JANE HAINING ANGOL NYELVI
EMLÉKVERSENY

Általános tájékoztató a
Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyről
A Református Pedagógiai Intézet Jane Haining emlékének tiszteletére az idei tanévben is
megrendezi az angol nyelvi versenyt. A verseny célja Jane Haining emlékének őrzése, a
résztvevők angol nyelvi tudásának, készségeinek mérése és fejlesztése, a magyar-skót
kapcsolatok építése, valamint az egyházi és más fenntartású iskolák közötti együttműködés
erősítése.
Rövid ismertető a verseny névadójáról:
A Budapest VI. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületét az 1841-től
Magyarországon működő Skót Misszió építette meg, és 1912-ben el is kezdte ott az oktatást. A
missziónak az volt a célja, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül minden gyermeket hitben
és Isten iránti szeretetben neveljen. A polgári leányiskolaként működő, országosan is híres
SKÓT iskola megalapozta a túlélést, biztonságot és belső tartást, példás emberi magatartást,
hitet és műveltséget adott.
1935 és 1944 között az internátus igazgatójaként ebben az iskolában dolgozott a Skóciából
származó angolszász nevelőnő, Miss Jane Haining. Jane az 1940-es évek elején bújtatta és
menekítette zsidó tanítványait és azok családját. Mindezért 1944 áprilisában a németek
Auschwitzba hurcolták, ahol mártírhalált halt.
Jane Haining nemes emberi magatartásának állít emléket a verseny, amelyet a Református
Pedagógiai Intézet és a Budapesti Református Skót Misszió közösen rendez meg.
A verseny megvalósítását a Nemzeti Tehetségprogram (NTP-TSZM-21-0071) keretei között
támogatja a Minisztrelnökség, valamint a korábbi évekhez hasonlóan a Károli Gáspár
Református Egyetem.
Nevezési feltételek:
A Református Pedagógiai Intézet a 2021/2022-es tanévben két korosztály
 8. évfolyam
 10. évfolyam esetében
három kategóriában:
 a budapesti iskolák
 a református fenntartású magyarországi iskolák
 a határontúli református fenntartású iskolák
köréből - iskolatípustól függetlenül -, tetszőleges számban várja a tanulók jelentkezését.

Kizárólag olyan tanulók jelentkezhetnek, akik az angol nyelvet szülőhazájukban vagy
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.)
A nevezés módja: A versenyre jelentkezni online regisztráció beküldésével lehet a következő
linken:
8. évfolyamosok esetében:
https://forms.gle/QYwZSoiTYXeUcJFn6
10. évfolyamosok esetében:
https://forms.gle/TU8Ks8KjD7dFZK5p7
A regisztrációs link megtalálható a http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlékverseny
oldalon is.
Nevezési határidő: 2021. december 7. (kedd) 18:00 óra

A VERSENY LEÍRÁSA:
A verseny két fordulós. Az I. (írásbeli) fordulót ebben az évben is online módon rendezzük
meg. A II. (szóbeli) fordulót jelenléti versenyként tervezzük, de ezt a járványhelyzet felülírhatja.
I. Forduló: 2021. december 14. (kedd). Kezdés: 15:00
Az első forduló feladatait a Református Pedagógiai Intézet angol nyelvi szaktanácsadói
állítják össze.
Az online forduló egy hallás utáni szövegértésből, illetve egy írásbeli részből áll. Az írásbeli
fordulónál a brit angol nyelv helyesírási szabályait fogadjuk el (egyes speciális feladatokban
amerikai angol mondat is előfordulhat, de azt külön jelezzük). Az írásbeli feladatok
megoldásakor szótárt nem lehet használni.
Az írásbeli forduló lehetséges feladat típusai:
 nyelvtani feleletválasztós teszt,
 mondat szerkesztés,
 olvasás utáni szövegértés ellenőrzése,
 szókincs mérése.
Tartalmukat tekintve előfordulhatnak Jane Haining életével vagy az angolszász
kultúrával kapcsolatos, illetve kompetencia alapú feladatok is.
A hallás utáni szövegértés:
 egy rövid hanganyag háromszori meghallgatása, majd
 a szöveg megértését ellenőrző táblázat kitöltése/ feleletválasztós feladat/
adott kérdésekre történő válaszadás
A korábbi évek versenyfeladatai elérhetőek a
http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlekverseny linken.
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II. Forduló - Döntő: 2022. május 5. (csütörtök) Kezdés: terv szerint 09:30
A második forduló szóbeli verseny.
A döntőben várható feladatok:
 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 kategóriái:
8. évolyam:
 Budapesti iskolák tanulói
 Református fenntartású iskolák tanulói
 Határontúli református fenntartású iskolák tanulói
10. évolyam:
 Budapesti iskolák tanulói
 Református fenntartású iskolák tanulói
 Határontúli református fenntartású iskolák tanulói
A verseny lebonyolítása:
Az I. fordulóban való részvételmindkét évfolyam mindhárom kategóriája esetében előzetes
online regisztrációhoz kötött, amelyet kérünk, hogy a felkészítő tanár és a versenyző diák együtt
tegyen meg.
Az I. forduló időpontjában a regisztrált versenyzők számára elérhetővé tesszük az online
feladatsort, amelynek megoldásához – a feladatok teljes átláthatósága érdekében – számítógép
vagy laptop használatát javasoljuk. A regisztráló tanulók és iskolájuk bővebb tájékoztatást
kapnak a verseny menetéről az I. fordulót megelőző héten.
A II. fordulóba iskolánként a legjobb eredményt elérő tanulókat hívjuk meg. A szóbeli forduló
helyszíne 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 verseny zsűrije
Az RPI által felkért angol szakos nyelvtanárok, szaktanácsadók, nyelvi lektorok.
A verseny díjazása:
Az első helyezettek díja mindkét évfolyamon és mindhárom kategóriában egy hosszú hétvége
(péntektől hétfőig) eltöltése Skóciában 2022 nyarán. Az országos döntőbe jutott versenyzők
értékes jutalomban és oklevélben részesülnek.
A versennyel kapcsolatos részletes tájékoztatás, a jelentkezési lap linkje és a korábbi
versenyek feladatsorai elérhetőek a Református Pedagógiai Intézet honlapján
(www.refpedi.hu).
A versenyre benevező tanulóknak eredményes részvételt, a kollégáknak sikeres
felkészítést kívánunk!
Református Pedagógiai Intézet
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