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ELŐSZÓ
A kézikönyv célja segíteni munkatársainkat és diákjainkat a közös munkában
annak érdekében, hogy elérjék az iskola által kitűzött célokat. Habár a
kézikönyvben leírtak az intézmény formális felépítését mutatják be,
munkatársaink elsősorban úgy tekintenek diákjainkra, mint hívő testvéreikre
Krisztusban. Az iskola vezetése tisztában van azzal, hogy a könyvben található
szabályzat nem a lelkiséghez vezető út, de azoknak az örömmel való engedelmes
betartása az Istennel való egészséges kapcsolatot tükrözi. Az egymáshoz való
megfelelő hozzáállás és tisztelet az érettség jele, segít a lelki növekedésben és
közösségünk szorosabbá válásában.
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A WOL ÉLET SZAVA
BIBLIAISKOLA
FILOZÓFIÁJA,
KÜLDETÉSE ÉS CÉLJAI
FILOZÓFIA
A WOL Élet Szava Bibliaiskola, mint oktatási intézmény, egész programját egy
meghatározott oktatási szemlélet köré építette. Ezen szemlélet három kulcsszón
alapul (melyek egyben jellemzik is azt): ismeret (tanulás), növekedés (élet) és
cselekedet (szolgálat).
A hívők elkötelezettek Isten igéjének tanulmányozására, elfogadva azt életük
alapjaként és szabályozójaként. Mivel a tanítványozás és a jellemépítés
felelőssége az istenfélő vezetésnek, egy olyan intézményt szükséges létesítenünk,
amely diákjait a Biblia tanításaira oktatja, vezeti őket a foglalkozásokon és
dolgozói életmódjának példáján keresztül. Célunk olyan diákokat nevelni, akik
kiváló keresztény életükkel dicsőíthetik Istent.
E filozófia a következő elveken alapul:
1.

2.
3.

4.

Hisszük, hogy a Biblia nem csupán az erkölcsi élet alapja, de azon
belül irányadója minden területnek. Ezért a bölcsesség kezdete és
előfeltétele minden tanulmányi erőfeszítésünknek. 2 Tim 2:15
Hisszük, hogy a Bibliatanulmányozás bármely területe a Jézus
Krisztussal való megfelelő kapcsolatra kell, hogy épüljön. Kol 2:6-7
Hisszük, hogy a szellemi tudás csupán az első lépés a tanulás útján,
és a diák nem sajátítja el teljes egészében a tudást addig, míg azt a
gyakorlati életben nem alkalmazta. 2 Tim 2:1-2
Hisszük, hogy a személyiségfejlesztés megalapozottan része az
oktatáshoz tartozó teendőknek. Kol 1:9-11; 2:8-9; Tit 2:7-8
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KÜLDETÉS
5.

6.

Hisszük, hogy az intézmény dolgozói és tanárai nem csupán
munkatársak, hanem példaképek is kell, hogy legyenek keresztény
jellemükben és elkötelezettségükben a diákok számára. Ezsd 7:10;
1Kor 4:15-16; Mt 28:19-20
Hisszük, hogy a tantételek minden törekvésünk alapjául szolgálnak.
2 Tim 3:16; Tit 2:1

KÜLDETÉS
A WOL Élet Szava Bibliaiskola küldetése minden egyes diákot egy szigorú
tanulmányi és szervezett tanítványozási légkörben felkészíteni egy olyan életre,
amelyben maximális hatékonysággal szolgálnak az Úrnak.

FELADATOK
1. OKTATÁSI FELADATOK (TANULÁS)
A Bibliaiskola kizárólag bibliai és a Bibliával kapcsolatos kurzusokat biztosít 2
éves képzésében. Arra törekszünk, hogy diákjainkba egy, a gyakorlati életben
működő bibliai tudást plántáljunk, mely képessé teszi őket arra, hogy
megfogalmazni és alátámasztani tudják biblikus világnézetüket. Az oktatási
program specifikus céljai, hogy biztosítsák a diákok számára:
a.
b.
c.
d.

A Biblia minden könyvének összefüggéseit, tartalmát és
mondanivalóját.
Az ortodox kereszténység alaptételeinek megértését.
A Biblia főbb könyveinek alapos megértését.
Gyakorlati szolgálati készségeket az evangelizálásban,
tanítványozásban,
bibliatanulmányozási
módszerekben,
vezetésben, tanácsadásban és bibliai kommunikációban.

A kurzusok oktatóit egy állandó és vendég oktatókból álló testület biztosítja,
amely az egyes oktatott területeken kiváló szakértelemmel rendelkezik. Az egyes
kurzusok megszerkesztésének alapjául szolgál a magas tanulmányi színvonal és
az elismertethetőség más Bibliaiskolákban, ahol a diákok ezáltal tanulmányaikat
megszakítás nélkül folytathatják, és szerezhetik meg (BA vagy ABS) okleveleiket.
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FELADATOK
A fenti célokra specifikusan fókuszál a tanulmányi részleg.

2. LELKI CÉLOK (ÉLET)
A Biblia tanulmányozásán kívül a Bibliaiskola arra törekszik, hogy a diákok
személyiségét és készségeit a tanórákon kívül is fejlessze. A programok, melyek
erősítik a lelki növekedést, fontos részei a bibliaiskolai tapasztalatnak. Specifikus
céljaink segítik diákjainkat:
a.
b.
c.

Mindennapos szokásukká fejleszteni a csendesség gyakorlását,
melynek során a Szentírást tanulmányozzák.
Célul kitűzni az istenfélő személyiség kialakítását és részesévé
válni egy biblikus gyülekezetnek.
A Biblia alapelveit alkalmazni fizikai, érzelmi és diákéletükben, a
mindennapokban.

Egy istenfélő és együtt érző férfiakból és nőkből álló csapat biztosít útmutatást,
biztatást, tanácsadást mind formális és kötetlen módon, segítve diákjainkat, hogy
elmélyítsék Istennel való kapcsolatukat, és demonstrálni tudják szeretetteljes
törődésüket mások iránt.
A fenti célokra specifikusan fókuszál a diákélet részleg.

