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1517 - A reformáció nyomában – 2017
A verseny célja:
Az 500 éves reformáció évében ennek a versenynek a keretében szeretnénk a reformáció nyomába eredni
és erre hívjuk a gyerekeket is. Szeretnénk motiválni a konfirmáció előtt álló diákokat, hogy kutassanak
gyülekezetük múltjában és a reformáció megadott témaköreiben. A verseny célja, hogy a gyermekek
jobban megismerjék a reformáció elveit, eseményeit, jeles képviselőit, énekeit és a saját gyülekezetük
történetét.
A jelentkezés
5-8. évfolyamos gyerekek jelentkezését várjuk 4 fős csapatokban.
Maximum 2 csapat jelentkezhet minden egyházi iskolából/gyülekezetből.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet a kunrefmiklos@gmail.com
vagy a Kunszentmiklósi Református Egyházközség, 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3. címen.
A verseny lebonyolítása
I. levelezős forduló
A következők elkészítésére van szükség:
1. Gyülekezetem története a kezdetektől „könyv” készítése, szöveggel, képpel rajzzal ellátva
A mű terjedelme: 12-es betűmérettel vagy kézzel írva 5 db A/4-es oldal vagy 10 db A/5-ös oldal,
amelyeknek 20%-a kép, 20%-a rajz és 60%-a írott szöveg.
2. Református gyermek a gyülekezetben – képzőművészeti alkotás
A4-es méretű, tetszőleges technikával készített színes képzőművészeti alkotást várunk. Az alkotást a
csapattagok együtt vagy a csapat egy tagja készítse el. A csapatnevet mindenképpen írják rá az alkotás
hátuljára.
3. Egy a Reformáció korában született énekeskönyvi ének saját előadásának felvételével
Választható énekeskönyvi énekek: 25., 171., 254., 390.
Legfeljebb 2 perces felvételeket várunk.
A felvétel elkészítése során hangszeres kíséret és külső segítség használható. Az előadásban legalább egy
csapattag részt kell, hogy vegyen. Azért plusz pont jár, ha csak a csapattagok vesznek részt az előadásban.
Értékelési szempontok:
- a zenei előadás minősége,
- ötletesség,
- helyszínválasztás
II. helyi forduló
Írásbeli feladatok megoldása a megadott irodalom felhasználásával.
Irodalom: A hit példaképei – egyháztörténeti olvasókönyv (Kálvin kiadó)
A megadott olvasókönyvnek csak a reformáció kezdeteivel foglalkozó fejezetei szükségesek: A
reformáció előfutárai című fejezettől, a Gályarabok II. résszel bezárva (összesen 240 oldal).
Időpontok, határidők:
Jelentkezési határidő: 2017. november 10.
Levelezős forduló beküldési határideje: 2017. november 20.
Helyi forduló időpontja: 2017. december 15.

Ha a versennyel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, szívesen áll rendelkezésükre a verseny
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kapcsolattartója, Kiss-Takács Nóra (30/452-0312).
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