„Örvendj egész föld, az Istennek!”
Zsolt 66, 1

VERSENYFELHÍVÁS
A Szentendrei Református Gimnázium a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdeti a
„Hitkeresők és hitújítók … ” elnevezésű versenysorozatát.
Általános tudnivalók
A reformáció 500. évfordulója alkalmából az alábbiakban meghirdetésre kerülő „Hitkeresők
és hitújítók …” elnevezésű komplex versenysorozatunk a Dunakanyar valamennyi általános
és középiskolájának, illetve a Szentendrei Református Gimnázium Kárpát-medencei
testvérintézményeinek meghirdetett verseny.
A többfordulós versenysorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában kezdődik és 2017.
október 14-én ér véget.
A versenysorozat egyes versenyeit egyéni versenyzők és/vagy csoportok, illetve a műveltségi
vetélkedőt csapatok részére szervezzük.
1. 1. A versenysorozat célja
A versenysorozat célja, hogy a tanulók széleskörű ismereteket szerezzenek azokról a
művészeti és tudományterületekről, amelyekben a reformáció és annak hatása új értékeket
teremtett, és maguk fedezzék fel mindennapjainkban a reformáció kultúránkra gyakorolt
hatását.
A „Hitkeresők, hitújítók” mottó jegyében a versenyek a hazai reformáció máig ható
kulturális, társadalmi eredményeit térképezik fel, mint állandó megújulást jelentő, jövőbe
mutató lehetőséget vizsgálják.
1. 2. A versenysorozatban való részvétel feltételei
A versenysorozatra a Dunakanyar valamennyi általános és középiskolájának azon tanulói
nevezhetnek, egyénileg vagy csapatban, akik a 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben
tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
Az egyéni versenyekben egy tanuló több kategóriában is indulhat, a csapatversenyben egy
iskola több csapatot is nevezhet.
A csapatok összetételét a versenysorozat folyamán a versenyben résztvevő intézmények – a
verseny adminisztrációs szabályait betartva – indokolt esetben módosíthatják.
A versenysorozat egyes versenyeinek korosztályi kategóriái
I. kategória: a 6-8. évfolyam tanulói
II. kategória: a 9-11. évfolyam tanulói
1. 3. A jelentkezés módja
Az egyéni jelentkezők és a csapatok nevezését 2017. március 1-jéig várjuk. A beérkező
jelentkezéseket a versenyt kiíró intézmény a versenysorozat adminisztrációs rendszerében
rögzíti.
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Jelentkezéskor kérjük az egyéni jelentkezők és/vagy a csapat(ok) nevét, a csapat(ok)
résztvevőinek nevét és azok elérhetőségét, felkészítő tanáraik nevét és azok elérhetőségét
(telefon, e-mail) megadni.
A jelentkezés és a részvétel ingyenes.
1. 4. A versenysorozat szervezésének általános elvei
A versenysorozatért a Szentendrei Református Gimnázium szaktanáraiból álló szakmai
közösség felelős, és az azzal kapcsolatos szakmai döntéseket a versenybizottság hozza meg.
Az egyes fordulók lebonyolításáért a Szentendrei Református Gimnázium versenyszervezői
felelősek.
A versenysorozat egyes versenyei online, írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészeket
tartalmaznak, míg a többi verseny esetében önálló alkotással/produktummal lehetséges a
részvétel.
1. 5. A versenysorozat versenybizottsága
A versenysorozat szakmai anyagának kidolgozását, szakmai irányítását és felügyeletét a
gimnázium szaktanáraiból és a gimnáziumot fenntartó református gyülekezet által delegált
tagokból álló versenybizottság látja el, működtetéséről a gimnázium igazgatósága és
fenntartója gondoskodik. A versenysorozat fővédnöke a Szentendrei Református Gyülekezet
lelkésze, Dr. Harmathy András.
1. 6. A versenysorozat támogatói
Szentendre Város Önkormányzata
Szentendrei Református Gyülekezet

1. 7. A versenysorozat vetélkedői
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plakátkészítő verseny
Digitális fotópályázat
Képzőművészei pályázat
Logóverseny
Több kategóriás énekverseny
Komplex művelődéstörténeti csapatverseny

A versenysorozat fentebb felsorolt versenyeiből egyéni verseny:
Plakátkészítő verseny
Digitális fotópályázat
Képzőművészei pályázat
Logóverseny
A csoportos énekversenyre min. 2, max. 5 fős csoportok, míg a komplex művelődéstörténeti
versenyre 5 fős csapatok jelentkezését várjuk.
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Az egyes versenyek értékelése külön-külön történik.
2. A komplex művelődéstörténeti csapatverseny három online fordulóban zajlik, az elért
pontszámok összeadódnak. A döntő fordulóra, amely a gimnázium épültében kerül
megrendezésre, az addigi fordulók 5 legeredményesebb csapatát és a testvériskolák csapatait
hívjuk meg.
A verseny anyaga
A verseny feladatai a reformáció témaköréből az alábbi műveltségi területeket ölelik fel:







magyar nyelv és irodalom
történelem
természettudományok
művészet- és művelődéstörténet
ének-zene
hittan és egyháztörténet.

A feladatok többnyire a magyarországi reformáció korába nyúlnak vissza, az akkori
események, történések, szereplők ismeretét igénylik.
Díjazás
A legeredményesebben versenyző egyéni jelentkezők, a csapatverseny esetén a csapatok,
illetve felkészítő tanáraik értékes díjakban részesülnek a döntő fordulót követő ünnepélyes
díjátadón és gálán, 2017. október 14-én.
Az egyes versenyek konkrét versenyfelhívásait a mellékletek tartalmazzák.
Kérjük a tisztelt intézményvezetőket, hogy az alábbi versenyfelhívást és annak mellékleteit
szakmai munkaközösségeik, kollégáik és az iskola tanulói között osszák meg, jelentkezésüket
támogassák.
A
versennyel
kapcsolatos
kérdéseikkel,
kéréseikkel,
szrgreformacio1517@gmail.com címen kereshetnek bennünket.
Várjuk jelentkezésüket!

3

megjegyzéseikkel

a