3. GYAKORLATI CÉLOK (SZOLGÁLAT)
Akár missziós területre, szolgálatba, kereskedelembe, üzleti életbe, hivatásba
vagy bármely más területre vezeti az Úr a diákot, az örökkévalóság fényében a
legfontosabb kérdés az, hogy mennyire hatékony az egyén szolgálata az Úr
számára. Krisztus szolgálata hatékonyságának mértéke az, hogy mennyire tudunk
hatást gyakorolni más emberek életére, amely által Krisztushoz vezetjük őket,
vagy segítjük őket lelki érettségük továbbmélyítésében. Ezért a Bibliaiskola a
diákok Krisztus iránti szenvedélyességgel való táplálására és felvértezésére
törekszik, hogy hatással legyenek a mai kor társadalmára Krisztusért, az értelmes
szolgálat által, melyet másokért végeznek.
Specifikus céljaink, hogy biztosítsuk diákjainknak a lehetőséget:
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PROGRAM
a.
b.
c.

Megosztani az evangéliumot másokkal és/vagy tanáccsal ellátni
másokat, hogy bízzanak Krisztusban, mint Megváltójukban.
Használni természetes készségeiket és lelki ajándékaikat mások
szolgálatára.
Közvetlen tapasztalatot szerezni a szolgálatokban.

A fenti célokra specifikusan fókuszál a keresztény szolgálati részleg.

PROGRAM
A Word of Life Bible Institute (USA) egy 2 éves, nem felsőfokú végzettséget
biztosító intézmény, amelynek magas színvonalú oktatási tevékenysége elismert
a legtöbb keresztény főiskola körében. Az első évben a bibliai ismeretek
megalapozására fektetjük a fő hangsúlyt. A program a világ számos helyén
elérhető, beleértve a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány által fenntartott
WOL Élet Szava Bibliaiskolát (Magyarország), amely programjának neve WOL
Élet Szava Bibliaiskola I. program. A második évben (USA) a szolgálat
megalapozására fektetjük a fő hangsúlyt, és a második év programja kizárólag a
New York- Schroon Lake-i (USA) Bibliaiskolában érhető el. Azon diákjaink, akik a
New York, Schroon Lake-i (USA) Bibliaiskola I. évének programját vagy a WOL
Élet Szava Bibliaiskola (Magyarország) WOL Élet Szava Bibliaiskola I. nevű
programját teljesítik, WOL Élet Szava Bibliaiskola Tanúsítványt szereznek, amely
a TRACS által akkreditált tanúsítvány. Azon diákok, akik a New York, Schroon
Lake-i (USA) Bibliaiskola 2. évét teljesítik, Bibliaiskola diplomát szereznek.
Az egyes tanévek két oktatási félévből állnak (USA), melyet az első év után
Szolgálati Gyakorlat (USA), a második év után Gyakornoki szolgálat követ (USA).
A WOL Élet Szava Bibliaiskola I. programja két oktatási félévből áll. A program
mindkét félévét, valamint a Szolgálati Gyakorlat teljesítését követően a diák
megszerzi a WOL Élet Szava Bibliaiskola Tanúsítványt.
A WOL Élet Szava Magyarország Alapítványnál elérhető a WOL Élet Szava
kiegészítő képzés, mely a keresztény szolgálatokra és evangelizációra
összpontosít. Azon diákok, akik e programot valamint a Szolgálati Gyakorlatot
teljesítik, Keresztény Teológiai és Szolgálati Diplomát szereznek, amely a TRACS
által nem akkreditált diploma. További információért a programmal
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PROGRAM
kapcsolatosan keressék a WOL Élet Szava Bibliaiskola (Magyarország)
tanulmányi igazgatóját.
Személyes vágyunk az, hogy amint diákjaink teljes odaadással vesznek részt a
programunkban és az egyes tevékenységeinkben, ezen felül pedig átadják
magukat a Szentlélek vezetésének és munkálkodásának életükben, életük
hasznos eszközzé formálódjék az Úr szolgálatára.

AKKREDITÁCIÓ
(Az alábbi akkreditációról szóló bekezdés csak az első éves programra
vonatkozik.)
A WOL Élet Szava Bibliaiskola a Nemzetek Közötti Keresztény Főiskolák és
Iskolák Szövetsége (TRACS) által akkreditált. A TRACS elismert mind az Egyesült
Államok Oktatási Hivatala (USDE) mind a felsőoktatási akkreditációs szövetség
(CHEA) által, amely a keresztény intézmények, főiskolák, egyetemek nemzeti
akkreditációs intézete. A WOL Élet Szava Bibliaiskola nyilvántartottként szerepel
a középiskolai oktatást követő akkreditált intézmények jegyzékében. A TRACS
felkereshető a következő elérhetőségeken:
15935 Forest Road
Forest, VA USA 24551
Tel.: (434) 525-9539

Weboldal: www.tracs.org
Mind az első, mind a második évi programra vonatkozóan: a képzés
Magyarországon államilag elismert képesítést nem nyújt.

KISEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK
Fogyatékkal élő diák esetén a különleges intézkedések vagy kiegészítő segítségek
iránt való kérelemmel a diákélet vezetőjéhez kell fordulni, aki a diák segítségével
együtt felméri a szükséghelyzetet, és segít előteremteni a megfelelő
segélyforrásokat.

MOZGÁSSÉRÜLTEKHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁS
A WOL Élet Szava Bibliaiskola a megfelelő helyi kormányhivatalokkal együtt fog
dolgozni, hogy meggyőződjön arról, hogy minden köz- és lakóépület megegyezik
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PROGRAM
a mozgássérültek szükségeit figyelembe vevő előírásokkal. Az iskola
társigazgatója a diákélet vezetőjével együtt fog dolgozni, hogy minden egyes
személy ilyen jellegű különleges szükségleteit minél jobban ellássák.
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A BIBLIAISKOLA
MUNKATÁRSAI
Csikós Gábor (Tünde)

WOL Élet Szava igazgató

John Deal (Elisabeth)

Bibliaiskola menedzsere

DeRonda Haynes (Stan)

Asszisztens ügyintéző, FERPA IX. cím

Dobos-Barbarics Ildikó (Béla)

Adminisztrációs igazgató

Bán Attila (Kati)

