A JANE HAINING ANGOL NYELVI EMLÉKVERSENY
VERSENYSZABÁLYZATA

1

I.

Tartalomjegyzék

A JANE HAINING ANGOL NYELVI EMLÉKVERSENY VERSENYSZABÁLYZATA . 1
I.

Tartalomjegyzék ............................................................................................................ 2

II.

A verseny meghirdetője és megrendezője ........................................................... 3

III.

A verseny megrendezésének célja ........................................................................ 3

IV.

A verseny célközönsége .......................................................................................... 3

V.

A verseny meghirdetése, formái, dokumentumai és a jelentkezés módja ....... 3
1.

A verseny meghirdetésének formái ................................................................... 3

2.

A verseny dokumentumai .................................................................................... 3

3.

A versenyre jelentkezés módja........................................................................... 4

VI.

A verseny fordulói ..................................................................................................... 4

1.

Az írásbeli forduló ................................................................................................. 4

2.

A szóbeli forduló ................................................................................................... 5

VII.

A verseny helyezettjei, a nyertesek díjazása ....................................................... 5

1.

A verseny győzteseinek díjazása ....................................................................... 5

2.

Az utazás megszervezése, az azon való részvétel feltételei ......................... 5

VIII.

A győztesek kísérőjének kiválasztása, utazása ............................................... 6

IX.

A versennyel kapcsolatos összefoglaló dokumentumok .................................... 6

1.

A verseny összefoglalója ..................................................................................... 6

2.

Az utazás élménybeszámolója ........................................................................... 6

2

A verseny meghirdetője és megrendezője

II.

A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyt a Református Pedagógiai Intézet hirdeti és szervezi meg,
a verseny lebonyolításban segítséget nyújt a Budapest 6. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
a Budapesti Református Skót Misszió, valamint a Károli Református Egyetem.

A verseny megrendezésének célja

III.

A Református Pedagógiai Intézet (továbbiakban: RPI) a következő célokat kívánja megvalósítani:
-

IV.

Jane Haining önfeláldozó életének és példamutatásának megismertetése, emlékének ápolása
Az együttműködés erősítése a református és más fenntartású iskolák között
Angol nyelvű Biblia, illetve klasszikus irodalom olvasására buzdítás
A magyar-skót kapcsolatok építése, az együttműködés erősítése
Lehetőséget adni a 8. évfolyamos tanulók angol nyelvi tudásának, tehetségének
megmutatására
A résztvevők angol nyelvi tudásának mérése és fejlesztése
Az angol nyelvi kommunikáció lehetőségének megteremtése, nyelvi környezetben való
gyakorlásának biztosítása
A skóciai történelemmel, kultúrával, oktatással, nevezetességekkel való ismerkedés
lehetőségének biztosítása
A református középiskolák figyelmének felhívása a nyelvi tehetségek felkarolására
Az angol nyelvi B2 típusú nyelvvizsgára való sikeres felkészülés segítése

A verseny célközönsége

A verseny két kategóriában kerül meghirdetésre: a magyarországi református fenntartású iskolák és a
budapesti iskolák körében, iskolatípustól (általános iskola, 6 és 8 évfolyamos gimnázium) fenntartótól
függetlenül. Mindkét kategóriában olyan 8. évfolyamos diákok jelentkezhetnek a versenyre, akik az
angol nyelvet Magyarországon sajátították el. Nem nevezhetnek olyan tanulók, akiknek szülője angol
anyanyelvű, vagy angol nyelvterületről származó, továbbá azok, aki fél évnél hosszabb időt töltöttek
angol nyelvterületen, ill. külföldön angol tannyelvű iskolában tanultak.

V.

A verseny meghirdetése, formái, dokumentumai és a jelentkezés módja

A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyt a Református Pedagógiai Intézet a Budapest VI. kerületi
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Budapesti Református Skót Misszió közreműködésével, a
Károli Református Egyetem támogatásával évente hirdeti meg.

