MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2.
Telefon: 290-9088, Fax: 290-5979
Email: sztehlo.titkarsag@gmail.com
OM - 201505

Luther és Kálvin nyomában
– SOK NYELV - EGY HÁZ –
(komplex gimnáziumi tanulmányi verseny)

KEDVES KIS- ÉS NAGYGIMNAZISTÁK!
A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola országos történelmi
tanulmányi versenyt hirdet, melyre szeretettel hív és vár
Benneteket.
2016. november 18-án iskolánkban szeretettel várunk mindenkit,
aki úgy érzi, felkészült a témában, és tudását meg is szeretné
mutatni. A neves tudósokból álló zsűri előtt zajló verseny a
dicsőségen kívül vándorserlegünkért és további értékes
nyereményekért zajlik. Gyertek el, s kápráztassátok el
a
hallgatóságot!
A NAP PROGRAMJA:

9.30 Regisztráció
10.00 Istentisztelet a reformáció ünnepének alkalmából
11.00 I. forduló – Tudáspróba és Plakátkészítés
12.30-13.00 Ebéd
13.00 II. forduló – Projektmunkák bemutatása
15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
A versenyen 3+1 fős csapatok regisztrálását várjuk. A
megmérettetés két részből áll:

I. FORDULÓ

ZÍTÉS

–TUDÁSPRÓBA és PLAKÁT KÉS

irodalomból felkészülve egy
ahol a csapatok megadott szak
t egy ember pedig egy
tesztet töltenek ki, csapatonkén
t
rész
közös palkát készítésén vesz

II. FORDULÓ

A

– PROJEKTMUNKÁK BEMUTATÁS

egy választott témából, a
digitális prezentáció bemutatása
perc csapatonként
5
m
bemutatás időkerete maximu

A témát a csapatok maguk választhatják ki, a szakirodalmat a
teszthez mi adjuk. 

A PREZENTÁCIÓ TÉMÁJA:
EGY SZABADON VÁLASZTOTT EURÓPAI PROTESTÁNS
INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

(Kivéve a saját iskola)

TUDÁSPRÓBA HÁTTÉRANYAGA:
– Jánosi Valéria: Egyáztörténet - Evangélikus
hittankönyv 11. évfolyamos diákok számára;
Luther Kiadó, Budapest, 2013. (a témához
kapcsolódó részek)
– Faggyas Sándor, Korányi András: 500 éve
reformáció; Protestáns Újságírok Szövetsége,
Budapest, 2015.
– Fabinyi Tibor: A Magyarországi Evangélikus
Egyház rövid története; Evangélikus
Sajtóosztály, Budapest, 1997.; 3-36 pp.
A középiskolás tankönyvek beható ismerete is szükséges a sikeres
írásbeli tudáspróbához.
A kötelező irodalmak egy része iskolánk honlapján elérhető.
Jelentkezzetek bátran, mert megéri! Regisztrálni aznap a
helyszínen reggel 9:30-tól lehet, majd 10:00-tól közös
istentiszteleten veszünk részt, s a verseny ezt követően kezdődik.
A program a jelentkezők számának függvényében változhat!

Jelentkezési határidő: 2016. november 4.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
elektronikus úton Dulai Beáta tanárnőnél a
beata.dulai@sztehloiskola.hu emailcímen a következőképpen:
– a csapattagok és a kísérőtanár felsorolásával,
– a választott téma megjelölésével.
Minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolunk!

