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1.A Református Pedagógiai Intézet versenyszervezői, támogatói 

tevekénysége 
A Református Pedagógiai Intézet (RPI) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

19. § (2) f) pontja alapján végzi a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek 

szervezését, összehangolását. Az MRE 1995. évi I. (köznevelési) törvénye 20. § 

alapján  az RPI teljeskörűen ellátja a Magyarországi Református Egyház köznevelési 

intézményeiben a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, ezen belül többek között 

koordinálja és összeállítja az országos, éves versenynaptárt és a továbbképzési 

rendezvénynaptárt.  

Ezen jogszabályi kötelezettségek és felhatalmazások alapján a Református 

Pedagógiai intézet nagy hangsúlyt fektet a református köznevelési intézmények 

versenyinek koordinálására, szakmai segítésére és anyagi támogatására egyaránt. 

Kiemelkedően fontosnak véljük a református iskolák versenyeinek támogatását, 

egyrészt identitásuk, hagyományaik megőrzőse és megismertetése céljából, másrészt 

tanulmányi, művészeti és sport versenyeik, rendezvényeik megszervezése általi 

szakmai fejlődés biztosítására is.  

Sok intézmény több évre, akár évtizedre visszanyúlóan is szervez meg neves egyéni- 

és csapatversenyeket, melyek nemcsak felekezeti, de országos szinten is igen magas 

szakmai színvonalú versenyekké fejlődtek az évek alatt. 

Ezekhez a magas színvonalú versenyekhez a Kárpát-medencéből is sok református 

intézmény csatalakozott és folyamatosan csatlakozik, megmérettetve magát az 

anyaországi viszonyok között. 

Ezen versenyek nem csak kapcsolatok ápolására és elősegítésére nagyszerű 

lehetőségek, mind diákok mind pedagógusok számára, hanem szakmai elmélyülésre 

és fejlődésre is kiváló színteret biztosítanak a versenyzés nemes szellemének 

megtartása mellett.  

A versenyeknek semmihez sem hasonlítható izgalommal teli hangulata van, nem 

csupán a díjért vagy elismerésért küzdő diákok vetélkedésének színtere, hanem a 

vidám, örömteli együtt töltött pillanatokat és felejthetetlen élményeket is ad a 

résztvevőknek, így közelebb hozva a különböző iskolák tanulóit, tanárait egyaránt. 

A versenyek felhívását renderesen közé tesszük a Református Pedagógiai Intézet 

honlapján ezzel is segítve az intézményeket a versenyeik népszerűsítésében, illetve 

az országos versenynaptár segíti a pedagógusokat az aktuális verseny típusok és 

lehetőségek illetve időpontok, helyszínek eligazodásában. A megrendezett 

versenyekről és versenyeredményekről is rendszeresen beszámolunk honlapunkon. 
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2. Versenytámogatások    
A Református Pedagógiai Intézet 2015/16-os tanévtől kezdődően minden tanévben 

rendszeresen ír ki pályázatot református versenyek megrendezése és támogatása 

céljából.  

 Az intézmények benyújtott pályázatait, különböző szempontok alapján, úgy mint, 

versenyrendezői hagyományok, részt vevők száma, műveltség területi reprezentáció, 

országos meghirdetés. stb., egy bíráló bizottság értékeli és dönt az odaítélhető anyagi 

támogatásról, esetleges különdíjak odaítéléséről. 

A 2015/16-os tanévtől kiindulva elmondható, hogy református köznevelési 

intézményeink egyre nagyobb számban rendeznek meg versenyeket és versenyeik 

magasabb színvonalú, több diákot megmozgató megrendezéséhez anyagi 

támogatásra is egyre többen pályáznak intézetünknél. 

Míg a 2015/16- os tanévben 7 verseny megszervezését tudtuk anyagilag támogatni, 

addig a 2020/21-es tanévben már 17 verseny kapott pályázati úton anyagi támogatást 

a versenyek megrendezéséhez, megszervezéshez. 
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3. Versenykategóriák bemutatása 
A változatos formájú versenyek 8 fő kategóriába sorolhatók, melyek közül 

termesztésen a hagyományos tanulmányi versenyek és a sport versenyek kategóriája 

a legszámottevőbb, illetve külön kategória a RPI saját szervezésű angol nyelvi 

emlékversenye, a Jane Haining verseny. 

