JANE HAINING ANGOL NYELVI
EMLÉKVERSENY

Versenyfelhívás a
Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre
A VI. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Református Pedagógiai Intézet
angol nyelvi versenyt szervez. A verseny célja Jane Haining önfeláldozó emlékének ápolása,
a résztvevők angol nyelvi tudásának fejlesztése, az együttműködés erősítése az állami és az
egyházi fenntartású iskolák között, valamint a magyar-skót kapcsolat építése.
Nevezési feltételek, a verseny kategóriái:
A szakemberekből álló zsűri
 a budapesti általános iskolák és
 a református fenntartású iskolák
8. évfolyamos (iskolatípustól független) tanulóinak nevezését várja. Iskolánként tetszőleges

létszámú tanuló jelentkezhet.
Kizárólag olyan tanulók jelentkezhetnek, akik az angol nyelvet Magyarországon sajátították el. (Nem
nevezhet olyan tanuló, akinek szülője angol anyanyelvű, vagy angol nyelvterületről származó; továbbá
az, aki fél évnél hosszabb időt töltött angol nyelvterületen, ill. külföldön angol tannyelvű iskolában
tanult.)

Nevezési díj: a Nemzeti Tehetség Program pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően
nincs nevezési díj, a versenyen való részvétel ingyenes.
A nevezés módja:
Nevezéseket a +36-1-37-30-091 faxszámra vagy a janehaining@gmail.com címre várjuk.
Nevezési határidő: 2016. december 5. 24:00
A verseny díjazása:
Az első helyezettek díja mindkét kategóriában egy egyhetes/tíz napos út Skóciába 2017
nyarán. A repülőjegy költségeit a Nemzeti Tehetség Program pályázatán elnyert támogatás
biztosítja. Az országos döntőbe jutott versenyzők könyvutalványban részesülnek.
A verseny leírása:
A verseny két fordulós.
Az első forduló egy írásbeli részből és a hallás utáni szövegértésből áll. Az írásbeli fordulónál
a brit angol nyelv helyesírási szabályait fogadjuk el. Az írásbeli feladatok megírásánál szótárt
nem lehet használni.

Az országos döntő szóbeli verseny lesz. Az idei év memoritereként választható szöveg:
bármilyen, korosztálynak megfelelő, angol klasszikus prózai műből maximum 20 sor.
Az írásbeli forduló lehetséges feladat típusai:
 nyelvtani feleletválasztós teszt,
 fordítás magyarról angolra vagy angolról magyarra,
 mondat szerkesztés,
 olvasás utáni szövegértés ellenőrzése,
 szókincs mérése, illetve
 az angolszász kultúrával kapcsolatos feladatok.
A hallás utáni szövegértés:
 egy rövid hanganyag háromszori, CD-ről történő meghallgatása után
 a szöveg megértését ellenőrző táblázat kitöltése, feleletválasztós feladat,
illetve adott kérdésekre történő válaszadás következik
I. Forduló: 2016. december 13. Kezdés: 14:30 óra
A második forduló - egyben a döntő is - szóbeli verseny.
A döntőben várható feladatok:
 rövid bemutatkozás,
 társalgási szituáció,
 beszélgetés egy megadott képről és
 memoriter (az állami iskolák tanulóinak 2 perces tetszőleges részlet a
korosztályuknak megfelelő angol klasszikus prózából )
II. Forduló - Döntő: 2017. január 31. Kezdés: terv szerint 09:30 óra
A budapesti állami általános iskolák esetében az első és a második forduló is központi, a
Vörösmarty Mihály Általános Iskolában kerül megrendezésre.
A verseny zsűrije
Angol szakos nyelvtanárok, szakemberek.
A versennyel kapcsolatos részletes tájékoztatás, a verseny anyaga, nyelvi szintje, a benevezés
módja és a nevezési formanyomtatvány elérhető a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 49.) honlapján (www.vorosmarty-iskola.hu).
A versenyre benevező tanulóknak eredményes részvételt, a kollégáknak sikeres felkészítést
kívánunk!
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