
    

VERSENYFELHÍVÁS 

 

Kedves Tanulók! 

A 2017/18-as tanévben ismét egy ötfordulós angol és német Nyelvi Versenyre hívunk 

Benneteket. A verseny célja, hogy a tanév során folyamatos célirányos gyakorlási lehetőséget 

biztosítva segítsünk Benneteket az előttetek álló nyelvvizsgákra, érettségi vizsgára, 

felvételikre történő sikeres felkészülésben. Cél, hogy a következetes gyakorlásnak 

köszönhetően egy a mindennapokban is stabilan használható idegen nyelvtudásra tegyetek 

szert. A versenyfeladatokat a nyelvvizsga követelmények figyelembevételével, 

nyelvtanáraitok állították össze szintenként.  

 

A pályázók köre: A Csányi Alapítvány a Gyermekekért támogatottjai a 7. évfolyamtól. 

A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 15. 

A jelentkezés módja: egyénenként a mentornál történik. A mentorod egy táblázatban 

megküldi B-s kódodat, nevedet, az eddig elért legmagasabb nyelvvizsga eredményedet és a 

fejlesztő tanárral egyeztetett nyelvi csoportod szintjét, ami alapján a versenyben indulhatsz. 

Ennek megfelelően egy adott nyelvből, egy adott szinten versenyezhettek. Meghirdetett 

nyelvek: angol és német  

A verseny tartalma: 

• öt írásos nyelvi teszt (nyelvi fejlesztők által szintenként összeállítva, íratásuk október 

hónaptól kezdődően, minden hónap 1 szombatján történik) 

o egy illetve kétnyelvű szótár használata engedélyezett 

o a tesz megírására fordítható idő, egységesen 60 perc  

• félévi és év végi szóbeli nyelvi vizsga a 8. évfolyamtól kezdődően (Vizsgáztatók: saját 

fejlesztő tanár, az Alapítvány munkatársa és/vagy egy felkért külső vizsgáztató)  

• ha kérdésed lenne a tesztek megírásának időpontjával vagy a vizsgák menetével 

kapcsolatban, fordulj bártan fejlesztőidhez és mentorodhoz 

• A jelentkezést követően a versenyről való távolmaradás CSAK, előre bejelentett, 

indokolt esetben elfogadott (verseny, igazolt iskolai esemény). A teszt pótlására 

egyszeri alkalommal van lehetőséged egy megbeszélt időpontban. 

A versenyből való kizárást vonja maga után: 

• A jelentkezés elmulasztása 

• A szóbeli vizsgákról való távolmaradás 

• Az írásbeli tesztek bármelyikének elmulasztása 



• Az éves tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés 

• Az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 

 

A verseny díjazása: 

A külföldi jutalom úton/intenzív belföldi nyelvi táborban való részvétel két feltétele az, hogy 

a megfelelő szinten sikeres nyelvvizsgát tesztek tanév végéig (B1, B2, C1 szinten), valamint 

hogy jó eredménnyel (minimum 50%) teljesítetek a nyelvi versenyben.  

Amennyiben az adott évben ezen felül az utazókeretben maradnak fenn helyek, akkor a nyelvi 

versenyben 80%-nál jobb teljesítményt elérő tanulók közül választjuk ki azokat, akik a 

nyelvvizsgával rendelkező társaikkal együtt arra érdemesek, hogy újabb élményekkel és 

tudással gazdagodjanak egy külföldi nyelvi táborban.  

A legjobban teljesítők nevét, akik táborba utazhatnak 2018. május 15-ig a Csányi Alapítvány 

honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé.  

 

Jó versenyzést kívánunk! 

        

 

 

 

 

Csányi Erika 

                 sk 

                Kuratórium Elnöke 

 

http://www.csanyialapitvany.hu/

