Menjetek békével, szolgáljátok
Istent és embertársaitokat!

FELHÍVÁS
A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE
(GFKH)
1. A VERSENY CÉLJA
A Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Főiskola
(továbbiakban Szervező) meghirdeti a Gál Ferenc Középiskolai
Hittanversenyt (továbbiakban Verseny). A GFKH a korábban négy
alkalommal a főiskolán megtartott Országos Középiskolai Katolikus
Hittanverseny hagyományait folytatja. A Versenyen való részvétel feltételeit,
követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait a jelen felhívás rögzíti.
A GFKH célja, hogy a 9-12. osztályosok egy háromfordulós, szellemet és
lelket pezsdítő egyéni és csapatversenyben mutassák be katolikus hittani
ismereteiket. Az országos verseny ráirányítja a figyelmet a hitoktatás
szerepére, valamint a katolikus felsőoktatási intézmények hitéleti, pedagógiai
és más szakjaira, amelyek az egyház és a közjó szolgálatával különösen is
fontosak a társadalom számára.
A hittanverseny (GFKH) döntője módszertani rendezvényként kapcsolódik az
ugyanekkor megrendezésre kerülő Gál Ferenc Katolikus Hittanári
Konferencia konferenciához (GFHK), ezért a kísérőtanároknak szeretettel
javasoljuk a konferenciára történő regisztrációt is.

2. A VERSENY TÉMÁJA
A liturgia mint tanúságtétel és szeretetszolgálat

3. A VERSENY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
(1) A Verseny a hittani ismeretek mellett alkotókészséget, kreativitást is igényel a
pályamunkák elkészítésében és bemutatásában. A csapatversenyen külön
szerepet kap a dramaturgiai és az infokommunikációs készségek mellett az
együttműködési, a probléma megoldási és az előadói készség is.
(2) A verseny lebonyolításának szakmai feladataiért a Szervező (Gál Ferenc
Főiskola) által felállított versenybizottság a felelős.
(3) A Verseny magyar nyelven zajlik.
(4) A Versenyen azok a tanulók, illetve négyfős csapataik indulhatnak, akik:
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a) valamely magyarországi középiskolában tanulói jogviszonnyal
rendelkeznek;
b) nappali rendszerű képzésben vesznek részt a középiskola 9., 10,
illetve 11.,12. évfolyamán (csapatversenyben kizárólag a 11. és 12.
évfolyamosok indulhatnak);
c) hittant középiskolájukban vagy plébániai hitoktatás keretében jelenleg
is tanulnak.
(5) A Verseny egyéni és csapatverseny kategóriákban zajlik:
a) Az egyéni versenyen két korosztályban indulhatnak:
‒ a 9. és 10. évfolyamosok versenyében, valamint
‒ a 11. és 12. évfolyamosok versenyében.
b) A csapatversenyen a 11. és 12. évfolyamosok négyfős csapatokban
vehetnek részt.
(2) A jelentkezés olyan iskolából vagy plébániáról történhet, ahol
vállalkoznak az első forduló megszervezésére és a további fordulókra való
felkészítésre.
(3) A versenyzés kizárólag az arra vállalkozó iskolákban vagy plébániákon,
illetve a szegedi döntő helyszínein, a felhívásban megadott időpontokban
bonyolítható le.
(4) A tanulóknak a Versenyen való részvételi szándékukat középiskolai vagy
plébániai hitoktatójuknál kell jelezniük, a Versenyre csak az ő
jóváhagyásukkal lehet nevezni.
(5) Nevezni az egyéni és a csapatversenyre ugyanazon a módon lehet. A
nevezés két részből áll: először egy júniusi szándéknyilatkozatból, utána
egy szeptemberi regisztrációból. Mindkettőt a GFF honlapján elérhető
webes felületen lehet megtenni, legkésőbb a határidők napjáig.
(6) Egy intézményből (iskola, plébániai csoport) több tanuló, illetve csapat is
nevezhet.
(7) A nevezési határidők elmulasztása kizáró ok.
(8) A nevezés az egyéni és a csapat kategóriában is két részből áll: először
egy
júniusi
szándéknyilatkozatból,
utána
egy
szeptemberi
regisztrációból. Mindkettőt a GFF honlapján elérhető webes felületen
lehet megtenni, legkésőbb a határidők napjáig.
(9) Az egyéni és a csapatverseny egyaránt három fordulóból áll: egy teszt
írásából, egy pályamunka vagy film készítéséből, valamint a döntőből.
Az első forduló tesztírás, amit az arra vállalkozó iskolában vagy
plébánián lehet teljesíteni, a második forduló pályamunka írását vagy
film készítését, a harmadik forduló a szegedi zsűri előtti döntőt jelenti.
(10) Az egyéni verseny ütemezése
a) Nevezés
‒ szándéknyilatkozat:
‒ regisztráció:
b) 1. forduló (teszt):
16.00. óráig
‒ eredményhirdetés:

