Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

Etler Péter vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos érettségi előkészítőjét tartó
diákszervezetnek, a Studium Generalenak az elnöke. Szervezetünk 1970 óta tart
ingyenes előkészítő tanfolyamokat, melynek köszönhetően 2500 diákot készítünk fel
matematika, történelem, közgazdaságtan tantárgyakból az érettségire évente.

Miért kerestük meg Önöket?
2014. január 18-án szombaton rendezi meg diákszervezetünk – immár a negyedik
alkalommal – egyedülálló kezdeményezését, az „SG Nyílt Próbaérettségi Nap”-ot, mely
során az ország bármely középiskolás diákja megírhat egy próbaérettségit a fent említett
tárgyak bármelyikéből, emelt és közép szinten egyaránt. Az idei évben nem csak
Budapesten, hanem az ország öt nagy vidéki városába, így Győrbe, Pécsre, Miskolcra,
és Szegedre is eljuttatjuk feladatsorainkat, egy-egy partnerintézménnyel együttműködve.
A megírt teszteket a diákszervezet tagjai kijavítják, kommentálják, illetve igény szerint
személyes konzultációra is van lehetőség, ahol a tanulók feltehetik az esetleges
kérdéseiket. Ahogy az általunk tartott előkészítő tanfolyam, táboraink és hétközi óráink,
ez a próbaérettségi is teljesen ingyenes minden résztvevő számára.
Szeretnénk, ha erről az egyedülálló eseményről az ország egész területén értesülnének
az idén, vagy esetleg csak jövőre érettségiző diákok, ezért nagyra értékelnénk, ha Önök
is hozzájárulnának programunk sikeréhez besegítve az információk továbbításával. A
jelenlegi médiatámogatóink közé tartozik az MTI, a Port.hu, az Eduline, az Index csoport,
illetve az Est Médiacsoport, azonban szeretnénk, ha a rendelkezésünkre álló 2400
férőhelyet teljesen meg tudnánk tölteni.
Miért segítsenek nekünk?
Tapasztalataink alapján egy ilyen januári próbaérettségi megírása nagymértékben
hozzájárulhat az érettségi eredmény jelentős fejlődéséhez, hiszen:




a tanulók objektív képet kapnak arról, hogy milyen tudásszinttel rendelkeznek
jelenleg
hiányosságaik kijavítására még közel négy hónap áll rendelkezésükre
egy ilyen szimulált vizsga remek tapasztalatszerzési lehetőség, így az éles
érettségi során a tanulók sokkal könnyebben kezelik a streszt, illetve a feladatsor
felépítése sem lesz idegen számukra

Ha a tanulóiknak nem lenne elég a próbaérettségi és az utána lévő konzultáció, akkor
még van lehetőségük csatlakozni a jelenleg is futó ingyenes tanfolyamunkhoz, így a

hátralévő hónapokban is tudunk segíteni a felkészülésben, szemináriumok vagy levelezés
formájában.

Milyen formában tudnának segíteni nekünk?
Úgy gondoljuk, hogy a jelentkezők létszámát nagyban befolyásolná az, ha a diákoknak
személyesen mutathatnánk be az esemény előnyeit, vagy a saját osztályfőnöküktől,
illetve szaktanáruktól hallanának erről a próbaérettségiről. Természetesen ha ezekre
nincs lehetőség, akkor azért is hálásak lennénk, ha csak a mellékelt plakátot kitennék a
hirdetőfalra (vagy bármilyen jól látható helyre), vagy az iskola honlapján, facebook oldalán
tudnánk megjelenni hírként vagy bannerrel. Az online felületekhez többféle kreatív
anyagot gyártottunk, így minden szükséges anyagot biztosítani tudunk.
Amennyiben további információra van szükségük a szervezetünkről vagy az eseményről,
az alábbi címeken tudhatnak meg többet:
Az esemény hivatalos oldala: http://studiumgenerale.hu/index.php/nyilt-probaerettsegi
Facebook oldala: https://www.facebook.com/SG.pre.nap
Diákszervezetünk hivatalos honlapja: www.studiumgenerale.hu/

Segítségüket előre is köszönöm!
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