целта на предварителния и заключителния тест?
Целта на тестовете е да измери единствено прогреса на учениците по време на
подготовката заучилищните състезания. Заключителният тест ще бъде направен след
приключването на училищните състезания.

За списъка с думи
Къде мога да намеря списъка с думи за подготовка на учениците?
Списъкът с думи за подготовка може да бъде намерен на страницата на състезанието
след приключване на регистрацията и публикуване на списъка с участващи училища.
Ще получим ли списък с думи за местното състезание?
Да, списъкът с думи за училищните състезания ще Ви бъде изпратен. Той ще бъде
съставен от думи само от списъка за подготовка. Всички училища ще получат един и
същ списък с думи за техните състезания в училище. Моля, имайте предвид, че
списъкът, който ще бъде използван за местното състезание не бива да бъде споделян
или даван на учениците. Той се ползва само по време на самото състезание от диктора
и учителите, които му помагат.
Ще бъде ли използван друг списък с думи по време на състезанието?
Само в случай, че учениците успешно спелуват всички думи от първоначалния списък,
ще използвате думите от допълнителния списък, който ще Ви изпратим.
За Вашето училищно състезание
Ще получим ли повече информация за училищното състезание?
Да, с наближаване на състезанието ще Ви изпратим напомнящ имейл, списъка с думи и
допълнителна информация, която ще Ви бъде полезна при провеждане на местното
състезание. Гледайте видеото „Как да” на страницата с материалите, тъй като то
показва как се провежда едно училищно състезание.

Кой решава кога да се проведе училищното състезание?
Всяко училище провежда местното състезание във време удобно за него в седмицата
от 4 до 7 март 2015 г. Ако нещо възпрепятства провеждането на състезанието в този
период, моля да се свържете с организаторите.
Необходимо ли е да говорим на английски по време на училищното състезание?
Да, по-голямата част от общуването Ви трябва да е на английски език, напр. "Please
spell the word..." или "that is correct/incorrect". По този начин учениците, които
продължат да се състезават на регионално ниво ще бъдат подготвни подобре. Правилата на състезанието трябва да бъдат прочетени на висок глас на
български език преди началото му. Български език можете да използвате и за да
съобщите всяка друга важна информация по време на състезанието.
Задължително ли е да имаме англоговорящ диктор по време на местното
състезание?
Желателно е, тъй като на регионалното и на националното състезание, думите ще
бъдат давани от англоговорящ диктор. Ако имате възможност да осигурите за
училищното състезание диктор, за когото английският е роден език, това би
подготвило по-добре Вашите ученици за следващите етапи.
Задължително ли е да имаме публика по време на местното състезание?
Състезанието е отворено за публика – други ученици, учители, родители. Поканете и
представители на местната общност, медии и др., така че учениците да свикнат полесно с присъствието на публика и да са подготвени за регионалното и националното
състезания.
Може ли учителят да преведе или да обясни дума по време на състезанието?
Според правилата, учениците могат да поискат думата да им бъде повторена на
английски, да им бъде преведена на български, или да чуят думата използвана в
изречение на английски език. Българският превод или изречението са тези от списъка с
думи. Ученикът обаче сам трябва да поиска трите гореизброени неща. Учителят не
бива веднага да превежда думата за ученика, или да му я обяснява, ако той не е
поискал.
Разрешено ли е на учениците да пишат дадената дума?
Не, не на хартия, това е устно състезание. Те могат да пишат на дланта си с пръст, или
във въздуха, или нещо подобно, но не и на хартия.
Колко ученици се класират за регионалното състезание?
Двама ученици от всяко училище продължават в състезанието на регионално ниво.

