
Sportoló vagy?  Jól írsz? 

Oszd meg tapasztalataidat,  

sportolói élményeidet másokkal is! 

Nevezz be a Kovács Pál Baptista Gimnázium blogíró versenyére! 

MIT KELL TENNED? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verseny támogatói:  

              

WWW.BLOGOLJ.HU  

NYEREMÉNYEK:

Készíts  

1 oldalnyi  

szöveget képpel 

dec. 15-ig! 

 

 

Gyűjts  

szavazatokat 

 dec.20- jan. 17. 

között. 

  

Válj igazi  

PROFIVÁ  

a második 

fordulóban! 

MI segítünk! 

Szakmai zsűri: 

Spiller István - MTI újságíró  

Voleszák Gábor - sportújságíró  

Bálint Mátyás - Nemzeti Sport újságíró 

Lehmann László MOB sportiskola program vezetője 

 

A verseny fővédnöke: Szabó Csaba 

 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, oktatási ig. 

                      
                               

 
              

                        

 

 

 
 



BLOGÍRÓ VERSENY  

a Kovács Pál Baptista Gimnázium versenykiírása 

 

Jelentkezz a Kovács Pál Baptista Gimnázium blogíró versenyére,  

ha 14-18 éves sportoló vagy,  

aki szívesen megosztaná tapasztalatait, élményeit!  

 

Ragadj klaviatúrát, és írd meg, mit jelent ma sportolónak és diáknak lenni!  

Milyen kihívásokkal kell szembenézni, hogyan kezeled a sikereket és a kudarcokat?  

Mutasd be a sportágadat!  

Mit adott neked ez a sportág, miben és hogyan fejlődtél általa?  

 

Kérjük, ne használj klaviatúrát nem tűrő csúnya szavakat, ne sértegess bejegyzésedben másokat,  

ne ítélkezz mások felett!  

Tartsd tiszteletben mások értékeit, ne vedd át más szövegét, videóját, képét! 

A minimum 2000 karakteres szöveghez mellékelj legalább 1 fényképet vagy videót, 

és indulhat is az info@blogolj.hu postafiókba! 

(Ne feledd csatolni az aláírt jelentkezési lapot sem!) 

December 20. – január 17. között gyűjts minél több szavazatot a blogbejegyzésedre, 

szavazz a szerinted legérdekesebbekre! 

A második fordulóba bekerülve saját oldalt kapsz, tiéd a pálya! 

 

Segítünk az íváskészséged fejlesztésében, a webszerkesztésben,  

még a virtuális marketing világába is bevezetünk! 

 

A három legjobb blog nyereménye: 1. helyezett: laptop, 2. helyezett: iPhone, 3. helyezett: tablet. 

A nyeremény felajánlója: Baptista Szeretetszolgálat 

BLOGOLJ VELÜNK! 

 

 

Kovács Pál Baptista Gimnázium 

 

1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20. 

Kapcsolattartó: Kovács Mónika 

 

www.blogolj.hu 

 info@blogolj.hu   06-1-307-49-72 
 

 



 

 

 

Jelentkezési lap 

 

 

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével jelentkezel a Kovács Pál Baptista Gimnázium 

blogíró versenyére. Amennyiben még nem vagy 18 éves, kérjük, szülővel is írasd alá, 

hogy engedélyezi a versenyben való részvételedet. 

A jelentkezési lapot aláírók felelősséget vállalnak a megjelent szöveges és képi 

tartalmak vonatkozásában.   

 

A csillaggal jelölt információk a honlapra felkerülnek, a többi adatra a 

versenyregisztrációhoz van szükség, harmadik félnek nem adjuk ki. 

 

Neved*: 

 

Életkorod*:              év 

E-mail elérhetőség: 

 

Telefon: 

Iskolád baptista iskola, MOB-iskola, Tehetségpont? (a megfelelő(ke)t húzd alá!) 

Iskolád neve*, címe:  

 

Felkészítő tanárod neve*, szakja, aki segített a blogbejegyzések megírásában: 

  

 

Mit sportolsz, mióta?  

Milyen eredményedre vagy a legbüszkébb? 