2017. június 16.
2017. szeptember 25.
2017. október 9. 15.002017. október 16-tól
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c) 2. forduló (pályamunka):
óra
‒ eredményhirdetés:
d) 3. forduló (szegedi döntő):
december 1-jéig
(11) A csapatverseny ütemezése
a) Nevezés
‒ szándéknyilatkozat:
‒ regisztráció (film címe, témája is):
b) forduló (teszt és forgatókönyv):
16.00. óráig
‒ eredményhirdetés:
c) forduló (filmkészítés):
óra
‒ eredményhirdetés:
d) forduló (szegedi döntő):
december 1-jéig

2017. november 10. 12.00
2017. november 17-től
2017. november 30-tól

2017. június 16.
2017. szeptember 25.
2017. október 9. 15.002017. október 16-tól
2017. november 10. 12.00
2017. november 17-től
2017. november 30-tól

(12) A szándéknyilatkozat:
a) A szándéknyilatkozatot a GFF honlapjának webes felületén kell
megtenni, annak érdekében, hogy akár a nyári hittantáborok
alkalmával is készülni lehessen a versenyre.
b) A szándéknyilatkozatban meg kell adni a versenyre felkészítő
hitoktató nevét. Ennek alapján lesz arra is lehetőség, hogy a
szegedi szervezők mintafeladatokat küldjenek a hitoktatóknak,
ezzel is segítve a körültekintő felkészülést, valamint bevonják a
hitoktatókat a verseny és konferencia előkészítésébe.
(13) A regisztráció:
a) Regisztrálni a GFF honlapján elérhető webes felületen.
b) A regisztrációs lapon fel kell tüntetni az első (házi) fordulót
helyben felügyelő tanár nevét.
c) A csapatverseny résztvevői a regisztrációkor megküldik a 2.
fordulóban kidolgozni kívánt egy vagy két kisfilm címét, és a
témavezető tanár nevét is. A regisztrációhoz sem a filmet, sem
annak forgatókönyvét még nem kell beküldeni, csak a címét és
témájának bemutatását.
(14) Ha a jelentkező bármely okból nem vesz részt a sorra kerülő fordulón,
akkor a versenyt nem folytathatja, a távolmaradásból adódó hiányát nem
pótolhatja, sem az egyéni, sem a csapatversenyen.
(15) A feladatlapokat és a csapatverseny egyéb feladatait, valamint a javításiértékelési útmutatókat minden fordulóban a Szervező készíti el.
(16) Az 1. fordulóban a feladatlap (teszt) kitöltése
a) Az 1. fordulóban az egyéni versenyzők és a csapatversenybe
nevezett négyfős csapatok tagjai ugyanazt a feladatlapot (tesztet)
írják meg.
b) A 1. fordulóra összeállított feladatlapot (tesztet) a Szervező postai
küldeményben juttatja el a fordulók helyszínére, a kapcsolattartó
hitoktató, plébános nevére, aki az első forduló kezdetéig biztosítja
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)

