OLIMPIADA BIBLIJNA 2019
oraz
Służba Katechetyczna
Kościoła Zielonoświątkowego w RP

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
WIEDZY BIBLIJNEJ 2019/2020

Dzieje Ziemi i pierwszych patriarchów.
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

GENESIS
16 -17.11.2019 - OLIMPIADA BIBLIJNA
11.01.2020 - I ETAP KONKURSU
28.03.2020 - II ETAP KONKURSU - (FINAŁ)

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE :
www.katechetyka.pl

Drogi Współpracowniku w Chrystusie!
Wykorzystując tę wspaniałą okazję jaką jest rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego
2019/2020, jako służba katechetyczna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce pragniemy
przedstawić propozycję na kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy biblijnej
2019/2020 oraz Olimpiady Biblijnej.
Wierzymy głęboko, że dzięki tej propozycji zachęcimy wspólnie dzieci i młodzież do
regularnego czytania Pisma Świętego. Wasza praca i poświęcenie w przygotowanie
uczestników do olimpiady i konkursu da im możliwość sprawdzenia wiedzy ze wskazanego
zakresu materiału w finałowym etapie XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, do
którego szczególnie zachęcamy.
Takie starania dają możliwość zaangażowania się całych rodzin do pracy z natchnionym przez
Boga tekstem! Stań się więc i ty pomocą dla wszystkich potencjalnych uczestników olimpiady
i konkursu. Wykorzystaj pracę własnego punktu katechetycznego, szkoły niedzielnej, lub
organizuj powtórki w formie klubu biblijnego, gdzie wspólnie możecie zweryfikować stopień
opanowania materiału. Zachecaj rodziców do wspólnego studiowania zakresu marteriału.
Wierzymy, że wskazanie przez Ciebie korzyści płynące z poznawania Słowa Bożego
i jego wspólnego rozważania zachęcą wierzących z Twojej wspólnoty do zaangażowania się
i udział w tegorocznej edycji Olimpiady Biblijnej oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Biblijnej.
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Olimpiada Biblijna 2019
Na podstawie § 10. ust. 3. Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej podaje się
do wiadomości informacje związane z tegoroczną edycją Olimpiady Biblijnej - Dzieje Ziemi i
pierwszych patriarchów. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Czym jest Olimpiada Biblijna?
Olimpiada Biblijna jest formę sprawdzenia wiedzy z wybranego zakresu materiału.

Do kogo jest adresowana Olimpiada Biblijna?
! Olimpiada Biblijna jest kierowana do uczniów szkół różnego typu, którzy biorą udział
w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym oraz
! wszystkich zainteresowanych tematem i udziałem w Olimpiadzie, zarówno dzieci,
jak i osób dorosłych.
W jakiej formie należy przeprowadzić Olimpiadę Biblijną?
! Indywidualne rozwiązanie testu przez każdego uczestnika.
! Drużynowe rozwiązanie testu, np. przez zespoły dziecięce, młodzieżowe, rodzinne…
! Przygotowanie rywalizacji w grupach, np. na zasadzie teleturnieju „1 z 10”.
Ile jest czasu na przeprowadzenie Olimpiady Biblijnej?
! To zależy od przyjętej formy i wieku uczestników.
! Czas pisania testu nie powinien przekroczyć 60 minut.
Jaki jest temat i zakres materiału Olimpiady Biblijnej?
Zakres materiału i temat Olimpiady pokrywa się z bieżącą edycją Konkursu Biblijnego.
Temat: Dzieje Ziemi i pierwszych patriarchów. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Zakres materiału według poziomów:
• 1 poziom – klasy 3-5 - Księga Rodzaju - rozdziały 1 – 11, oraz rozdziały 37 – 50.
• 2 poziom – klasy 6-8 - Księga Rodzaju - rozdziały 1 – 11, oraz rozdziały 25 – 50.
• 3 poziom – młodzież szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych - cała Księga
Rodzaju rozdziały 1 – 50.
Uwagi organizacyjne:
1. Udział w Olimpiadzie Biblijnej nie zobowiązuje uczestników do brania udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.
2. Nie ma potrzeby odsyłania wyników osiągnięć uczestników Olimpiady.
3. Zachęcamy organizatorów Olimpiady do nagrodzenia wszystkich uczestników.
4. Przesłany test należy potraktować jako propozycję, dlatego dopuszcza się jego
dopasowanie w zależności od możliwości uczestników i potrzeb. Organizator
Olimpiady może dokonać zmian w przesłanym teście!
5. Test Olimpiady zostanie przesłany na adres osoby odpowiedzialnej za służbę wśród
dzieci w Zborze na tydzień przed terminem Olimpiady (wskazanej w ankiecie
wypełnianej przez pastorów na koniec roku kalendarzowego).
6. Każda osoba, która dodatkowo chce otrzymać test Olimpiady powinna zgłosić się
do koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie testu.
Od kogo można uzyskać więcej informacji na temat Olimpiady?
Pytania dotyczące Olimpiady należy kierować do koordynatora wydarzenia:
Krzysztof Ferdynand – adres e-mail: ferdzio7@wp.pl
Pytania dotyczące XII Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego należy kierować na adres email:
konkurs.wiedzy.biblijnej@gmail.com