Pénzügyi igazgató

Todd Meyerdirk (Beth)

Diákok vezetője, tanár

Chris James (Lili)

Helyettes diákok vezetője, fiúk vezetője,
diákszolgálatok koordinátora

Daniel Castro

Fiúk vezetőjének asszisztense

Rákossy Mónika

Lányok vezetője

Laiz Muros

Lányok vezetőjének asszisztense

Mary Knoch

Diákszogálati asszisztens

Misják Johanna

Tanulmányi asszisztens

Nicholas Pokorny

Könyvtáros

Kekezovics Lili

Fő tolmács

Annie Jakab (Ádám)

Felvételi koordinátor, személyszállítási
koordinátor

Randall Stone (Timea)

Önkéntes közösségi feladatok koordinátora

Bethany Boyle

Önkéntes közösségi feladatok asszisztense

Kádár László (Szandra)

Tanár

Joshua Bramer (Haleigh)

Tanár

Stan Haynes (DeRonda)

Gyakornoki program koordinátora
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ELÉRHETŐSÉGEK
IGAZGATÓI IRODA
Bibliaiskola
menedzsere

John Deal

+36-20/226-0237; johndeal
@eletszava.org
5754

Asszisztens
ügyintéző

DeRonda
Haynes

+36-20/214-9335; derondahaynes
@eletszava.org
5751

Adminisztrációs
igazgató

DobosBarbarics
Ildikó

+36-20/886-8332; idobosb
@eletszava.org
5712

TANULMÁNYI RÉSZLEG
(Órák, tesztek, pótlás, kreditek, stb.)
Tanulmányi
asszisztens

Misják
Johanna

+36-20/824-7508; misjakjohanna
@eletszava.org
5725

Könyvtáros

Nicholas
Pokorny

nickpokorny
@eletszava.org

FELVÉTELI ÜGYEK/PÉNZÜGYEK
(Jelentkezések, vízum, tartózkodási engedélyek, befizetések)
Pénzügyi
koordinátor

Bán Attila

+36-20/886-2596; banattila
@eletszava.org
5723

Felvételi
koordinátor

Annie Jakab +36-20/363-8503

anniejakab
@eletszava.org

ÜZEMELTETÉS
Üzemeltetési vezető

Dóczi
Efraim

+36-20/372-2140
5728

docziefraim
@eletszava.org

Vendéglátási
koordinátor

Pitó Klára

06-20/773-9396;
5702

vendeglatas
@eletszava.org

Karbantartás
vezetője

Dudás
Csaba

+36-20/773-9410; karbantartas
@eletszava.org
5760

Házvezetés vezetője

Jári
Mercedes

+36-20/773-9150; mjari
5703
@eletszava.org
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DIÁKÉLET RÉSZLEG
(diakvezetok@eletszava.org)
Diákok vezetője

Todd
Meyerdirk

+36-20/775-8069; tmeyerdirk
@eletszava.org
5759

Helyettes
diákok vezetője;
Fiúk vezetője

Chris James

+36-20/220-0812; chrisjames
@eletszava.org
5748

Fiúk vezetőjének
asszisztense

Daniel
Castro

5749

Lányok vezetője

Rákossy
Mónika

+36-20/775-9945; monca
@eletszava.org
5755

danielcastro
@eletszava.org

Lányok vezetőjének
+36-20/445-1694; laizmuros
Laiz Muros
@eletszava.org
asszisztense
5747

KERESZTÉNY SZOLGÁLATI RÉSZLEG
Önkéntes közösségi
Randall
feladatok
Stone
koordinátora

+36-20/775-8329; rstone
@eletszava.org
5756

Önkéntes közösségi
Bethany
feladatok
Boyle
asszisztense
Diákszolgálatok
koordinátora

Chris James

Diákszogálati
asszisztens

Mary
Knoch

bethanyboyle
@wolbi.hu

+36-20/220-0812; chrisjames
@eletszava.org
5748
meknoch
@eletszava.org

GYAKORNOKI PROGRAM
Gyakornoki
program
koordinátora

Stan
Haynes

+36-20/214-9595

stanhaynes
@eletszava.org

SZÁLLÍTÁSI KÉRELMEK
Személyszállítási
koordinátor

Randall
Stone

+36-20/775-8329; rstone
@eletszava.org
5756
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BECSÜLETKÓDEX
I. HITVALLÁS
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1.

Hisszük, hogy az ó-, és újszövetségi Szentírás Isten szó szerint ihletett
Igéje, eredeti szövegében tévedéstől mentes, a hit és az élet kérdéseiben
legfelső és végső tekintéllyel rendelkezik.

2.

Hiszünk egy Istenben, a világ Teremtőjében és Fenntartójában, aki
öröktől fogva három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek.

3.

Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen
életében, váltsághalálában, mellyel minden ember bűnéért fizetett, testi
feltámadásában, Isten jobbjára emeltetésében, személyes, közelgő, a
nagy nyomorúság és ezeréves uralkodása előtti visszajövetelében.

4.

Hisszük, hogy mindenki vétkezett, ezért bűnös Isten előtt, és megérdemli
ítéletét.

5.

Hisszük, hogy mindazok, aki hittel elfogadják Jézus Krisztust,
újjászületnek a Szentlélektől, Isten gyermekévé válnak, és örök
üdvösséget nyernek. Hisszük, hogy a Szentlélek benne lakozik minden
hívőben, hogy megvilágosítsa, vezesse és képessé tegye a helyes életre, a
bizonyságtételre és a szolgálatra. Hisszük, hogy Isten megválaszolja
népének imádságait, és annak szükségleteiről belátása szerint
gondoskodik.

6.

Hisszük, hogy Isten minden hívőnek lelki ajándékokat ad Krisztus
testének építésére. Azonban a Szentlélek természetfeletti jelajándékai,
úgymint a nyelveken szólás és gyógyítás csak a korai egyházban
működtek.

7.

Hisszük az igazak és bűnösök testi feltámadását, a megváltottak örök
üdvösségét a dicsőségben, és az elveszettek örök, tudatos büntetését a
pokolban.

8.