azt, hogy a versenyzők vagy illetéktelen személyek ne férhessenek
hozzá.
A Verseny 1. fordulója zártkörű, ezért az írásbeli munka
időtartama alatt a helyiségbe a versenyzőkön és a felügyelő
hitoktatón, plébánoson kívül nem lehet belépni.
A feladatlapok megíratásáért és kezeléséért a felügyeletet ellátó
tanár, plébános a felelős.
Az versenyzők esetében az érettségiken megszokott ültetési rendet
kell biztosítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák és ne
segíthessék.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem
használható, és a hitoktató sem segíthet!
A munka során a versenyzők csak a központilag kiadott
feladatlapokon dolgozhatnak.
A feladatok kidolgozásához a versenyzők rendelkezésére álló
időtartam – a kitöltéstől kezdődően – 60 perc.
Ha a munkát bármilyen esemény megzavarja, de a verseny
szabályos lebonyolítása folytatható, akkor a kiesett idővel – de
legfeljebb 1 órával – meg kell növelni a rendelkezésre álló
időtartamot.
Mobiltelefon, számítógép és más infokommunikációs eszköz a
verseny helyszínére nem vihető be.
A helyiséget elhagyó egyéni versenyző a feladatlapját átadja a
felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét a
feladatlapra.
Az írásbeli munka befejezése után a versenyzők átadják a
feladatlapjukat a felügyelő tanárnak, aki – a versenyzők
jelenlétében – rávezeti a feladatlapokra a befejezés időpontját,
majd aláírja. A versenyzők ezután távoznak a helyiségből.
A kitöltött, és a felügyelő hitoktató által hitelesített feladatlapokat
legkésőbb a verseny másnapján délig a GFKH webes felületére
tölthetik fel a hitoktatók, ezért javasolt a feltöltést mielőbbi, akár
már a verseny után megkezdése.

(17) A csapatversenyen induló csapatnak az 1. fordulóban a hittantesztek
mellett egy külön erre biztosított webes felületre kell feltölteniük a
szöveges forgatókönyvet 2017. október 10. (kedd) 12 órai határidőig.
(18) A Szervező e-mailben tájékoztatja az iskolákat, illetve plébániákat
tanulóik eredményeiről, az elért pontszámokról és a továbbjutásról,
valamint a GFF honlapján közzéteszi a fordulók általános információit.
(19) A 2. forduló feladatai
a) A 2. forduló feladatai 2017. november 10. (péntek) 12.00 óra kell
feltölteni a GFF webes felületére.
b) Az egyéni versenyben a 2. forduló valamely választott témában
pályamunka (dolgozat) készítéséből áll. A választható témákat, a
kötelező irodalmat és a formai feltételeket a Szervező határozza
meg.
c) A csapatversenyben a 2. fordulóban – a korábban jóváhagyott
forgatókönyv alapján – egy legfeljebb 5 perces filmet kell
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készíteni, amely a hittanverseny témájának egy lényeges vonását
állítja a figyelem középpontjába.
(20) A 3. forduló (döntő) menete
a) A Verseny döntőjét Szegeden tartja meg a Szervező 2017.
november 30-tól december 1-jéig.
b) A döntősöket (várhatóan 15-20 fő egyéni versenyző és 5 négyfős
csapat) a versenybizottság választja ki az 1. és 2. fordulóban elért
eredményük alapján.
c) A döntőn az egyéni versenyzők bemutatják pályamunkájukat, és a
zsűri kérdéseire válaszolnak.
d) A döntőn versenyző csapatok bemutatják ötperces filmjüket, arra
vonatkozó kérdésekre válaszolnak, végül kreativitást igénylő
feladatokat oldanak meg.
(21) A verseny 1. és 2. fordulója (írásbeli és filmkészítés) nem nyilvános, a
szegedi döntőn az előre regisztrált szakmai közönség vehet részt
(versenyzők, kísérők, zsűri, a Gál Ferenc Hittanári Konferencia
résztvevői, meghívottak).

