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Összefoglaló a nyelvÉSZ verseny folytatásáról 

A járványveszély miatt  

a verseny bennülős megyei és országos döntőjét online fordulókkal váltjuk ki 

 

Miért fontos pedagógus szervezőink segítő közreműködése? 

A nyelvÉSZ bennülős verseny, ezért versenyzőink döntő többségének e-mail címét 

nem ismerjük. Őket csak a verseny honlapján keresztül, vagy az Őket a versenyre 

benevező pedagógusok közreműködésével tudjuk elérni.  

Hogyan segítse tanítványait, hogy folytathassák a versenyt? 

 A versenyt online folytatjuk. Ehhez szükséges, hogy minden versenyző és 

természetesen az őket benevező/felkészítő pedagógus is rendelkezzen saját 

fiókkal a NyelvÉSZ verseny honlapján!  

A saját fiók létrehozásához regisztráció szükséges. 

o Azoknak a pedagógusoknak és versenyzőknek, akiknek a Tudásbajnokság 

idei versenyidőszakára érvényes versenyzői/pedagógusi fiókjuk van, 

nincs szükségük új regisztrációra! A Tudásbajnokságon használt fiók 

belépési adataival (felhasználó név és jelszó) beléphetnek a nyelvÉSZ 

honlapra is. 

o Akiknek a Tudásbajnokságon nincs idei évre érvényes fiókjuk, 

regisztrálniuk kell. 

Mivel a nyelvÉSZ bennülős verseny, sajnos a versenyzők  

döntő többségének e-mail címét nem ismerjük. 

Arra kérjük pedagógus szervezőinket, értesítsék tanítványaikat,  

hogy a folytatáshoz regisztrálniuk kell! 

o A pedagógusok egyszerűen és gyorsan regisztrálhatnak a Bendegúz 

Akadémia honlapján. 

 Érvényes regisztráció birtokában beléphetnek fiókjukba. 

o Itt a Nevezések menüben egy internetes azonosító megadását követően 

láthatóvá válnak azoknak a versenyzőknek az adatai, akiket beneveztek, és 

bejutottak a megyei fordulóba. 

o Az internetes azonosítót külön e-mailben küldjük meg a pedagógusoknak. 

o Versenyzőik egy részénél látják e-mail címüket, más részüknél nem. 

 Ahol látják e-mail címüket, előtte pedig egy boríték képét, ez azt 

jelenti, hogy tanítványuk még nem regisztrált. Kérjük, ebben az 

esetben küldjenek neki értesítést (Meghívó újraküldése gomb). 
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Ha e-mail címük előtt egy fejecske szimbólumát látják, ez azt jelenti, 

hogy tanítványuk már regisztrált. Neki már nem kell értesítést küldeni. 

 Ahol nincs e-mail címe a versenyzőnek, oda azt pedagógus 

szervezőinknek kellene beírniuk, majd így küldeni az értesítést 

(Meghívás küldése gomb).  

 Mindkét esetben értesítés megy tanítványuk e-mail címére, 

amelyben felhívást kapnak a regisztrációra. Az értesítőben 

szerepelni fog a versenyzők internetes azonosítója is.  Belépést 

követően ezzel tudják fiókjukba „behívni” a megyei és az országos 

feladatokat. 

Mi marad változatlan a versenyen? 

 A feladatok izgalma, játékossága. Az online fordulókban természetesen azokat a 

feladatokat kell megoldani, amelyeket a bennülős megyei és országos döntőkön 

kellett volna. 

 A megyei fordulóba jutás feltételei. 

Az online megyei fordulón azok a versenyzők vehetnek részt, akik az iskolai 

fordulóból továbbjutottak. Erről a pedagógusok közvetítésével még levélben 

értesítettük a versenyzőket. 

Az iskolai forduló eredményeit táblázatba foglaltuk, a nyelvÉSZ honlapon elérhető. 

  Jutalmazás, elismerés: az online fordulók teljesítését is jutalmazzuk, csak egy kicsit 

másként, mint azt a bennülős fordulókon tesszük.  

Mi változik? 

 Nem lesz szigorú időkorlát: a bennülős megyei és országos döntő feladatait a 

versenyzők csak szigorú időkorlátok és ellenőrzött versenykörülmények között 

oldhatnák meg. Mivel a versenykörülményeket nem tudjuk biztosítani, így az időkorlát 

szigorán is oldottunk. Mind a megyei mind az országos döntők fordulói több napig 

„nyitva lesznek”. Biztosan elegendő idő lesz a megoldásokra. 

A megyei online forduló időpontja: 2020. április 15-20. 

Az országos döntő online fordulójának időpontja: 2020. május 4-11. 

 Aki a megyei fordulón részt vehet, megírhatja az országos döntő feladatait is. Mivel a 

megyei döntőt kiváltó online fordulót nem tudjuk ellenőrzött versenykörülmények 

között megrendezni, így az országos döntőt helyettesítő online fordulóba nemcsak a 

megyei legjobbak jutnak be, hanem mindenki, aki a megyeiben részt vehetett! Idén 

többen tapasztalatot és élményt szerezhetnek arról, hogyan boldogulnak a nyelvÉSZ 

legmagasabb szintű feladataival. 

 Jutalmazás, elismerés: az online fordulók teljesítését is jutalmazzuk, csak egy kicsit 

másként, mint azt a bennülős fordulókon tesszük. Mivel valós versenykörülmények 

nélkül nem tudunk dobogós helyezéseket hirdetni és éremmel jutalmazni, ezért 

o minden versenyző, aki megírja a megyei és az országos döntő feladatait is, 

egyedi online Beni bélyeget, és online elismerő oklevelet kap, valamint 
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o egy különleges BENI MINIÉRMET ennek a kivételes versenyévnek az 

emlékére.  

o 800 kötetből álló nyereményalapot is létrehoztunk. Azok nyerhetnek 

ajándékkönyvet, akik a megyei és országos döntők feladatait külön-külön 

min.75-75 %-os eredménnyel oldják meg;  

o A nyereményköteteket és a különleges miniérmeket az iskolákba fogjuk 

küldeni, amikor a járványügyi korlátozó intézkedések megszűnnek, és az 

iskolákban folytatódhat az oktatás. 

Segítség kérdések esetén 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is nyugodtan forduljanak hozzánk. Jelenleg 

központunk munkatársai is otthonról látják el feladataikat, de elérhetők vagyunk, igyekszünk 

gyorsan válaszolni minden megkeresésre. 

Kérjük, hogy lehetőség szerint a versenyközpont e-mail címén tegyék föl kérdéseiket, ide 

írjanak nekünk: jelentkezes@nyelvesz.bendeguzakademia.hu 

 

Április 15-én nyitjuk a megyei döntő feladatait. Maradjunk játékban! 
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