Hisszük, hogy Isten az összes hívőt olyan életre hívja, mely elhatárolódik
minden világi és bűnös gyakorlattól valamint szövetségtől.

I. HITVALLÁS
9.

Hisszük, hogy a kezdettől, Ádámtól és Évától fogva Isten a házasságot úgy
rendelte el, hogy az kizárólag férfi és nő között jöhet létre. Bármilyen
házasságon kívüli szexuális tevékenység, ideértve a homoszexualitás
bármilyen formáját teljesen ellentétes Isten igéjével és a család általa
megalkotott intézményével.

A TEREMTÉSTÖRTÉNET HITELESSÉGE
A WOL Élet Szava Bibliaiskola elkötelezett a Teremtés könyvének történelmi és
valóságos hitelessége mellett. Ezért mi a teljes világegyetem és minden élőlény 6
(egyenként 24 órából álló) nap alatt történő teremtését tanítjuk. Hisszük, hogy
Ádám és Éva volt az első férfi és nő, és hogy az emberiség az ő leszármazottjuk és
bűnös természetet örököltek tőlük, azok bűnbeesése miatt utódaik is ítélet alá
kerültek. Hiszünk a Sátán személyében, aki az angyalok közül néhányat lázadásra
bírt, megkísértette Évát, hogy megegye a tiltott gyümölcsöt, és továbbra is
ellenszegül Istennek az emberiséggel kapcsolatos tervével. Hiszünk egy
világméretű özönvízben, amely megmagyarázza egyes, az őskövületek alapján
leírt fajok eltűnését, ezt követően pedig az emberi faj elterjedését Noétól
származtatva, az egyes nyelvcsoportok és nemzetek elkülönítését Istennek Bábel
tornyánál való beavatkozásakor. Hisszük, hogy Sátán terve, melyben Isten
legyőzésére törekszik, bukásra van ítélve, és a Tűz Tava elkészíttetett az örök
büntetés helyeként számára, démonjai számára, és minden ember számára, aki
elutasítja Krisztust.
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1.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány (a Word of Life
Fellowship Inc. magyar társszervezete) elkötelezetten vallja, hogy
Krisztus az élet minden területének Ura. A WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány jellegzetességét szolgálati filozófiája és
céljai határozzák meg. A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány
szolgáló közössége a kuratóriumi tagokból, a munkatársakból, az
önkéntesekből, valamint a bibliaiskolai diákokból áll (a
továbbiakban: tagok). Következésképpen e tagoknak konkrét
felelősségeik és kötelességeik vannak a szervezeten belül azért, hogy
annak szolgálati filozófiája és céljai megvalósuljanak. A szervezet
hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében
szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel
együtt jár bizonyos személyes szándékokról és célokról való
készséges lemondás.

2.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány betartja a keresztény
magatartásra vonatkozó bibliai alapelveket. Ezért a WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány tiltja azokat a tevékenységeket, amelyet az
Isten Igéje is világosan tilt, például a részegeskedést, szexuális
erkölcstelenséget, tisztességtelenséget és ehhez hasonló dolgokat (1
Korintus 6:9-20). Továbbá, amikor tagjainktól elvárjuk, hogy
mutassanak példát a szeretetben, mások jogainak tiszteletben
tartásában, az őszinteségben, és az erkölcsös keresztény
életvitelben, csupán azt várjuk el, amit az Isten Igéje tanít a
keresztények legfontosabb jellemvonásairól (Efézus 4:24-5:8).

3.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány szilárdan kitart a Biblia
szó szerinti értelmezése mellett, és elutasít minden kezdeményezést,
amely a Bibliát „modern” erkölcsi vagy pszichológiai elméletek
alapján értelmezi újra. A teremtésről szóló bibliai beszámolóban a
család volt az első Isten által elrendelt társadalmi intézmény
(1Mózes 1:27, 2:18-22). A Szentírás továbbá azt is világosan kijelenti,
hogy az első két Isten által teremtett ember férfi és nő volt. (1Mózes
1:27, 2:18-22). Isten a férfit és a nőt a házasság szent kötelékében
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egyesítette, majd megparancsolta nekik, hogy szaporodjanak,
sokasodjanak, és töltsék be a földet (1Mózes 1:28). Emiatt a házasság
egyetlen helyénvaló formája az, amelyet egy férfi és egy nő köt
(1Mózes 2:24; Róma 7:2, 1Korinthus 7:10; Efézus 5:22-23).
Mind az Ó-, mind pedig az Újszövetségben Isten azt parancsolta, hogy
semmilyen szexuális tevékenység nem megengedett a házasságon
kívül, amely egy nő és férfi között jön létre. Ezért a homoszexualitás
bármilyen formája, a leszbikusság, a biszexualitás, a bestialitás, a
vérfertőzés, a fajtalankodás, a paráználkodás és a pornográfia a
szexualitás isteni ajándékának bűnös elferdítése (1Mózes 2:24, 19:5,
13, 26,8-9; 3Mózes 13,22; 18,1-30; Róma 1,26-29; 1Korinthus 5,1;
6,9; 1Thesszalonika 4,1-8; Zsidók 13,4).
Mivel a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány meggyőződése,
hogy minden házasságon kívüli szexuális kapcsolat, beleértve a
homoszexualitást is nyilvánvalóan ellentétes Isten Igéjével, és
megtagadja az Isten által létrehozott család intézményét, ezért a
WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány nem alkalmazza azokat,
illetve megszünteti az olyan férfiak és nők alkalmazását, akik
támogatják vagy gyakorolják a homoszexualitást, illetve bármilyen
más házasságon kívüli szexuális tevékenységben részt vesznek.
4.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány elismeri a keresztény
szabadság elvét mindazon dolgok vonatkozásában, amelyek
önmagukban ártalmatlanok. Ugyanakkor a WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány azt is vallja, hogy ezt a szabadságot
bizonyos esetekben szükséges korlátozni. A Szentírásban az
Apostolok cselekedetei 15-ben és a Róma 14-ben találunk példákat
önmagukban ártatlan cselekedetek tiltására abban az esetben,
amikor azok lelki kárt okozhattak a keresztény közösség más
tagjainak. Néhány erre vonatkozó bibliavers:
1Korinthus 6:12 – Szabad, de nem hasznos (nem szolgál javunkra).
1Korinthus 10:23 – Szabad, de nem építő.
1Korinthus 8:9 – Megbotránkozást okozhat.
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Róma 1:32 – A keresztények különbözőek, ha világ szerint élünk,
akkor azzal egyet is értünk. Nem találhatunk örömöt a bűn
szemlélésében.
Efézus 5:6-7:11 – Ne tévesszen meg a hiábavalóság, és ne vegyünk
részt benne!
Kolossé 3:17 – Legyen az adott tevékenység az Úrnak tetsző, ne az
érzéseknek, az énünknek vagy a testünknek!
Zsidók 12:1-2 – Tedd félre a terheket és a bűnt!
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5.

Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az
erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben
megvalósulhatnak a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány céljai.
Ezért, valamint annak érdekében, hogy a fiatalok előtti
bizonyságtételünk következetes és feddhetetlen maradjon, a WOL
Élet Szava Magyarország Alapítvány elvárja tagjaitól, hogy
tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen
kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, a szerencsejátékoktól
és a társastánctól. Ünnepi családi eseményeken a tánc engedélyezett,
például esküvőkön, vagy házassági évfordulók alkalmából. Elvárjuk
a biblikus megfontoltságot és önmérsékletet a szórakozással
kapcsolatos választások területén, ideértve a rádiót, televíziót, a
hang- és képfelvételek bármilyen formáját, filmeket, színpadi
előadásokat, számítógépes és videó- játékokat, különböző irodalmi
alkotásokat és az internetes közösségi hálózatokat (Zsolt 101:3;
Róma 14:13-17; 1Korinthus 9:22-23; 1Korinthus 10:31; 2Korinthus
6:3; Filippi 4:8; Efézus 5:3-4; 1Timóteus 4:12; Titusz 2:12). Ezeken
túl elvárjuk, hogy a szervezet minden tagja tevőlegesen vegyen részt
egy helyi, Bibliában hívő gyülekezetben, szolgálatával, adakozással
és hűséggel (Zsidók 10:24-25).

6.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány elutasítja azt az elvet,
mely szerint a kétes és kifogásolható tevékenységek megismerése
és/vagy gyakorlása alapvetően szükséges lenne az erkölcsi vagy
értelmi tisztánlátás és/vagy ítélőképesség kialakításához. A WOL
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Élet Szava Magyarország Alapítvány fenntartja a végső döntés jogát
bármilyen kérdéses esetben.
7.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány elismeri, hogy a WOL
Élet Szava Magyarország Alapítvány szabályainak betartása nem
foglalja magába az ember valamennyi felelősségét Isten felé és ennél
fogva nem feltétlenül jelzi azt, hogy valaki Istennek átadott életet éle. A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány szolgálati filozófiája
szerint azonban az ezen szabályoknak való készséges engedelmesség
tükrözi az érettséget és a keresztény közösség iránti lelki
elkötelezettséget (Galata 5:13-24).

8.

Elfogadhatatlan az olyan viselkedés, amely ellentétben áll a jó
ízléssel, a tiszta erkölccsel, vagy a keresztény illemmel. Bár egyesek
saját meggyőződése nem teljesen egyezik a WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány szabályaival, ezeknek célja szükségessé
teszi a nekik való tiszteletteljes engedelmességet. Ha valaki tovább jó
lelkiismerettel nem tudja ezeket betartani, annak a személynek
önként be kell fejeznie a WOL Élet Szava Magyarország
Alapítványnál végzett szolgálatát. E szabályoknak való szándékos
engedetlenség a WOL Élet Szava Magyarország Alapítványtól való
azonnali elbocsájtást eredményez.

9.

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány hitelveinek megalkuvás
nélküli megőrzése érdekében, és azt vallva, hogy a keresztény ifjúság
vezetését és tanítását végző embereknek következetes és
példamutató életvitelt kell folytatniuk, a szervezet valamennyi tagja
számára kötelező, hogy tagsága kezdetén aláírásával személyesen
elfogadja az alábbi nyilatkozatot, illetve ilyen módon újból
megerősítse azt, ha a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány azt
szükségesnek tartja.

III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
(Az itt található III., IV., és V. pontok csak az első éves programra vonatkoznak.)
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Hisszük, hogy az első lépés, bármilyen panasszal kapcsolatos probléma
megoldásában, legyen az akár személyek közötti vagy szervezeti, hogy felidézzük
a Máté evangéliumának 18. fejezetében leírt alapelveket, és közvetlenül
alkalmazzuk azt az adott személyre (vagy hivatalra) nézve, ahol a probléma
felmerült, hogy megoldást keressünk. Őszintén reméljük, hogy amennyiben két
hívő nyíltan keresi Isten álláspontját gondjaikkal kapcsolatban, a Szentlélek
békességet fog hozni az adott helyzetben. Amennyiben az adott szituáció nem a
fentebb említettek szerinti, személyes beavatkozás szükségessé válhat egyes
esetekben.
Ha minden őszinte kísérlet ellenére az adott ügy megoldatlan marad, a következő
lépés egy hivatalos panaszkezelési kérelem benyújtása. Az ilyen esetekben
benyújtásra kerülő kérvény elérhető és benyújtandó az intézmény igazgatójának
vagy a Schroon Lake-i (New York) főigazgatónak (cím: 4200,Glendale Road,
Pottersville, Lake, New York, USA, 12860), aki egyezteti az adott ügyet a megfelelő
személyekkel a kérelem érkezésétől számított 14 napon belül. Mindent
elkövetünk azért, hogy megoldást találjunk minden kérdésre, és ezt 30 vagy
kevesebb napon belül írásban jelezzük. Megjegyezzük azonban, hogy az adott
feleknek el kell fogadniuk, hogy a feltárt megoldások nem mindenki számára
lesznek kielégítőek. Mindazonáltal, a vezetők olyan megoldást keresnek, mely
igazságos, gyakorlatias és a Szentírás tanításain alapszik.
Amennyiben a fent említettek után a diák úgy véli, hogy panasza nem kielégítő
módon volt kezelve a WOL Élet Szava Bibliaiskola vezetői által, kapcsolatba léphet
a Nemzetek közötti Keresztény Főiskolák és Iskolák szövetségével (TRACS), a
következő címen: 15935 Forest Rd. Forest, VA 24551, vagy telefonon a (434) 5259539 számon, vagy a www.tracs.org oldalon.