4. AZ EGYÉNI VERSENY MENETE
4.1. Az egyéni verseny felépítése:
Az egyéni versenyre nevezni kell, ami a részvételi
szándéknyilatkozatból, majd a regisztrációból áll. A regisztrált
versenyzők számára három forduló lesz:
a) az 1. (házi) forduló, ami egy feladatlap (teszt) kitöltése;
b) a 2. forduló egy pályamunka írása;
c) a 3. forduló a szegedi szóbeli döntő.
Az első (házi) fordulót az arra vállalkozó iskolában vagy plébánián
lehet teljesíteni, a második forduló pályamunka írását, a harmadik
forduló a szegedi döntőt jelenti.
4.2. Nevezés az egyéni versenyre:
A nevezés két részből áll: először egy júniusi szándéknyilatkozatból,
utána egy szeptemberi regisztrációból. Mindkettőt a GFF honlapján
elérhető webes felületen lehet megtenni, legkésőbb a határidők
napjáig.
a) Szándéknyilatkozat 2017.06.16-ig: Annak érdekében, hogy már
nyáron, akár a nyári hittantáborok alkalmával is készülni lehessen
a versenyre, kérjük, hogy 2017. június 16-ig (péntek) töltsék ki a
GFF honlapjának webes felületén elérhető szándéknyilatkozatot.
A szándéknyilatkozatban meg kell adni a versenyre felkészítő
hitoktató nevét. Ennek alapján lesz arra is lehetőség, hogy a
szegedi szervezők mintafeladatokat küldjenek a hitoktatóknak,
ezzel is segítve a körültekintő felkészülést, valamint bevonják a
hitoktatókat a verseny és konferencia előkészítésébe.
A szándéknyilatkozat határideje: 2017. június 16. (péntek)