1.
A verseny meghirdetésének formái
A verseny meghirdetésére a Református Pedagógiai Intézet (http://www.refpedi.hu/content/janehaining-emlekverseny) és a Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
(https://www.vorosmarty-iskola.hu/jane-haining-angol-nyelvi-verseny/) honlapján keresztül kerül sor. A
verseny meghirdetésekor a Református Pedagógiai Intézet elküldi a verseny felhívását és jelentkezési
lapját (elektronikus jelentkezés esetén annak linkjét) a vele kapcsolatban álló református iskoláknak,
valamint a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak.
2.
A verseny dokumentumai
A verseny dokumentumait az RPI készíti. A verseny meghirdetésekor az RPI a verseny felhívását és
jelentkezési lapját (elektronikus jelentkezés esetén annak linkjét) teszi közzé. A verseny felhívása
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tartalmazza a verseny fordulóinak időpontját, helyét, a megrendezés módját, a jelentkezés feltételeit, a
jelentkezés módját, a két fordulóban várható feladatok jellegét és a verseny díjazását.
3.
A versenyre jelentkezés módja
A versenyre az indulók a jelentkezési lap (elektronikus jelentkezés esetén is) hiánytalan kitöltésével és
annak a határidő végéig történő beküldésével jelentkezhetnek. Az elektronikus jelentkezési lapot a
versenyre jelentkező diák(ok) a felkészítő tanáruk segítségével töltik ki és elsőként az Ő e-mail címét
adják meg. Az elektronikus jelentkezést követően a felkészítő tanár automatikus visszajelzést kap a
jelentkezés tényéről, illetve áttekintheti a jelentkezéskor megadott adatokat, azok hibájáról visszajelzést
küldhet. A megadott e-mail címeken regisztráló tanulók és felkészítő tanáruk bővebb tájékoztatást
kapnak a verseny menetéről az I. fordulót megelőző napon.
Az egy intézményből jelentkezők száma nem korlátozott.

VI.

A verseny fordulói

A verseny kétfordulós. Az első, írásbeli forduló megrendezésére mindig a november-december
időszakban, a 2., a szóbeli - egyben döntő - forduló megrendezésére a tanév 2. félévében kerül sor.
1.
Az írásbeli forduló
Az első forduló egy írásbeli részből és hallás utáni szövegértésből áll. Az írásbeli forduló feladatait - a
hozzá tartozó javítókulccsal együtt - az RPI által felkért angol szakos szaktanácsadó nyelvtanárok
készítik el. Az írásbeli feladatok megoldásakor szótárt nem lehet használni, s a brit angol nyelv
helyesírási szabályai az irányadók. (Egyes speciális feladatokban amerikai angol mondat is
előfordulhat, de azt külön jelezzük.)
Az írásbeli forduló lehetséges feladat típusai:
 nyelvtani feleletválasztós teszt,
 fordítás magyarról angolra vagy angolról magyarra,
 mondat szerkesztés,
 olvasás utáni szövegértés ellenőrzése,
 szókincs mérése, mozaikszavak, rövidítések felismerése,
 rejtvény
Tartalmukat tekintve előfordulnak Jane Haining életével és az angolszász kultúrával kapcsolatos, illetve
kompetencia alapú feladatok is.
a.

A hallás utáni szövegértés:



egy rövid hanganyag háromszori meghallgatása, majd
a szöveg megértését ellenőrző táblázat kitöltése/ feleletválasztós feladat/adott
kérdésekre történő válaszadás

b.
Az írásbeli forduló helyszíne
Az írásbeli forduló 2020-ban online kerül megrendezésre. Az online feladatsor megoldásához - a
feladatok teljes átláthatósága érdekében - számítógép vagy laptop használatát javasoljuk.
c.
Az írásbeli forduló eredményeinek megtekintése
Az írásbeli forduló megoldott feladatsorait mindkét kategória versenyzőinek esetében - a platform kínálta
javító funkciót is kihasználva - az RPI-vel kapcsolatban álló református szaktanácsadók javítják, illetve
pontozzák. A versenydolgozatok áttekintése és pontozása után minden versenyző kap egy tájékoztató
e-mailt arról, hogy milyen eredménnyel oldotta meg az egyes feladatokat.
Az írásbeli feladatsor megoldása során minden versenyzőnek meg kell adnia egy 6 karakterből álló
kódot és a saját eredményét – amely összevehető a mezőny többi résztvevőjének eredményével –
ennek ismeretében is megnézheti az RPI honlapján. (Ha a versenyző nem ad meg kódot, azt a javító
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szaktanácsadók teszik meg a versenyző nevéből képezve.) A versenyzők iskolájának vagy felkészítő
tanárának kérésére az RPI megküldi minden, az iskolához, illetve a felkészítő tanárhoz köthető
versenyző eredményét a megadott iskolai vagy felkészítő tanári e-mail címre.

