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XXIX. Országos Evangélikus Online Hittanverseny 

VERSENYSZABÁLYZAT 

Téma: Jézus tanításai 

Bibliaismereti verseny Jézus példázatairól az evangéliumok alapján 

,,Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” 

(Mt 6,33) 

Kedves Versenyzők! 

 A XXIX. Országos Evangélikus Hittanversenynek az idei évben egy különleges formában 

lehettek versenyzői, most először online formában mérettethetitek meg tudásotokat egymással a 

saját korcsoportotokban. 

A versenykiírásnak megfelelően: a verseny négy korcsoportban (1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. 

osztály, 7-8. osztály.), gyülekezetben és egyházi iskolában tanulók számára közösen, a korábban 

kijelölt igeszakaszok alapján, külön feladatsorokkal történik. 

A versenyen való érvényes részvétel feltételei az alábbiak: 

- A ,,Kiskorú résztvevő szülői beleegyező nyilatkozat” beérkezése legkésőbb február 5-éig! 

- A verseny 4 fordulóból áll: 3 online és 1 kreatív. A következő fordulóban való részvétel 

feltétele az előzőben való részvétel! 

- A 3 online forduló feladatait különböző felületeken lehet majd megoldani: 

1. Learning apps (február 13.) → Külön pontozás nincs, feltétel a feladatok kitöltése! 

2. Redmenta (március 20.) → Pontozás! 

3. Google Forms (április 17.) → Pontozás! 

Fontos, hogy a feladatok kitöltésére, megoldására az adott versenynapokon 9:00-15:00 

óra között lesz lehetőségetek! Későbbi belépésre nincs lehetőség, a kitöltő felület 15:00 

órakor lezár! 

A felületek elérhetőségeit, egyéni belépési azonosítókat, a felülethez tartozó segédleti 

leírást az adott forduló versenynapjának reggelén küldjük ki. 

- A 4. forduló kreatív feladatának elkészítése is feltétele az érvényes, teljes részvételnek, 

melynek pontos témáját, leírását az áprilisi forduló után adjuk meg. 

A munka elkészítésére 1 hónapotok lesz. → Pontozás a szakmai zsűri értékelése alapján. 
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- A versenyben minden résztvevő, aki a 4 fordulót teljesítette a szerzett pontok alapján kap 

egyéni jutalmat, melyet – ha a vírushelyzet engedi – a 2021 májusára tervezett Országos 

Evangélikus Gyermeknapon vehet át Budapesten. 

 Áldott  felkészülést kívánnak a szervezők!   

Kérdés esetén keressetek minket bizalommal! 

A hittanverseny kapcsolattartóinak elérhetőségei: 

Tiborfi Mónika 

Gyermek- és ifjúsági referens 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Mobil: +36 20 286 8772 

E-mail: moni.tiborfi@lutheran.hu 

Honlap: gyulmisz.lutheran.hu 

Szidoly Roland 

Gyermek- és ifjúsági munkaágvezető 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

Mobil: +36 20 770 0078 

E-mail: roland.szidoly@lutheran.hu 

Honlap: gyulmisz.lutheran.hu
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