5

b) Regisztráció 2017.09.25-ig: A versenyzőknek a GFF honlapján
elérhető webes felületen kell regisztrálniuk magukat, legkésőbb
2017.09.25-ig. A regisztrációs lapon fel kell tüntetni az első (házi)
fordulót helyben felügyelő tanár nevét, valamint a második
fordulóban kidolgozni kívánt téma címét, és a témavezető tanár
nevét is.
A regisztráció határideje: 2017. szeptember 25. (hétfő)
4.3. Az egyéni verseny 1. fordulója (feladatlap):
Az 1. forduló időpontja: 2017. október 9. (hétfő) 15.00-16.00 óráig
(a kezdéstől számított 60 perc)
a) Feladatlap (teszt) kitöltése: Az 1. fordulóban a hittani ismereteket
és a liturgiában való jártasságot felmérő feladatlapot (tesztet) kell
kitölteni. (A liturgiai ismeretek rendszerezésében segítséget
nyújthat az Éneklő Egyház című kötet (Szent István Társulat,
Budapest).
b) Az 1. forduló lebonyolítása:
Az 1. fordulóra a versenyzőket nevező iskolában vagy
plébánián kerül sor. A feladatlapot a szegedi Szervezők küldik
meg postai úton tértivevényes küldeményben a nevező
intézménybe, a regisztrációkor megnevezett tanárnak,
hitoktatónak, aki azokat a központi vizsgákon elvárt
felelősséggel, titkossággal kezeli.
A házi fordulót levezető hitoktató a feladatlapokat tartalmazó
borítékokat 2017. október 9-én (hétfőn) 15 órakor bontja fel, és
adja át a teszteket a versenyzőknek. A feladatlap kitöltésére 60
perc fordítható. A feladatok megoldásához semmilyen
segédeszköz nem használható, és a hitoktató sem segíthet!
A kitöltött, és a felügyelő hitoktató által hitelesített
feladatlapokat legkésőbb a verseny másnapján, 2017. október
10-én (kedden) 12.00 óráig a GFKH webes felületére tölthetik
fel a versenyzők vagy hitoktatók, ezért javasoljuk a feltöltést
mielőbb, akár már a verseny után megkezdeni!
A kitöltött feladatlapok feltöltési határideje: 2017. október 10.
(kedd) 12.00 óra
c) Értékelés: A feladatlapokat Szegeden értékelik. Legfeljebb 100
pont adható.
d) Eredményhirdetés: Az 1. forduló eredményhirdetése 2017.
október 16-tól interneten, illetve a nevező intézménynek
megküldött elektronikus levélben lesz, amiben közöljük, hogy
korosztályonként kik jutottak be a második fordulóba. A GFF
honlapon csak a 2. fordulóba bejutott versenyzőket nevezik meg.
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4.4. Az egyéni verseny 2. fordulója (pályamunka):
a) A pályamunka: A versenyzőnek pályamunkát (dolgozatot) kell
írnia, korosztályonként eltérő terjedelemben. A nevezéskor
megadott, konkrét, jól körülhatárolható témát a témavezető tanár
(hitoktató) irányításával kell kidolgozni az alábbi szekciók
egyikéhez tartozóan:
- Biblikus szekció
- Egyháztörténeti és szisztematikus teológiai szekció
- Gyakorlati és lelkiségi teológiai szekció
b) Követelmények a pályamunka (dolgozat) összeállításakor:
‒ A pályamunkák forrásai
A pályamunkát a felhasznált irodalmak korrekt
megjelölésével kell elkészíteni.
A kötelező irodalom a Főiskola honlapján érhető el.
‒ A pályamunka (dolgozat) formai követelményei
