Propozície
VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy
k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku,
misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci
so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu
500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie
vyhlasuje celoslovenskú
vedomostnú súťaž o reformácii
pre kolektívy k 500. výročiu reformácie.
Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy žiakov evanjelických cirkevných gymnázií alebo
kolektívy žiakov, navštevujúcich na stredných verejných a súkromných školách náboženskú
ev. a. v. výchovu, z jednotlivých seniorátov. Súťaž je určená na hodiny dejepisu
a evanjelického a. v. náboženstva.
CIELE SÚŤAŽE
Podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených s reformáciou doma aj v zahraničí.
Poznať myšlienky reformácie, posilniť evanjelickú identitu a stať sa aktívnym členom svojho
cirkevného zboru.
PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Do súťaže sa môže prihlásiť každé evanjelické gymnázium a každý seniorát
prostredníctvom písomnej prihlášky (formulár v prílohe).
2. Za školu a seniorát môže súťažiť jedno trojčlenné družstvo zložené zo stredoškolákov;
seniorát nemôže reprezentovať žiak evanjelickej cirkevnej školy.
3. Písomnú prihlášku do celoslovenského kola pošlú senioráty a cirkevné gymnáziá na
misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV v Bratislave do 30. mája 2017 na adresu:
Daniela Veselá
tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ
Palisády 46
P. O. Box 289
810 00 Bratislava
skoly@ecav.sk
4. Kategórie účastníkov súťaže:
Trojčlenné družstvá tvoria žiaci stredných škôl (môžu byť zmiešané):
– 8-ročné gymnázium (kvinta – oktáva)
– 4-ročné gymnázium a stredné školy
– 5-ročné gymnázium

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE
1. Propozície súťaže budú zaslané školám, seniorátom a zverejnené na stránke www.ecav.sk
2. Súťažné texty budú vybrané odbornou porotou a zaslané školám a seniorátom
3. Celoslovenskému kolu môže predchádzať školské a seniorátne kolo, ktoré si školy
a senioráty organizujú vo vlastnej réžii.
4. Termíny:
- zaslanie propozícií a vybraných súťažných textov školám a seniorátom
T:10. 3. 2017
Z: predseda koordinačnej rady
- prihlasovanie účastníkov do súťaže
T: 30. 5. 2017 Z: koordinátori
- celoslovenské finále
T: 23.-24.10.2017
Z: organizátori
Celoslovenské kolo
- organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie
a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
- súťaž bude prebiehať formou súťažných kôl; po prvom a druhom kole pokračujú súťažné
družstva, ktoré sa umiestnili v prvej polovici. V treťom kole sa bude rozhodovať o prvých
troch miestach. Víťazom sa stáva družstvo, ktoré získalo najviac bodov.
- na každú otázku bude mať súťažné družstvo na odpoveď časový limit v trvaní 60 sekúnd
Predseda celoslovenskej odbornej komisie (PCOK):
- PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Členovia celoslovenskej odbornej komisie (4 členovia):
ThDr. Matej Oráč
ThDr. Janka Bosáková
doc. ThDr. Ľubomír Batka, PhD.
Mgr. Roman Sarvaš
Predseda koordinačnej rady:
Mgr. Daniela Veselá
Organizačný poriadok:
- zaslať propozície súťaže a vybrané texty školám a seniorátom
- určiť termín konania celoslovenského kola
Miesto konania celoslovenskej kola súťaže:
Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Termín konania celoslovenského kola súťaže:
23.-24.október 2017
Zdroje literatúry na súťaž:
- Pripravila odborná komisia: Texty z knihy Rolanda Baintona - Martin Luther
- 1.okruh: Prísaha a život v kláštore - str. 19-47
- 2.okruh: Útok - str. 64-80
- 3.okruh: Tu stojím a Môj Patmos - str. 169-192,194-207
- 4.okruh: Škola charakteru - str. 293-312
- 5.okruh: Cirkev teritoriálna a vyučujúca – str.- 314-356

Všeobecne záväzné pokyny:
- témy vyberali predseda a členovia odbornej poroty
- otázky a manuál k hodnoteniu priebehu súťaže pripraví odborná porota
Priebeh súťaže:
Celoslovenské finále:
Do finále postupuje max. 21 tímov (t. j. 7 škôl, 14 seniorátov).
1. kolo – písomný test – postupuje 6/8 tímov
2. kolo – ústne odpovede (2 x 3 tímy) – kvízové otázky (pripraví odborná komisia)
3. kolo – finále – rozstrel 2 postupujúcich tímov
Každý prihlásený kolektív dostane mesto reformácie, o ktorom pripraví ppt prezentáciu.
Hlavnou cenou súťaže bude 4-dňový zájazd „Po stopách M. Luthera“ pre družstvo
a pedagogický dozor