 Elmondható, hogy nagy népszerűségnek örvendenek a diákok körében a különleges 

és innovatív versenyek, mint például a komplex műveltségi vagy a művészeti 

versenyek diákkonferenciák, de a legkisebb korosztály is próbál belekóstolni a 

versenyek színes világába. 

A legjelentősebb versenykategóriák az alábbiak:  

 Óvodásoknak szóló versenyek 

 Tanulmányi versenyek 

o Magyar nyelv, szövegértés, irodalom, könyvtárhasználat 

o Idegen nyelv 

o Biológia, környezetismeret, természetismeret, környezetvédelem, 

földrajz 

o Természettudományok, fizika, kémia 

o Informatika 

o Történelem, társadalomismeret  

o Matematika 

 Komplex versenyek  

o Műveltségi, művészeti, tanulmányi 

 Művészeti versenyek 

o Képzőművészet 

o Tánc és hangszeres 

o Vers-, prózamondó és szavalóversenyek 

o Dicséret-, zsoltár-népdal- népdalzsoltár és népének 

o Mese-, történet-, balladamondó, novella-, színmű-, életmű-, 

szépirodalom- és szépíró 

o Fotó, természetfotó, animáció, flashmob, film- és videókészítő versenyek 

 Egyházi versenyek 

o Bibliaismeret, egyháztörténet, hittan 

 Sportversenyek 

o Kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, sakk, gyorstollas, labdarúgás, 

úszás, röplabda, kézilabda, hadibajnokság, torna, atlétika 

 SNI ÉS BTMN tanulóknak meghirdetett versenyek 

 Tudományos és innovációs versenyek 

 Jane Haining  angol nyelvi emlékverseny (a Református Pedagógiai Intézet 

saját szervezésű versenye) 
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4. Versenyek a 2015/16 tanévben 
A 2015/16-os tanévben 90 verseny került megrendezésre, ebből 1 óvodai, 39 

tanulmányi, 20 művészeti, 7 komplex és 9 egyházi és 12 sport verseny, valamint a 

Jane Haining emlékverseny és 1 tudományos verseny. 

 

5.  Versenyek a 2016/17-es tanévben 
A 2015/16-os tanévben 118 verseny került megrendezésre, ebből 2 óvodai, 41 

tanulmányi, 29 művészeti, 18 komplex és 11 egyházi és 15 sport verseny, valamint 1 

saját rendezésű verseny (a Jane Haining emlékverseny) és 1 SNI és BTMN-es 

diákoknak szóló verseny. 
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6. Versenyek a 2017/18 -as tanévben 
A 2017/18-as tanévben 108 verseny került megrendezésre, ebből 2 óvodai, 37 

tanulmányi, 29 művészeti, 18 komplex, 7 egyházi és 12 sport verseny, valamint 1 saját 

rendezésű verseny (a Jane Haining emlékverseny) illetve 2 tudományos és innovációs 

verseny. 

 

7. Versenyek a 2018/19 -es tanévben 
A 2018/19-as tanévben 103 verseny került megrendezésre, ebből 3 óvodai, 43 

tanulmányi, 27 művészeti, 10 komplex, 6 egyházi és 13 sport verseny, valamint 1 saját 

rendezésű verseny (a Jane Haining emlékverseny). 
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8. Versenyek a 2019/20 -as tanévben 
 

A 2019/20-as tanév versenynaptárára sajnálatosan rányomta a bélyegét a 

járványhelyzet, így  csupán 74 verseny került megrendezésre a tanévben melyek nagy 

része az online térben valósult meg. 

Ebben a tanévben 2 óvodai, 29 tanulmányi, 23 művészeti, 6 komplex, 4 egyházi és 8 

sport verseny, 1 saját rendezésű verseny (a Jane Haining emlékverseny), valamint 1 

SNI és BTMN-es tanulóknak megrendezett verseny. 