A dolgozaton fel kell tüntetni a cím mellett a versenyző és
a témavezető tanár nevét is.
A dolgozatok terjedelme
• 9. és 10. évfolyamosoknak: 7-10 oldal;
• 11. és 12. évfolyamosoknak: 10-15 oldal.
c) A pályamunka (dolgozat) benyújtása: A pályamunkákat a GFKH
webes felületére tölthetik fel a versenyzők, legkésőbb a
2017.11.10-i határidőig. (A szoros határidőre tekintettel kell már
júniusban szándéknyilatkozatot tenni és szeptemberben
regisztrálni, mert így már jóval korábban megkezdődhet a
pályamunkára való felkészülés.)
A pályamunkák feltöltési határideje: 2017. november 10.
(péntek) 12.00 óra
d) Értékelés: A pályamunkákat szekciónként értékeli a szegedi zsűri,
legfeljebb 60 pont kapható.
e) Eredményhirdetés: A 2. forduló eredményeit 2017.11.17-én emailben közli a versenyzőkkel, illetve a kapcsolattartó hitoktatóval
a GFKH zsűrije. A GFF honlapon csak a döntőbe bejutott
versenyzőket nevezik meg.
A 2. forduló eredményhirdetése: 2017. november 17.
4.5. Az egyéni verseny 3. fordulója (döntő):
A szekciókban megrendezett szegedi döntőn a legjobb 15-20
pályamunkát írt versenyző vesz részt. A döntő két részből áll: a
pályamunka szóbeli bemutatásából és kérdésekre adott válaszokból,
melyekre összesen legfeljebb 40 pont érhető el.
A döntő időpontja: 2017. november 30-tól december 1-jéig (csütörtökpéntek)
(22) Szóbeli bemutatás: a pályamunka (dolgozat) szóbeli
bemutatásán legfeljebb 30 pont érhető el. A szóbeli bemutató
prezentációval kísérhető, időtartama:
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9. és 10. osztályosoknál 10 perc;
a 11. és 12. évfolyamosoknál 15 perc.
(23) Kérdések: A szekció zsűri helyben kérdéseket tesz fel a
pályamunka (dolgozat) témájából a szóbeli bemutatást követően.
A helyben adott válaszokra legfeljebb 10 pont adható. A
válaszadásra rendelkezésre álló idő:
a 9. és 10. évfolyamosoknál 5 perc;
a 11. és 12. évfolyamosoknál 10 perc.
(24) Időbeosztás: Az egyéni verseny szekciónkénti döntője
november 30-án lesz, az eredményhirdetésre december 1-jén
délben, az ünnepélyes záráson kerül sor.
(25) Eredményhirdetés: Az eredményhirdetésre december 1-jén
délben, az ünnepélyes záráson kerül sor. Az eredményeket a GFF
megküldi a nevező intézményeknek, valamint honlapon és a
médiában is közzéteszi. A díjak könyvek, informatikai eszközök
és nyári táborok lesznek. A pályamunkákat külön kötetben
megjelennek, így azok publikációnak számítanak.
(26) Költségek: A versenyzőknek és kísérőiknek a szegedi döntőre
való eljutását a nevező intézménynek kell megszerveznie. A döntő
idejére a versenyzőknek és kísérőiknek étkezést és szállást
térítésmentesen biztosítunk.
A szegedi döntőn számítunk a kísérőtanárok, illetve a Gál Ferenc Katolikus
Hittanári Konferencia résztvevőinek megjelenésére is. A hittanverseny
(GFKH) módszertani rendezvényként kapcsolódik a konferenciához (GFHK),
ezért a kísérőtanároknak szeretettel javasoljuk a konferenciára történő
regisztrációt is.

