
  

 

 

Rotary Club Tatabánya Elnöksége 

Valamennyi tatabányai középiskola igazgatójának 

 

Tárgy: Meghívó diákok részére szervezett angol nyelvi versenyre 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 

A Tatabányai Rotary Club (RC Tatabánya) versenyt hirdet a középiskolás korú fiatalok részére angol nyelvből. 

A verseny célja: 

- a tehetséges tanulók kiválasztása,  

- a nyelvtanulás iránti igények felkeltése, ösztönzése,  

- a nyelvi tudásszint és kommunikációs készség mérése,  

- a nyelvi képességek továbbfejlesztésének támogatása. 

A versenyben való részvétel feltételei: 

- A versenyben részt vehetnek a középiskola első három, ötosztályos képzés esetén az első négy osztályba járó és az 

ennek megfelelő korosztályú fiatalok, akik Tatabánya valamelyik középfokú intézményének növendékei; 

- akik magyar anyanyelvűek, egyik szülöjük sem beszélt anyanyelve az angol nyelv;  

- akik 6 hónapnál hosszabb időt nem töltöttek az adott nyelvterületen; 

- akik a nyelvet szervezett iskolai oktatás keretében, és/vagy magánúton tanulják. 

A verseny lebonyolítása: 

A verseny két fordulós. 

a) Az első forduló írásbeli tesztfeladatok megoldásából áll. A feladatok javítását és minősítését egy kívülállókból felkért 

bírálóbizottság végzi. (A feladatokhoz szótár nem használható.) 

b) A második fordulóba (döntőbe) jutott tanulók beszélgetést folytatnak a nyelviskola tanáraival, egyre nehezedő kérdések 

mentén. 

A győztesek sorrendjének megállapításánál az első forduló eredményeit is figyelembe vehetjük. 

A verseny díjazása: 

A verseny első helyezettjének 2 hetes nyugat-európai rotary táborban való részvételét támogatjuk 100.000-

Ft-al (Isd. www.rotary.hu). A második és harmadik helyezett értékes könyjutalmat kap. 

Akik nem jutnak be a második fordulóba, azok közül 3 fő kisorsolásra kerül. Ők kipróbálhatják a nyelvi 

versenyt  támogató angol nyelviskola tanítási módszerét, egy ingyenes óra keretében. 

 



 

A verseny határidői: 

2018. november 16: Az iskolák értesítése a nyelvi verseny szervezéséről. 

2018. november 30-ig: Az iskolák közlik a Rotary Club elnökségével a versenybe nevező tanulók névsorát. A diákok 

nevezhetnek önállóan és az iskolán keresztül is. A határidő után leadott nevezéseket nem fogadjuk el. 

2018. december 4. 16 óra: Az első forduló megrendezése. Ennek időtartama kb. egy óra. 

2019. január 11. 16 óra: A döntő megrendezése. 

Kérem Igazgató Asszonyt/Urat, hogy a versenyben való részvétel szándékáról a megadott határidőig az 

elnok@rotarytatabanya.hu  címen az elnökséget tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Mező Eszter        Németh Ildikó 

Programfelelős, RC Tatabánya     Elnök, RC Tatabánya 

 

Tatabánya, 2018 November 15. 

 

 

 

Támogatóink : 

Brian Dunlap angol tanár 

Tatabányai Líra- Móra könyvesbolt 
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