IV. A DIÁKOK ADATAINAK BIZALMAS KEZELÉSE
A WOL Élet Szava Bibliaiskola elkötelezett a diákok beiratkozáskor rögzített
adatai bizalmasságának megőrzéséért, és tisztában van azok kényes tartalmával,
mindazonáltal az USA akkreditációs testülete által elvégzett akkreditációnk
előnyeit élvezzük, valamint bejegyzésünket az Egyesült Államok Oktatási
Hivatalánál. Ezek az előnyök egyben felelőssé tesznek minket, mind az Egyesült
Államok, mind pedig Magyarország törvényeinek való megfelelésért, amelyek a
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diákok személyes adatainak biztonságát védi. A alábbi leírás felvázolja ezen
adatkezelési szabályzatok rendelkezéseit.

1. MAGYARORSZÁG
A teljes adatkezelési szabályzat a WOL Élet Szava Alapítvány weboldalán
megtekinthető. (www.eletszava.org)

2. USA
Az Egyesült Államok Családi és Oktatási Jogairól szóló 1974-es törvény (más
néven FERPA) az elsődleges iránymutató a diákok adataihoz való hozzáféréshez.
Ezen törvény és ennek módosításai egyértelmű útmutatást ad az iskolák számára
a diákok személyes adatainak védelmével kapcsolatosan. A következő leírás segíti
a diákokat az őket megillető jogokkal kapcsolatos tájékozódásban, valamint
segítséget nyújt abban, hogyan férhetnek hozzá személyes tanulmányi
adataikhoz.

DEFINÍCIÓK
TANULMÁNYI

ADATOK : Néhány kivételtől eltekintve, tanulmányi adatoknak

tekintjük azokat az adatokat, fájlokat, dokumentumokat vagy egyéb anyagokat,
amelyek közvetlenül a diákhoz kapcsolódó adatokat tartalmaznak és az adott
iskola munkatársai vagy képviselői által kezeltek.

ISKOLAI

ÜGYINTÉZŐ : A WOL Élet Szava Bibliaiskola által alkalmazott személy,
aki adminisztrációs, tanulmányi, kutatási vagy munkatárs asszisztensi
feladatokat lát el; az igazgatókból álló kuratórium tagja; diák, aki adminisztrációs
feladatban vagy hivatalos bizottságban teljesít szolgálatot, mint például fegyelmi
vagy panaszkezelési bizottságban.

ADATOKHOZ

VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az iskola ügyintézőjének törvényes
hozzáférése van a diákok személyes adataihoz, amennyiben az azokhoz való
betekintéshez szükségük van feladatkörük betöltéséhez a WOL Élet Szava
Bibliaiskola számára.

HIVATALOS

INFORMÁCIÓK: A fent említett törvény értelmében, a WOL Élet
Szava Bibliaiskola a következő információkat hivatalos információknak tekinti: a
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diák neve, lakcíme (állandó és jelenlegi), email címe, telefonszáma (otthoni és
mobil), igazolványképe, tanulmányai, díjai, hivatalos szervezeteknél és
sportszervezetekben való részvétele, sportcsapatok tagjainak magasságukkal és
testsúlyukkal kapcsolatos adatai.

A DIÁKOK FERPA SZERINTI JOGAI (USA):
1.

2.

3.

4.
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A diáknak joga van, egyes kivételektől eltekintve hozzáférni
személyes tanulmányi adataihoz. A kérelmeket a tanulmányi irodába
vagy az igazgatónak kell leadni. A kérelem beadásától számított
legkésőbb 45 napon belül az adatokhoz való hozzáférést biztosítani
kell.
A diáknak joga van kérelmezni tanulmányi adatainak módosítását,
amennyiben úgy véli, azok hibásan, félreérthetően vagy egyéb
módon kerültek rögzítésre, ezáltal megsértve a FERPA szerinti
adatvédelmi jogokat. Ilyen esetben kötelező írásbeli kérelmet
benyújtani a tanulmányi részleg aláírásával vagy az igazgatói iroda
aláírásával ellátva az adatmódosítás megfontolása érdekében. A
kérelmezési folyamattal kapcsolatos további információk a kérelem
beadásával egyidejűleg kerülnek tájékoztatásra.
A diáknak joga van írásbeli beleegyezésével hozzájárulni, tanulmányi
adatainak feltárásához, kivéve azon adatokat, melyeket a FERPA
szerint írásbeli hozzájárulás nélkül lehet közölni. A Bibliaiskola
feltárhat információkat írásbeli hozzájárulás nélkül az adatokhoz
való hozzáférés jogával rendelkező ügyintézőinek, valamint olyan
információkat, amelyeket hivatalos adatokként kezel. A tanulmányi
részlegnél vagy az igazgatói irodánál elérhető azon adatoknak a
listája, amelyek a FERPA szabályai szerint írásbeli beleegyezés nélkül
közölhetőek.
A diáknak joga van megakadályozni hivatalos adatainak közlését.
Amennyiben a diák ezen jogával élni kíván, a WOL Élet Szava
Bibliaiskola nem fogja a diák adatait semmilyen harmadik féllel
közölni a diák írásbeli beleegyezése nélkül. A diák hivatalos adatai
közlésének visszatartását körültekintően kell mérlegelni, mert
késéseket okozhat a biztosítási vagy más intézménybe való
átjelentkezéssel kapcsolatos ügyintézésekben. A hivatalos adatok
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5.

visszatartásával kapcsolatos döntést írásban a tanulmányi részlegen
vagy az igazgatói irodában kell leadni.
A diáknak joga van panaszt benyújtani az Egyesült Államok Oktatási
Hivatalához, amennyiben úgy véli, a WOL Élet Szava Bibliaiskola
feltehetően nem a FERPA szabályainak megfelelően járt el. A
panaszokat a következő címre lehet elküldeni:
Family Policy Compliance Office
US Department of Education
400 Maryland Ave SW
Washington DC, USA 20202