5. A CSAPATVERSENY MENETE
5.1. A csapatverseny felépítése
A csapatversenyre is nevezni kell, ami megegyezik az egyéni versenyen
előírt júniusi részvételi szándéknyilatkozattal, majd szeptemberi
regisztrációval. A regisztrált versenyzők számára a csapatversenyen
három forduló lesz:
a) az 1. (házi) forduló egy teszt írása és a film forgatókönyvének
benyújtása;
b) a 2. forduló egy legfeljebb ötperces film készítése és
beküldése;
c) a 3. forduló a szegedi döntő.
Az 1. fordulót az arra vállalkozó iskolában vagy plébánián lehet
teljesíteni, a 2. forduló a film készítését, a 3. forduló a szegedi döntőn
való bemutatását és a csapatverseny helyi feladataiban való részvételt
jelenti.
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5.2. Nevezés a csapatversenyre
A versenyre 11. és 12. évfolyamosokból szervezett négyfős csapatok
nevezhetnek. A nevezéskor a csapat neve és adatai mellett meg kell
adni annak a hitoktatónak, plébánosnak a nevét is, aki az első fordulót
helyben felügyeli, illetve aki konzultációval segíti a film elkészítését.
A csapatversenyre való nevezés megegyezik az egyéni versenyével.
Ennek megfelelően a nevezés a csapatversenynél is két részből áll:
először egy júniusi szándéknyilatkozatból, utána egy szeptemberi
regisztrációból. Mindkettőt a GFF honlapján elérhető webes felületen
lehet megtenni, legkésőbb a határidők napjáig.
a) Szándéknyilatkozat a csapatversenyre 2017.06.16-ig: Annak
érdekében, hogy a csapatok mielőbb összeállhassanak, és akár a nyári
hittantáborok alkalmával is készülhessenek a versenyre, kérjük, hogy
2017. június 16-ig (péntek) töltsék ki a GFF honlapjának webes
felületen elérhető szándéknyilatkozatot. A szándéknyilatkozatban meg
kell adni a csapat elnevezését, a négy csapattag nevét, a versenyre
felkészítő hitoktató, illetve tanár, plébános nevét. Ennek alapján lesz
arra is lehetőség, hogy a szegedi szervezők a hittani teszthez
mintafeladatokat küldjenek és a filmkészítést érintő kérdésekről
konzultáljanak. A szervezők ezzel is segítik a körültekintő
felkészülést, valamint bevonják az arra kész hitoktatókat,
plébánosokat a verseny és a konferencia előkészítésébe.
A szándéknyilatkozat határideje: 2017. június 16. (péntek)
b) Regisztráció 2017.09.25-ig: A szándéknyilatkozatot tett csapatnak a
GFF honlapján elérhető webes felületen kell regisztrálnia magát,
legkésőbb 2017.09.25-ig. A regisztrációkor fel kell tüntetni az első
(házi) fordulót helyben felügyelő tanár nevét, valamint a második
fordulóban készíteni kívánt film címét, témáját és a témavezető tanár
nevét is. A regisztrációhoz sem a filmet, sem annak forgatókönyvét
még nem kell beküldeni, csak a címét és témájának bemutatását.
A regisztráció határideje: 2017. szeptember 25. (hétfő)
5.3. A csapatverseny 1. fordulója (feladatlap és forgatókönyv):
A csapatverseny 1. fordulójának tesztírása megegyezik az egyéni
versenyével: az egyéni versenyzőknek is szóló feladatlapot kell különkülön kitöltenie mind a négy csapattagnak. A szöveges
forgatókönyvet a kitöltött feladatlapokkal együtt kell feltölteni.
Az 1. forduló időpontja: 2017. október 9. (hétfő) 15.00-16.00 óráig
(a kezdéstől számított 60 perc)
a) Feladatlap (teszt) kitöltése: Az 1. fordulóban a hittani ismereteket
és a liturgiában való jártasságot felmérő feladatlapot (tesztet) kell
kitölteni a csapat mind a négy tagjának, külön-külön. A liturgiai
ismeretek rendszerezésében segítséget nyújthat az Éneklő Egyház
című kötet (Szent István Társulat, Budapest).
b) Film forgatókönyvének benyújtása: a csapatnak egy vagy két,
legfeljebb ötperces film forgatókönyvét kellett korábban
9

