OLIMPIADA BIBLIJNA 2017
TERMIN: 18 LUB 19 LISTOPADA 2017 (do wyboru)

Olimpiada Biblijna to forma sprawdzenia wiedzy z wybranego zakresu materiału
Do kogo kierowana jest Olimpiada Biblijna?


Do uczniów szkoły
ponadgimnazjalnych.



Do dzieci młodszych, np. z kl. III szkoły podstawowej oraz wszystkich
chętnych (rodzice, osoby dorosłe).

podstawowej

(kl.

IV-VI),

gimnazjum

i

szkół

Proponowane formy przeprowadzenia Olimpiady


Indywidualne rozwiązanie testu przez każdego uczestnika.



Rozwiązywanie testu w zespołach: np. grupy dzieci, młodzieży, rodziny, inne!



Przetworzenie pytań z testu Olimpiady Biblijnej na pytania konkursowe i
przeprowadzenie rywalizacji w grupach.

Czas przeprowadzenia testu zależy od przyjętej formy (60-90 min)

Zakres materiału Olimpiady Biblijnej 2017r
Temat: Wielcy bohaterowie wiary - Józef, Daniel i Jonasz
Księgi: Rodzaju (30:22-24; 37 cały rozdz.; 39 - 45 całe rozdz.; 46:1-7 i 26-34; 47-48
całe rozdz.; 49:29-33; 50 cały rozdz.), Wyjścia (13:19); Jozuego (24:32), Daniela
(rozdz. 1-7), Jonasza (cała).

Uwagi:


Udział w I etapie Olimpiadzie Biblijnej nie zobowiązuje do brania udziału w
kolejnym.





Nie ma obowiązku odsyłania wyników osiągnięć uczestników.
Zachęcamy organizatorów, by nagrodzić wszystkich uczestników Olimpiady.
Dopuszcza się dopasowanie testu do możliwości uczestników i ich potrzeb,
tzn.: jeśli test jest za łatwy, bądź za trudny, Organizator może dokonać zmian!



Testy zostaną wysłane na adres email osoby odpowiedzialnej za służbę wśród
dzieci w zborze, kilka dni przed terminem Olimpiady Biblijnej (adresy wzięte z
ankiety, którą każdy zbór wypełnia pod koniec roku kalendarzowego)



Każdy, kto chce otrzymać test Olimpiady dodatkowo, powinien zgłosić się do
Koordynatora Olimpiady.

Testy (A, B, C) na potrzeby Olimpiady Biblijnej w roku szkolnym 2017/2018
zostały napisane przez studentów katechetyki w WSTS, a zredagowane przez
Służbę Katechetyczną.
Wszelkie pytania dotyczące Olimpiady należy kierować do Koordynatora:
Elżbiety Bednarz; adres e-mail: ebed63@o2.pl; tel. 602 742 948

Drogi Organizatorze Olimpiady Biblijnej 2016!
Jeśli chcesz, by w Twoim zborze dzieci, młodzież, a może również dorośli wzięli
udział w Olimpiadzie:


Zapoznaj potencjalnych uczestników z naszą propozycją.



Zachęć potencjalnych uczestników do regularnego czytania Biblii według
wskazanego zakresu.



Bądź pomocą, np. wskaż, jak pracować, by w terminie przeczytać zamierzony
zakres. (Możesz podzielić tekst na poszczególne tygodnie, zostawiając np.
jeden tydzień przed terminem Olimpiady na powtórki.), możesz organizować
spotkania, by razem powtarzać, możesz regularnie dawać uczestnikom
pytania sprawdzające.



Pokaż korzyści płynące z poznawania Słowa Bożego oraz korzyści z wzięcia
udziału w Olimpiadzie (w tym też nagrody!)
Koordynator Olimpiady Biblijnej
Elżbieta Bednarz