V. A IX. CÍM SZABÁLYA
A WOL Élet Szava Bibliaiskola elkötelezett abban, hogy hátrányos
megkülönböztetés nélküli, biztonságos környezetet biztosítson. Hisszük, hogy
minden ember Isten képmására lett teremtve és mindannyian egyenlők vagyunk.
Ennek megfelelően, a Bibliaiskola nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést
nemre, oktatási programra vagy tevékenységekre való tekintettel, beleértve a
munkatársak felvételét, diákok felvételét, elosztásbeli vagy pénzügyi támogatást,
alkalmazást vagy előléptetést. Mindez megfelel az Oktatási Törvény IX. címének,
amely a következőket jelenti ki:
„Egyetlen személy sem zárható ki részvételből, juttatásokból vagy kerülhet
hátrányos megkülönböztetés alá a Szövetség által anyagilag támogatott oktatási
programokkal vagy tevékenységekkel kapcsolatosan. ”
Az alábbi személyek arra törekednek, hogy világosan meghatározzák azokat a
szabályokat, amelyek szükségesek a Bibliaiskola területén történő oktatáshoz,
valamint gondoskodnak arról, hogy a Bibliaiskola területe biztonságos környezet
legyen mindazok számára, akik tanulják az Istennel való járást és növekednek
abban. A Bibliaiskola a következő személyeket jelölte ki ezen törekvések
koordinálására:
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Mr. Jonathan Parsons
Title IX Coordinator and Health & Security Director
4200 Glendale Rd
Pottersville, NY 12860, USA
Health and Security Center
(518) 494-1519 | jonathanparsons@wol.org
Mrs. DeRonda Haynes
Title IX Investigator
2252 Tóalmás, Kókai u. 2.
+36-20/214-9335 | derondahaynes@eletszava.org

DEFINÍCIÓK
IX.

CÍM KOORDINÁTOR: Az iskola munkatársa, akit arra jelöltek ki, hogy

biztosítsa a IX. cím szerinti szabályozást, és megvizsgáljon minden fajta nemi
hátrányos megkülönböztetésel kapcsolatos panasztételt.

NEMI

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS: Nemi megkülönböztetés a foglalkoztatásban,

felvételben, sportolásban vagy iskolai rendezvényeken való részvételben. A IX.
cím alapján a nemi megkülönböztetés szintén magába foglalja, de nem vonatkozik
kizárólag a szexuális zaklatásra, erőszakra.

SZEXUÁLIS

ZAKLATÁS : Magába foglalja, de nem vonatkozik kizárólag a nem

kívánt szexuális visszaélésre, szexuális tevékenységre való felhívásra, zaklató
vagy leminősítő megjegyzésekre vagy viselkedésre, bármely nem kívánt szexuális
kijelentésre vagy tevékenységre, amely súlyos, perverz, vagy megfélemlítő, ily
módon megakadályozza az egyén tanulmányi vagy munkahelyi előmenetelét,
vagy ellenséges, sértő avagy támadó környezetet hoz létre.

SZEXUÁLIS ERŐSZAK: Bármely szexuális cselekmény, amely az érintett személy
akarata ellen való vagy olyan személy ellen irányul, aki nem képes beleegyezését
adni.

SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS: Bármely szexuális kontaktus vagy viselkedés, amely
az érintett egyértelmű beleegyezése nélkül történik meg.
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SZEXUÁLIS

KONTAKTUS: Az érintett személy intim testrészeinek szándékos

érintése (beleértve a nemi szervek, ágyék, fenék vagy mellek érintését) vagy a
ruházat azon részét, amely közvetlenül fedi az érintett személy intim testrészeit
szexuális kielégülés céljából, vagy egy személy arra való kényszerítése, hogy
megérintse a saját vagy valaki más intim testrészeit.

BELEEGYEZÉS: Az iskolai szabályzat tiltja a házasságon kívüli szexuális
kontaktust. Továbbá a szexuális tevékenység mindkét fél beleegyezését igényli az
állami és szövetségi jog szerint. A beleegyezés soha nem lehet feltételezett, hanem
mindkét fél saját akaratából, világosan és félreérthetetlenül egyértelmű kell
legyen. A beleegyezés nem kapható kiskorú, alvó, eszméletlen vagy más egyéb
módon mentálisan vagy fizikailag akadályozott egyéntől. A beleegyezés nem
adható kényszer, fenyegetés vagy erőszak hatására.

PANASZTEVŐ: Egy diák, munkatárs vagy más, az iskolai közösség tagja, aki
panaszt nyújt be nemi diszkrimináció miatt.

VÁDOLT

SZEMÉLY : Az a személy, akit az iskolai szabályzat megszegésével

vádolnak nemi diszkriminációval kapcsolatosan.

KÖZVETÍTÉS: Egyes esetekben a panasztevő felkérheti a IX. cím koordinátorát,
hogy közvetítsen a panasztevő és a vádolt személy közötti békés megegyezésre
való jutásban, az egyes nemi diszkriminációval kapcsolatos panasz esetén, mielőtt
hivatalos IX. cím panaszt vesznek nyilvántartásba. Ezzel a lehetőséggel a
panasztevő saját döntése alapján élhet, az iskola nem kényszerítheti erre. A
szexuális erőszakot magába foglaló esetek felmerülésekor a közvetítés nem
alkalmazható és teljes IX. cím kivizsgálás lép fel, még akkor is, ha a közvetítést
kérelmezték.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
Mindazon személyeknek, akik bizalmasan kívánnak szexuális diszkriminációval,
zaklatással vagy erőszakkal kapcsolatos panaszt tenni, amely nem tartalmazza a
panasztevő nevét, tudniuk kell, hogy mindez korlátozhatja az intézmények
képességét a probléma teljes megoldásában. A panasztevőknek tudniuk kell, hogy
a Bibliaiskola megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megóvja a
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panasztevőt az esetleges retorziótól a panasz benyújtása miatt, valamint hogy
folytathassa munkáját vagy tanulmányait egy biztonságos és segítő környezetben
a retorzió vagy további diszkrimináció veszélye nélkül. A panasztétel
mindemellett a legnagyobb elővigyázatossággal kezelendő, mindazonáltal a
Bibliaiskola számára lehetővé kell válnia a panasz teljes kivizsgálásának és a
szankciók kiszabásának a vádolt személyre vonatkozóan, amennyiben a
szabályok megszegése derül ki. A munkatársak, beleértve az állandó
asszisztenseket, felelősek mindenfajta nemi diszkriminációval kapcsolatos ügy
bejelentéséért a IX. cím koordinátora felé, mindeközben pedig kérés esetén
biztosítani az adott ügy bizalmas kezelését.