elkészítenie, 2017. október 9-én ezt a forgatókönyvet kell
benyújtani.
A forgatókönyv kötelező részei:
‒ irodalmi forgatókönyv;
‒ technikai forgatókönyv.
A forgatókönyvnek építenie kell arra a kötelező
irodalomra, amely az egyéni verseny dolgozataihoz is
tartozik, és amely elérhető a Főiskola honlapján.
A csapat egy vagy két forgatókönyvet is készíthet,
közülük majd a zsűri választ.
A felkészülés során összeállított forgatókönyvet a kitöltött
hittan tesztekkel együtt kell feltölteni a GFKH webes
felületére.
c) Az 1. forduló lebonyolítása: a csapatot nevező iskolában vagy
plébánián kerül sor, együtt az egyéni versenyzőkkel, ami arra is
lehetőséget ad, hogy egy tanuló az egyéni és a csapatversenyben is
indulhasson.
A feladatlapot a szegedi Szervezők küldik meg postai úton
tértivevényes küldeményben a nevező intézménybe, a
regisztrációkor megnevezett tanárnak, hitoktatónak, aki
azokat a központi vizsgákon elvárt felelősséggel,
titkossággal kezeli. A házi fordulót levezető hitoktató a
feladatlapokat tartalmazó borítékokat 2017. október 9-én
(hétfőn) 15 órakor bontja fel, és adja át a teszteket mind a
négy csapattagnak. A feladatlap kitöltésére 60 perc
fordítható, amibe nem tartozik bele az internetes feltöltés.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem
használható, és a hitoktató sem segíthet!
A film forgatókönyvét az 1. forduló alkalmával, a kitöltött
tesztekkel együtt kell feltölteni. Legfeljebb két
forgatókönyv nyújtható be, de ezek közül csak egynek az
értékelése számít bele a verseny eredményébe. Fontos,
hogy a felkészítő hitoktató, plébános aláírásával
támogassa a benyújtásra kerülő forgatókönyvet.
A kitöltött, és a felügyelő hitoktató, plébános által
hitelesített feladatlapokat és a film forgatókönyvét
legkésőbb a verseny másnapján, tehát 2017. október 10én (kedden) 12.00 óráig a GFKH webes felületére
tölthetik fel a versenyzők vagy hitoktatók, ezért javasoljuk
a feltöltést mielőbb, akár már a verseny után megkezdeni!
Ez négyfős csapatonként 4 feladatlap és a
forgatókönyv(ek) feltöltését jelenti.
A kitöltött feladatlapok és a forgatókönyv feltöltési határideje:
2017. október 10. (kedd) 12.00 óra
d) Értékelés: A szegedi zsűri a tesztekkel együtt értékeli a
forgatókönyvet is.
A feladatlapokra csapattagonként legfeljebb 100 pont
adható. A csapat négy tagjának teljesítményét Szegeden
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átlagolják, így a csapat legfeljebb 100 pontot érhet el a
tesztek alapján.
A zsűri csak egy forgatókönyvet értékel, az általa jobbnak
tartottat. A film forgatókönyvére legfeljebb 20 pontot lehet
kapni.
e) Eredményhirdetés: Az 1. fordulóban a csapat átlagolt
teszteredményéről (legfeljebb 100 pont), valamint forgatókönyvre
adott pontszámáról (legfeljebb 20 pont) 2017. október 16-tól emailben közli a versenyzőkkel, illetve a kapcsolattartó
hitoktatóval, plébánossal a GFKH zsűrije. Ebben közöljük, hogy
mely csapatok jutottak be a 2. fordulóba, amire nekik el kell
elkészíteniük a filmet. A GFF honlapon csak a 2. fordulóba
bejutott csapatokat nevezik meg.
5.4. A csapatverseny 2. fordulója
a) Filmkészítés: A 2. fordulóra elkészülő legfeljebb 5 perces filmnek
a hittanverseny témájának egy lényeges vonását kell a figyelem
középpontjába állítania. A korábban már értékelt forgatókönyvön
a javítást szolgáló változtatásokat meg lehet tenni. A filmet a GFF
által megnyitott webes felületre kell feltölteni.
A film feltöltési határideje: 2017. november 10. (péntek) 12.00 óra
b) Értékelés: A filmes pályamunkát Szegeden értékelik, arra
legfeljebb 50 pont adható.
c) Eredményhirdetés: A 2. forduló eredményeit 2017.11.17-én emailben közli a versenyzőkkel, illetve a kapcsolattartó
hitoktatóval, plébánossal a GFKH zsűrije. A GFF honlapon csak a
döntő 3. fordulóba bejutott csapatokat nevezzük meg.
A 2. forduló eredményhirdetése: 2017. november 17.
5.5. A csapatverseny harmadik fordulója (döntő)
A szegedi döntőre megívott csapatokra egy nyilvánosság előtt zajló
vetélkedő vár. A csapatverseny döntőjén a film értékelésével együtt
összesen 30 pont érhető el.
a) A film bemutatása: A csapat bemutatja a zsűri által már megismert
ötperces filmet, majd a zsűri és a közönség kérdéseire válaszolnak.
A bemutatásra és a válaszokra legfeljebb 15 pont adható.
b) Kreatív feladat: A csapatok kreativitást igénylő feladatokat
kapnak, amiket a közönség és a zsűri előtt oldanak meg. A kreatív
feladattal legfeljebb 15 pont érhető el.
c) Eredményhirdetés: Az eredményhirdetésre december 1-jén délben,
az ünnepélyes záráson kerül sor. Az eredményeket a GFF
megküldi a nevező intézményeknek, valamint honlapon és a
médiában is közzéteszi. A díjak könyvek, informatikai eszközök
és nyári táborok lesznek. A filmeket közzétesszük.
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A döntő időpontja:

2017. november 30-tól december 1-jéig (péntekszombat)

d) Költségek:
A versenyzőknek és kísérőiknek a szegedi döntőre való eljutását a
nevező intézménynek kell megszerveznie. A döntő idejére a
versenyzőknek és kísérőiknek étkezést és szállást térítésmentesen
biztosítunk.
A szegedi döntőn számítunk a kísérőtanárok, illetve a Gál Ferenc Katolikus
Hittanári Konferencia résztvevőinek megjelenésére is. A hittanverseny
(GFKH) módszertani rendezvényként kapcsolódik a konferenciához (GFHK),
ezért a kísérőtanároknak szeretettel javasoljuk a konferenciára történő
regisztrációt is.

További információk és jelentkezés:
www.gff-szeged.hu/hittanverseny/
A döntővel egyidejűleg zajlik
a GÁL FERENC HITTANÁR KONFERENCIA,
amire külön is várjuk a
versenyzőket felkészítő katekétákat, papokat, szerzeteseket!
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