 

9. Versenyek a 2020/21 -es tanévben 
 

A 2020/21-es tanévben a versenyszervezők már rutinosabbak voltak a távolléti 

rendezvények szervezésében, így 83 verseny került megrendezésre, ebből 1 óvodai, 

36 tanulmányi, 27 művészeti, 3 komplex, 7 egyházi és 7 sport verseny, 1 saját 

rendezésű verseny (a Jane Haining emlékverseny),  illetve 1 SNI és BTMN-es 

diákoknak szóló verseny. 

 

Egyházi versenyek
6% Jane Haining 

verseny
1%

Komplex versenyek
8%

Művészeti 
versenyek

31%

Óvodai versenyek
3%

SNI ÉS BTMN
1%

Sport versenyek
11%

Tanulmányi 

versenyek

39%

A 2019/20-as tanév versenyei



 
 

9 
 

 

10. Az elmúlt hat tanév verseny statisztikáinak összefoglalása 
 

2015-2021-ben megrendezett versenyek összesített diagramja tanévenkénti 

bontásban: 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy az elmúlt hat tanévben összesen 576 verseny került 

megrendezésre a Református Pedagógiai Intézet közreműködésével. Ebből 

kiemelkedő a 2016/17 –es illetve a 2017/18-as tanévek, melyek a járványt megelőző 

időszakban mutatják be versenyeink sokszínűségét, változatosságát mind 

mennyiségben mind minőségben egyaránt. A kiugró rendezvényszám fő oka a 2017-

es reformációs emlékévben megrendezett reformációs tematikus versenyek nagy 

száma.  
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10.1. 2015-2021 verseny kategóriáinak részletező diagramja 
Tanévenkénti bontásban a tanulmányi versenyek a legszámottevőbbek, melyek 35-45 

%- át teszik ki az éves versenyeknek. A második legnagyobb kategória a művészeti 

versenyek, melyek a pandémia alatt nem csak megtartották, de növelni is tudták 

számarányukat 22 %-ról 33%-ra. A versenyek közül a legkisebbek sem maradhatnak 

ki, követendő példának tartjuk és ajánljuk az óvodásoknak szóló versenyeket 

melyeken igen szép számban vesznek részt a legkisebbek. A legkülönlegesebb 

versenyek mindig a műveltségi, művészeti és tanulmányi elemeket is egybe forrasztó 

komplex versenyek, melyek évről nagyobb számban képviseltetik magukat a 

versenynaptárban. Számarányukat tekintve 10-17 %-ban szerepelnek a versenyek 

között. 

A sport és egyházi versenyek aránya egyaránt 7-13 % között mozog a tanévenkénti 

bontásban. 

 

 

10.2. Verseny lehetőségek a vírus árnyékában/ Két különleges tanév 

megpróbáltatásai/ 

A pandémia időszakában jól látható, hogy az iskolák versenyszervező tevékenysége 

megcsappant ugyan, de nem szűnt meg. Köszönhető ez a kreatív és elhívatott 

szervező pedagógusoknak, akik új formákat, lehetőségeket és új struktúrákat 

álmodtak meg, hogy tanulóink ne érezzék a nehéz helyzetben sem a versenyek 

hiányát. A vírus okozta járvány versenyszervezésének kihívásai között egyedüli 

győztesnek a művészeti versenyek mondhatók, melyek az online térben is kiválóan 
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működve tudtak élményt adni a zene, rajz, ének, képző művészet, digitális kultúra iránt 

elkötelezett ifjúságnak.  

A tanulmányi versenyek szempontjából is sok változás hozott a személyes jelenlétet 

nélkülöző versenyek megszervezés. Egyre nagyobb számban jelentek meg online 

illetve levelezős versenyek, melyek feladatait akár otthoni keretek között is tudták 

teljesíteni a diákok. 

Minden megtartott és előttünk álló versenyért, versenyzőért és versenyszervezőért 

hálát adunk Istennek, aki megtartott és igazgatta mindannyiunk életét.  

Soli Deo Gloria 

     


