JELENTKEZÉS

ÁTTEKINTÉS
A Biblia Centrum OKI által kínált program
tömören összefoglalva:
Szakértelem - hazai és külföldi előadók,
megfelelő végzettséggel és tapasztalattal
Flexibilitás

-

hétvégi

és

hetes

rendezvények, ill. online tanfolyamok
Célirányúság - felkeszítés a gyülekezeti
szolgálat különböző területeire
Személyközpontúság

-

személyes

és

szakmai mentor, biztosítja a jellembeli és
az ismereti fejlődést
Nemzetköziség

-

interkulturális

tapasztalatokkal rendelkező előadók

bővíteni és strukturálni, személyes és
szolgálati fejlődését elősegíteni, mindezt
szakmai és mentori támogatás mellett, úgy
várjuk

jelentkezését!

Meggyőződésem, hogy a programunkon való
részvétel

döntő

jelentőségű

segéd-

eszköznek bizonyul majd a fent vázolt
célok eléréséhez.

alapokra helyezni, rendszerezni?
Szeretne szolgálatot vállalni saját keresztyén közösségében, de nem tudja, hol
kezdje?

BIBLIA CENTRUM

Szeretné a keresztyén hitet, a Biblia
üzenetét hitelesen és korszerűen megfogalmazni, közvetíteni?
Szeretettel várjuk jelentkezését az alábbi

OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI INTÉZET

elérhetőségek bármelyikén!
További részletes információt költségekről, a kedvezményrendszerről, tantervről,
előadókról stb. az oki.bice.hu honlapon.

Amennyiben Ön szeretné bibliai ismereteit

szeretettel

Szeretné bibliaismeretét mélyíteni, biztos

Számomra nagyon fontos a Bibliaiskola, mivel
általa több dolgot megérthetek és megélhetek
az Igéből. Vannak olyan ehívások az életemben,
amelyek fontosságát a Bibliaiskolában hallottak
alapján láttam meg és így erősödhettem abban,
hogy kitartó legyek a rám bízott szolgálatokban,
amelyeket végzek és türelmesebb a jövőmet
illetően, amit csak Isten ismer.
Anita

Biblia Centrum
Oktatási és Képzési Intézet
Kapcsolattartó: Nagy Ernő
2027 Dömös
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OKI
...hogy életed hatást fejtsen ki.

korunkf

AZ OKTATÁS

SZEMÉLYES FEJLŐDÉS

A hétvégi ill.hetes tanfolyamok biztosítják a közösségi
munka

A Biblia Centrum Oktatási és Képzési Intézet (OKI) egy
korunk kihívásainak megfelelő bibliaiskola. Német, brit és
magyar létrehozói a magyarországi, sőt azon túl a keleteurópai keresztyének számára nyújt meggyőző elméleti,
gyakorlati és személyes segítséget. Az OKI célkitűzése a
kompetens

élményét,

valamint

a

tanárok

A tananyag közvetítése mellett fontos
szempont a hallgatók személyiségének

tanulás pedig lehetővé teszi az OKI programon való

fejlődése, valamint a tanultak gyakorlati

részvételt munka vagy tanulmány mellett is. A tanrend

alkalmazása. Ezért minden felvételt nyert

moduláris és kredit rendszerben lett összeállítva.

hallgató

tanulmányát,

gyakorlati

alkalmazásait és személyes fejlődését egy

MI AZ OKI?

keresztyének

közvetlen

visszajelzését. Az otthoni ill. internetes kiegészitő

felkészítése

a

gyülekezeti

szolgálatra, szem előtt tartva az igények és kihívások
komplexitását. A bibliaismeretek elmélyítése és rendszerezése kiegészül a személyes és gyakorlati útmutatással.

A helyszíni (dömösi) tanfolyamokon egy tantárggyal

külön mentor fogja figyelemmel kísérni és

tömbszerűen,

elősegíteni. A mentori program részét

behatárolt

időkereten

belül

lehet

foglalkozni. A helyszíni tanfolyamok látogatása mellett

képezik

kötelező

tematikájú beszélgetések, a praktikum

olvasmányok,

felmérések,

kidolgozások

és

a

célirányos

és

megszabott

vizsgák, valamint a gyakorlati feladatok elvégzése

lehetőségének

és

jelentik a hallgatók kötelezettségeit. Továbbá vállalják a

kiértékelésének

biztosítása.

megszabott tandíj ill. ellátási és egyéb költségek

minden

tanulmányait,

megfizetését

előremenetelét egy személyes akadémiai

(bővebben

ill.

részletek,

úgy

mint

kedvezmények, lásd lentebb, ill. oki.bice.hu alatt).

hallgató

felügyeletének,
Emellett
szakmai

mentor fogja segíteni.

Az OKI programján belül látogatni lehet csupán egyes
kurzusokat is, de a képzés első sorban a bejelentkezett
hallgatók igényeire lett szabva. A 60 kredites oktatáson
belül a következő fő témakörökkel foglalkozunk:

Mentorálás

Oktatás

Gyakorlat
Bibliai
tantárgyak

Számomra meghatározó bátorítást jelentenek az igen
intenzív OKI hétvégék: a közösség, a jó hangulat a
hallgatókkal, hogy egy célért szánjuk rá az időnket,
plusz a hozzáértő tanárok, akik közben példaképpé
válnak. Megéri befektetni!
Dániel

Dogmatika,
etika

Gyakorlati
tantárgyak

Egyháztörténelem

ÓSZ és ÚSZ
A keresztyén
GyülekezetAz ókori,
könyveinek tanítás elméleti
plántálás,
középkori
áttekintése, rendszerezése gyerekmunka,
és a
bevezetése,
és annak
evangélizáció, modernkori
egzegézise
gyakorlati
vezetés,
egyház
vonatkozása lelkigondozás... története

OKI
...hogy életed hatást fejtsen ki.

