Összefoglaló a Re:formáció - Megújuló világ című műveltségi vetélkedő
középdöntőjéről
A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére a Reformáció Emlékbizottság, az EMMI
Oktatásért felelős Államtitkársága valamint az Oktatási Hivatal az Evangélikus Pedagógiai Intézet
és a Református Pedagógiai Intézet közreműködésével két kategóriában – általános és középiskolai hirdetett versenyt. Április 22-én az ország több pontján – regionális versenyekre bontva – párhuzamosan
került sor az ősszel megrendezett online I. forduló után a középiskolák középdöntőjére. A részt vevő
oktatási intézmények Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, valamint két budapesti
helyszínen fogadták a diákcsapatokat.

A vetélkedő helyszínét Debrecenben a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ, Győrben a
Révai Miklós Gimnázium, Kaposváron a Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Kecskeméten a
Kecskeméti Református Internátus, míg a fővárosban két középiskola, a Baár-Madas Református
Gimnázium, valamint az Eötvös József Gimnázium.

A vetélkedő írás-és szóbeli feladatokat, illetve gyakorlati versenyrészeket is tartogatott a
csapatok számára. A feladatok között a felkészülés során előkészítendő gyakorlati feladatok
(régiójuk bemutatása, egy protestáns épület kétdimenziós megjelenítése) éneklés, egy jelenet
eljátszása Szabó Magda: Abigél című regényéből és írásban megoldandó kvíz, valamint disputa
feladatok állították próba elé a versenyzőket. Nagyon jól felkészült, lelkes, ügyes és kreatív
csapatok mutatták meg tudásukat, a csapatok sokat tanulhattak egymástól is. A forduló 6
helyszínén résztvevő mindencsapat és felkészítő tanáruk pólót és tollat, a helyezettek értékes
könyvjutalmakat is átvehettek a zsűritől.
A regionális forduló győztesei mérik majd össze tudásukat az országos döntőben
szeptember 30-án, amelyet a TV képernyők elől az egész ország láthat majd.
Ezúton is köszönjük minden a versenynek helyszínt biztosító intézménynek a segítő
közreműködést, a meghívott vendégeknek a megtisztelő jelenlétet és köszöntést, a zsűrinek pedig
a szakértői értékelést.
A továbbjutóknak szeretettel gratulálunk és jó hangulatú, sikeres további felkészülést
kívánunk!
A regionális középdöntő nyertesei és a versenyen készült fotók a következő oldalakon tekinthetők
meg.
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További képek és információk az egyes regionális helyszínekről a
http://reformacio2017.hu/2017/04/24/sikeresen_lezajlott_a_reformacio_vetelkedo_kozepdontoje/
linken érhetőek el.

