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19. Országos Evangélikus Hittanverseny  

TÁJÉKOZTATÁS 

Kedves Testvérünk!  

Az elmúlt időszakban sok kérdés merült fel a Hittanversenyt érintő változásokat illetően, ezért 

néhány pontban összefoglaltuk a leghangsúlyosabbakat:  

 A verseny megyei/területi fordulójának időpontja módosul: 2010. március 27. (szombat). 

 

 A korábbi évek gyakorlatától eltérően a kiírásban szereplő korosztályok anyagai nem egymásra 

épülnek, annak érdekében, hogy a résztvevők egy-egy történetet minél jobban el tudjanak 

sajátítani. Tehát mindkét korcsoport a számára kiadott 8-8 történetből készül fel. 

 

 Minden gyülekezet/iskola korosztályonként 2 csapattal indulhat a versenyen. 

 

 Kérjük a csapatok összeállításakor a lelkészeket és hitoktatókat, hogy vegyes korcsoportokat 

küldjenek a gyermekek, a gyülekezetek és az iskolák közötti esélyegyenlőség érdekében. Fontos 

szempont, hogy lehetőség szerint minden korosztályban minden évfolyamból legyen egy 

gyermek. Tapasztalataink alapján a különböző életkorba tartozó gyermekek is hasonló 

mértékben fel tudnak készülni a megadott bibliai történetekből és jól tudnak együtt dolgozni 

más életkorú társaikkal, így a versenynek közösségteremtő ereje is van. 

 

 Az on-line jelentkezés a Camper rendszerén keresztül az országos fordulóra vonatkozik és 

minden egyházmegyében a verseny lebonyolításában a GYIO segítségére lévő ún. katechetikai 

felelősök kezében összpontosul . 

               A katechetikai felelősök neve és elérhetősége –egyházmegyénként csoportosítva-  

               hamarosan megtalálható a honlapunkon. 

 

 Az országos döntő  2010. április 23-24.-én (pénteken és szombaton) kerül megrendezésre 

Piliscsabán. A két napos rendezvény eseményei szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a második 

nap programjai nyitottak a korábbi fordulókban részt vett gyermekek illetve minden érdeklődő 

számára . A piliscsabai döntőről időben, az országos fordulóba való továbbjutás után adunk 

részletes tájékoztatást. 
 

A változtatásokat azért is eszközöltük, mert célunk, hogy az Országos Hittanverseny 

koncepciója megújuljon és megrendezése ne csak egy, a tanulmányi verseny kategóriájába 

sorolható esemény legyen, hanem egy élményekben gazdagabb, inspiráló , közösségépítő 

alkalmat jelentsen a gyermekeknek.  

 

További információk a http://ifjusag.lutheran.hu honlapon a Hírek,események mappában 

találhatóak . Az oldal folyamatosan frissítésre kerül, kérjük, rendszeresen kísérjék figyelemmel 

a GYIO honlapját. 

 

            Minden egyéb, a versennyel kapcsolatosan felmerülő kérdésre tájékoztatás a  

Gyermek-és Ifjúsági Osztályon Pál Marietta gyermek- és ifjúsági referenstől kapható a  

06-20-824-4454-es telefonszámon, illetve a marietta.pal@lutheran.hu e-mail címen.  

 

Jó felkészülést kívánunk!  
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