
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia razpisuje tekmovanje iz znanja 
angleščine za dijake 3. letnika za šolsko leto 2013/2014. Pravilnik, ki to tekmovanje natančno 
ureja, je objavljen na spletni strani IATEFL Slovenia (www.iatefl.si). Vabimo, vas da si ga 
podrobneje ogledate.

1. TEKMOVALNE KATEGORIJE

Tekmovanje poteka v petih kategorijah:

A1: za tekmovalce tretjih letnikov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika (sedmo leto 
učenja) in obiskujejo katerokoli splošno gimnazijo oz. so v evropskih oddelkih;

A2: za tekmovalce tretjih letnikov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika (sedmo leto 
učenja) in obiskujejo katerokoli strokovno gimnazijo;

A3: za tekmovalce tretjih letnikov, ki so več kot eno leto bivali na angleško govorečem 
področju in tiste, ki so v oddelkih mednarodne mature;

B: za tekmovalce tretjih letnikov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika (sedmo leto 
učenja) in obiskujejo katerokoli 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo;

C: za tekmovalce tretjih letnikov, katerim je angleščina drugi tuji jezik (tretje leto učenja).

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki tretjega letnika gimnazij in srednjih strokovnih šol. Šole 
same presodijo, na kakšen način bodo izbrale dijake, ki jih bodo poslale na regijsko tekmovanje. 
Vsaka šola sme na tekmovanje prijaviti neomejeno število dijakov. Dijaki, katerih materni jezik je 
angleščina, se tekmovanja ne morejo udeležiti.

2. SODELOVANJE UČITELJEV – MENTORJEV

Vsakih 10 dijakov, ki se s posamezne šole udeležijo regijskega ali državnega tekmovanja, mora 
spremljati en učitelj, ki bo sodeloval pri izvedbi oz. nadzoru tekmovanja in popravljanju 
tekmovalnih nalog, ne glede na to, ali je ta učitelj član društva IATEFL Slovenia ali ne.

Dijaki, ki pridejo na tekmovanje brez spremljevalnega učitelja, se tekmovanja ne morejo udeležiti. 
V tem primeru jim društvo IATEFL Slovenia tudi ne povrne plačane prijavnine.

3. REGIJSKO TEKMOVANJE

Regijsko tekmovanje bo potekalo v ponedeljek, 3. 2. 2014 na izbranih regijskih šolah: Gimnazija 
Nova Gorica, Gimnazija Vič, Gimnazija Jesenice, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Srednja 
šola Slovenska Bistrica, II. gimnazija Maribor, Gimnazija Murska Sobota.  Prosimo, da se dijaki zberejo 
na regijski šoli vsaj 15 minut pred pričetkom tekmovanja.

Regijsko tekmovanje bo razdeljeno na dva dela:

ź 1. del – bralno razumevanje [60 min]
ź 2. del – poznavanje in raba jezika [35 min], kultura [10 min]

Dijaki bodo imeli za reševanje nalog na voljo 105 minut.

Tematski sklop za del B (kultura): The Roaring Twenties in the USA.  
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4. DRŽAVNO TEKMOVANJE

Državno tekmovanje bo potekalo v ponedeljek, 17. 3. 2014 v Ljubljani, na Gimnaziji Vič. 
Prosimo, da se dijaki zberejo na šoli vsaj 15 minut pred pričetkom tekmovanja.

Državno tekmovanje bo prav tako razdeljeno na dva dela:

ź 1. del – slušno razumevanje [do 20 minut], poznavanje in raba jezika [30 minut]
ź 2. del – pisno sporočanje (daljši pisni sestavek – esej) [60 minut]

Dijaki bodo imeli za reševanje nalog na voljo 110 minut. Med obema deloma bo 10-minutni odmor. 

Pri 1. delu (poznavanje in raba jezika) bomo v kategorijah A1, A2 in A3 preverjali tudi znanje 
idiomatskih izrazov z naslednjih področij: animals, clothes, nationalities, music.

Dijakov, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, ni potrebno ponovno prijavljati. 

5. DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Mentorji, ki želijo na tekmovanje prijaviti dijake s posebnimi potrebami, to javijo ob prijavi na 
tekmovanje, nato pa najkasneje en teden po prijavi stopijo v stik s koordinatorjem tekmovanja, da 
bomo lahko tekmovalne pole in potek samega tekmovanja pripravili v skladu s specifičnimi 
potrebami dijaka.

6. FINANČNI POGOJI

Prijavnina za posameznega tekmovalca znaša 15 EUR oz. 8 EUR za šole, ki so bodisi 
institucionalne članice društva društva IATEFL Slovenia bodisi za dijake, katerih mentorji so 
individualni člani društva.

Učitelji mentorji prijavite dijake preko strežnika DMFA (Društvo matematikov, fizikov in 
astronomov Slovenije). Dodatne informacije in roki za prijavo bodo zaradi prehoda na nov 
informacijski sistem javljeni v začetku septembra.

Če se dijak tekmovanja ne more udeležiti (bolezen itd.), mora šola oz. mentor to najkasneje en 
dan pred tekmovanjem javiti koordinatorju tekmovanja. Dijakom, ki ne bodo uradno 
prijavljeni, ne bo dovoljeno tekmovati.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na el. naslovu .

Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo.

Anže Perne, prof. angl.                                                              mag. Alenka Tratnik
koordinator tekmovanja                                                                     predsednica društva

Ljubljana, 31. julij 2013

tekmovanje.3.letnik@iatefl.si
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