 

Egyesületed, edződ neve, elérhetősége:  

 

Szabadidődben mit szeretsz csinálni? 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

   

versenyző  szülő 

 

  



Versenyszabályzat 

 

A verseny időtartama: 2015. november 12. – 2016. április. 10. 

 

Kiíró: Kovács Pál Baptista Gimnázium 

 

A verseny célja: A tehetséggondozás keretein belül a 14-18 éves élsportolók nyelvi 

és intraperszonális tehetségterületének azonosítása, támogatása, különös figyelmet 

fordítva a reflexív íráskészség fejlesztésére a blog, mint az online világban 

megnyilvánuló önkifejezési forma sajátosságai által. 

  

A verseny kiemelt célja a sportolói élmények és tapasztalatok 

megosztása által ösztönzés és példamutatás a sporttal ismerkedőknek, a 

fiatalabb korosztályoknak. 

 

Témajavaslatok: 

 Személyes beszámolók: 

o az élsportolói élet jelentette kihívások, hogyan egyeztethető össze 

a sport és a tanulás, milyen továbbtanulási lehetőségek vannak? 

o sportolóként mi jelenti a valódi sikert, hogyan lehet kezelni a 

kudarcokat? 

o konfliktusok és megoldásaik, stresszhelyzetek és megküzdési 

módok a mindennapokban . 

 Sportágak bemutatása, szabálybemutatás. 

 Kommentárok, meccselemzések. 
 

Tehetségfejlesztés 

A verseny lehetőséget biztosít a nyelvi és az intraperszonális tehetségterület 

fejlesztésére. 

 

Mindenki számára nyilvánosak az e két területet fejlesztő, a blog műfaji sajátosságait 

bemutató, az online énvédelmet segítő SZAKMAI ANYAGOK. 

 

A felkészítő tanároknak honlapunkon fórumot biztosítunk. 

 

Az első forduló résztvevői igény szerint visszajelzést kérhetnek a szakmai zsűritől és a 

Kovács Pál Baptista Gimnázium Tehetségtámogató munkaközösségének 

szakembereitől. 

A második fordulóban minden résztvevő legalább 1 alkalommal visszajelzést kap a 

szakmai zsűritől az értékelési szempontok alapján. 

Továbbá részt vehet a Kovács Pál Baptista Gimnázium Tehetségtámogató 

munkaközössége által összeállított reflektív íráskészség fejlesztő programon, valamint 

webszerkesztési és online marketing ismereteket szerezhetnek a témanapon. 

 



 

 

 

Értékelés 

 

A szakmai zsűri minden tagja minden blogot a szakmai szempontok alapján értékeli, 

a 3 legtöbb szavazatot kapott blogíró díjat kap. Opcionálisan 1 különdíj odaítéléséről 

a szakmai zsűri jóváhagyásával a Kovács Pál Baptista Gimnázium tehetségtámogató 

munkaközössége dönthet. 

 

  

Értékelési szempontok: 

 
 Közvetített sportolói attitűdök 

 
 Műfaji sajátosságoknak való megfelelés 

 
 Igényes, választékos nyelvhasználat, szöveg koherenciája 

 
 Kritikai reflexió képessége 

 
 Publikálás rendszeressége, kontinuitása 

 

Szakmai zsűri: 

 
Spiller István – MTI újságíró 

Voleszák Gábor – sportújságíró 

Bálint Mátyás – Nemzeti Sport újságíró 

Lehmann László MOB sportiskola program vezetője 

 

Díjazás:  1. helyezett: laptop, 2. helyezett: iPhone, 3. helyezett: tablet. 

A díjak felajánlói: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 

 

A verseny fővédnöke: Szabó Csaba, oktatási igazgató (Baptista Szeretetszolg. EJSZ) 

 

Eredményhirdetés: 2016. április 20. Kovács Pál – nap 

 

 

Kapcsolat 

 

Kovács Pál Baptista Gimnázium 

1153 Budapest, Radda Barnen u. 20. 

E-mail: info@blogolj.hu Telefon: 06-1-307-49-72 

 

A program megvalósításának felelőse: Szitt Zsolt, igazgató 

Kontaktszemély: Kovács Mónika, Tehetségpont-koordinátor 

Kapcsolattartás a szakmai zsűrivel: Fehér Attila, igh. 

 
A verseny hivatalos oldala: www.blogolj.hu 