d.
Az írásbeli fordulóból a döntőbe jutás feltételei
Az írásbeli forduló eredményei alapján minden iskolából egy, a legjobb eredményt elért versenyző
kerülhet a döntőbe. További feltétele a legjobb eredményű versenyző döntőbe jutásának, hogy
eredménye elérje az összes elérhető pontszám minimum 70%-át. Pontszámazonosság esetén
ugyanabból az intézményből több versenyző is továbbjuthat.
A döntő fordulóba a jelentkező iskolák számának megfelelő számú versenyző kerülhet. Abban
az esetben, ha nem minden jelentkező iskolából jut tovább versenyző a döntőbe, az egy iskolából
tovább jutók száma növelhető a keretszám feltöltéséig. Ebben az esetben az előzőek alapján tovább
nem jutott legjobb eredményű versenyzők is meghívást kaphatnak a döntőben való részvételre. A
döntőbe meghívott versenyzők köréről a versenyzők iskolája és felkészítő tanára is kap értesítést a
megadott e-mail címre.
2.
A szóbeli forduló
A szóbeli – egyben döntő – forduló helyszíne mindkét kategória esetében a Budapest VI. Kerületi
Vörösmarty Mihály Általános Iskola épülete, az ott működő Budapesti Református Skót Misszió
Díszterme lesz (cím: 1064 Budapest, Vörösmarty u.49-51.).
A döntőben várható feladatok:





VII.

rövid bemutatkozás,
társalgási szituáció,
beszélgetés egy megadott képről és
memoriter (a református iskolák tanulóinak 2 perces tetszőleges részlet a Bibliából,
a nem református fenntartású iskolák tanulóinak 2 perces tetszőleges részlet a
korosztályuknak megfelelő angol klasszikus prózából)

A verseny helyezettjei, a nyertesek díjazása

A döntő forduló minden résztvevője kap elismerő oklevelet, de mindkét kategóriában csak az 1-6.
legjobb eredményt elérő versenyző kap külön díjat, jutalmat.

1.
A verseny győzteseinek díjazása
A verseny mindkét kategóriájának győztese egy hosszú hétvégét tölthet el teljes ellátással Skóciában
2021 nyarán egy előre egyeztett időpontban, amely a nyári szünet idejére esik.

2.
Az utazás megszervezése, az azon való részvétel feltételei
Az utazást az RPI szervezi meg. Az RPI egyeztet az utazás időpontjáról a skóciai vendéglátókkal és a
verseny győzteseivel. Az RPI rendeli meg és továbbítja a nyerteseknek a repülőjegyeket (a református
győztes repülőjegyét a Károli Gáspár Református Egyetem, a budapesti nyertes repülőjegyét az RPI
biztosítja) és egyeztet minden, az utazással kapcsolatos fontos kérdésben (programok, stb.).
Az utazáson való részvétel feltétele az a Szülői nyilatkozat, amelynek aláírásával a nyertesek szülei
vállalják az együttműködést a nyereményút megszervezése kapcsán, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy
az utazás során egy pedagógus kísérje el a nyerteseket.
Az utazás repülőjegye és a skóciai tartózkodás (szállás, vendéglátás) a verseny nyertesei számára
ingyenesek, ám az utazással kapcsolatos kiegészítő dolgok (illeték, poggyászdíj, biztosítás, saját
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költőpénz, ajándék a vendéglátóknak, koszorú Jane Haining emléktáblájára) saját költségként
jelenhetnek meg.

VIII.

A győztesek kísérőjének kiválasztása, utazása

A verseny győzteseit a Református Pedagógiai Intézet olyan munkatársa kíséri el az utazásra, akinek
már van helyismerete és jól beszéli az angol nyelvet. A kísérőtanár az utazás ideje alatt a
pedagógusokra vonatkozó magyarországi jogszabályok szerint elvárt gondossággal és szakmai
felelősséggel biztosítja a verseny győztes diákok felügyeletét.
A kísérőtanár utazása és skóciai tartózkodása – a verseny győzteseinek utazásához és ott
tartózkodásához hasonlóan – a támogatók révén (pl. Károli Gáspár Református Egyetem - repülőjegy)
térítésmentes, azonban az utazással kapcsolatos kiegészítő dolgok (illeték, poggyászdíj, biztosítás,
saját költőpénz, ajándék a vendéglátóknak, koszorú Jane Haining emléktáblájára) saját költségként
jelenhetnek meg.

IX.

A versennyel kapcsolatos összefoglaló dokumentumok

1.

A verseny összefoglalója

A verseny menetéről és eredményeiről az RPI egy összefoglaló dokumentumot készít, amelyet a döntő
fordulón készült fotókkal együtt közzétesz a honlapján. A versenyre nevezéssel a jelentkezők tudomásul
veszik, hogy nevük, iskolájuk és felkészítő tanáruk neve, helyezésük és a döntőn róluk készült fotók a
nyilvánosság elé kerülhetnek.

2.

Az utazás élménybeszámolója

A skóciai utazás résztvevői az utazást követően készítenek egy fotókkal színesített néhány oldalas
beszámolót, amelyet az RPI közzétesz a honlapján. A verseny győztes tanulók angol nyelven készíti el
az élménybeszámolót, s azt a hazaérkezést követő 1 hónapon belül megküldik a verseny
szervezőjének.

6

