
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tájékoztató a 

Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyről 

 
A Református Pedagógiai Intézet Jane Haining tiszteletére angol nyelvi emlék versenyt 

rendez. A verseny célja Jane Haining emlékének őrzése, a résztvevők angol nyelvi tudásának, 

készségeinek mérése és fejlesztése, az együttműködés erősítése az állami és az egyházi 

iskolák között, valamint a magyar-skót kapcsolatok építése. 
 

Rövid ismertető a verseny névadójáról:  

 

A Budapest VI. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületét az 1841-től 

Magyarországon működő Skót Misszió építette meg, s 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 biztonságot és belső tartást, hitet és műveltséget adott tanulóinak.  

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 a  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 Károli 

Gáspár Református Egyetem támogatásával a Református Pedagógiai Intézet a Budapest VI. 

kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskolával közösen rendez meg. 
 

Nevezési feltételek: 

 
A verseny rendezői  

 a budapesti iskolák és  

 a református fenntartású iskolák  

 

8. évfolyamos (iskolatípustól független) tanulóinak nevezését várja. 

 

Iskolánként tetszőleges számú 8. évfolyamos diák 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.) 

 
 

A nevezés módja: Nevezési díj nincs, a versenyre nevezni a kitöltött jelentkezési lap 

elküldésével lehet a     gorog.timea@reformatus.hu címen.  

 

A jelentkezési lapot csatoljuk, illetve letölthető a következő oldalról: 

 http://refpedi.hu/content/jane-haining-emlékverseny. 

 

 
J A N E  H A I N I N G  A N G O L  N Y E L V I  

EMLÉKVE R S E N Y   
 

mailto:gorog.timea@reformatus.hu
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Nevezési határidő: 2018. november 27. 16:00 

 

A verseny leírása: 

A verseny két fordulós.  

I. Forduló: 2018. december 04.  Kezdés: 14:30 óra 

Az első forduló feladatait a Református Pedagógiai Intézet angol nyelvi szaktanácsadói 

állítják össze. 

Az első forduló egy írásbeli részből és hallás utáni szövegértésből áll. Az írásbeli 

fordulónál a brit angol nyelv helyesírási szabályait fogadjuk el. Az írásbeli feladatok 

megoldásakor szótárt nem lehet használni. 

 

       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, majd 

 a szöveg megértését ellenőrző táblázat kitöltése, feleletválasztós feladat,  

vagy adott kérdésekre történő válaszadás  

 

II. Forduló - Döntő: 2019. február 04. Kezdés: terv szerint 09:30 óra 

 

A verseny I. fordulójának eredményei alapján azok a tanulók juthatnak a második - 

egyben döntő - fordulóba, akiknek az írásbeli fordulón elért eredménye meghaladja az 

elérhető pontszám 70%-át. Minden, a versenyre nevező iskolából egy fő, az írásbelin a 

legjobb eredményt elérő versenyző kerülhet a döntőbe. Egy iskolából egynél több tanuló csak 

pontszámazonosság esetén juthat tovább. 
 

 

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, az állami iskolák tanulóinak 2 perces tetszőleges részlet a 

korosztályuknak megfelelő angol klasszikus prózából) 

 
 
 

A verseny kategóriái:  

 

 Budapesti általános iskolák 8. évfolyamos tanulói 

 Református fenntartású iskolák 8. évfolyamos tanulói 

 

Az I. forduló helyszíne kategóriánként eltérő. 
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A budapesti iskolák esetében az első és a második forduló helyszíne is a  Budapest VI. 

Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola. 
A református fenntartású iskolák esetében az első forduló helyi, a saját iskolában  - a 

verseny előtt postai úton megküldött anyagok és tájékoztató alapján - zajló forduló (a 

kijavított versenydolgozatok továbbküldendők).  A döntő ebben a kategóriában is központi, 

arra szintén a  Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában kerül sor. 

 

A verseny zsűrije 

Az RPI által felkért angol szakos nyelvtanárok, nyelvi lektorok, szakemberek.  
 

A verseny díjazása: 

Az első helyezettek díja mindkét kategóriában egy egyhetes út Skóciába 2019 nyarán. A két 

kategória győztes tanulóit elsődlegesen a református győztes felkészítő tanára kísérheti el a 

skóciai utazásra, akadályoztatása esetén a budapesti győztes felkészítő tanárát kérjük fel a 

gyerekek kíséretére. Az országos döntőben mindkét kategóriában 1-6. helyezettet hirdetünk, a 

döntőbe  jutott versenyzők értékes jutalomban és oklevélben részesülnek.   

 

A versennyel kapcsolatos részletes tájékoztatás, a korábbi versenyek feladatsorai és a 

jelentkezési lap elérhető 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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