DISZKRIMINÁCIÓ ÉS ZAKLATÁS
Amennyiben egy diák úgy véli, hogy nemi megkülönböztetés alapján megtagadták
tőle a felvételt, munkavállalást vagy részvételt az iskolai programban, sport
programban, vagy fent leírt szexuális zaklatást tapasztalt, azonnal a IX. cím
koordinátorával kell felvennie a kapcsolatot. A IX. cím koordinátora megbeszéli a
diszkrimináció természetét a panasztevővel, biztosítja számára a IX. cím egy
példányát, és segíti a panasztevőt a kivizsgálási és megoldási folyamat
megértésében. A panasztevő mediátorának választhatja a IX. cím koordinátort,
hogy elősegítse az ügy békés megoldását, vagy bármikor közbenjárjon számára és
hivatalos IX. cím panaszt nyújtson be.
Amennyiben a panasz benyújtásra kerül, a IX. cím koordinátora hivatalos
kivizsgálást indít el. A kivizsgálás során mérlegelést igényelhet annak megítélése,
hogy a panasztevő biztosítva legyen afelől, hogy nem kell tartania a retorziótól
vagy megfélemlítéstől, mint panasza benyújtásának következményétől, és ily
módon folytathatja tanulmányait vagy munkáját. Mind a panasztevő, mind a
megvádolt személy bizonyítékot és tanúkról szóló listát mutathat be, mely
támogathatja kérelmüket. A IX. cím koordinátora jelentést nyújt be a
kivizsgálással kapcsolatos módosított adatokról a diákélet vezetőjének,
amennyiben az ügy egy diákot vagy más, harmadik személyt érint, vagy a HR
menedzsert (amennyiben az ügy egy munkatársat vagy munkaadót érint) a
legcélszerűbb időintervallomon belül, általában a panasz benyújtásától számított
60 napon belül, határozathozatal céljából. A ténymegállapítás elsősorban
rendelkezésre álló bizonyítékokon alapul. A határozat meghozatalakor az
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eredményről írásban tájékoztatjuk mind a vádlót, mind pedig a vádolt személyt.
Mindkét fél fellebezhet a határozat ellen. A fellebbezést a Bibliaiskola igazgatója
fogja mérlegelni, valamint a határozat meghozatalától számított 15 napon belül
kell benyújtani, és a következő tényezők valamelyikére kell alapozni:
1.
2.
3.

A kivizsgálás során való helytelen eljárás.
A büntetés nem felel meg az elkövetett szabályszegésnek.
Új bizonyíték, mely korábban nem volt elérhető a kivizsgálás során,
de új megvilágításba helyezheti a kivizsgálás megállapításait.

A fegyelmezési eljárás felfüggesztésre kerül a fellebbezési folyamat során, a
Bibliaiskola igazgatójának belátása szerint, a Bibliaiskola közösségének
biztonsága érdekében. A fellebbezési eljárás során a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni, hogy egy olyan környezetet biztosítunk, amely mentes a nemi
megkülönböztetéstől és retorziótól az eljárás ideje alatt. Fellebbezés esetén a
végleges döntésről mindkét fél írásbeli tájékoztatást kap.

SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÉS BÁNTALMAZÁS
Amennyiben egy diákunk vagy munkatársunk szexuális erőszak vagy
bántalmazás elszenvedőjévé válik, azonnal orvosi segítséget kell kérnie
személyes biztonsága, valamint az ügy kivizsgálásának elősegítése érdekében.
Amennyiben az érintett igénybe vette a megfelelő orvosi segítséget illetve
esetleges orvosi kezelést, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a diákélet
részleg egy munkatársával vagy a IX. cím koordinátorával, hogy bejelentésre
kerüljön a bűncselekmény, annak körülményeitől függetlenül. Ha bármely diák,
munkatárs vagy a közösség más tagjának tudomására jut szexuális erőszak vagy
bántalmazás esete, haladéktalanul értesítenie kell erről a IX. cím koordinátorát.
Amennyiben a bejelentés megtörténik, a IX. cím koordinátora megteszi a
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a panasztevő biztonságát
és azt, hogy folytatni tudja tanulmányait vagy munkáját. Amennyiben szállással
kapcsolatos intézkedést kell hozni, a IX. cím koordinátora a diákélet részleggel, a
tanulmányi és szolgálati részleggel együttműködve biztosítják a megfelelő
elhelyezést a Bibliaiskola életébe való visszakapcsolódáshoz.
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A IX. cím koordinátora kivizsgálja a panaszt függetlenül bármely külső,
esetlegesen folyamatban lévő jogi végrehajtástól. A IX. cím koordinátora
elhalaszthatja a kivizsgálást, amíg a jogi eljárás befejezi a szükséges bizonyítékok
begyűjtését, de újra folytatja a kivizsgálást amilyen hamar csak lehetséges. Mind
a panasztevő, mind pedig a megvádolt személy benyújthat bizonyítékokat, illetve
egy tanúkról szóló listát, amelyek támogathatják a panasztételüket. A IX. cím
koordinátora jelenteni fogja a kivizsgálás megállapításait a diákélet vezetőjének
(amennyiben az ügyben egy diákunk vagy harmadik személy érintett), vagy a HR
menedzsernek (egy munkatárs vagy munkaadó esetében) a lehető legcélszerűbb
időintervallumban, általában a panasz benyújtásától számított 60 napon belül,
határozathozatalra. A ténymegállapítás elsősorban a rendelkezésre álló
bizonyítékokon alapul. A határozat meghozatalakor az eredményről írásban
tájékoztatjuk mind a vádlót, mint pedig a vádolt személyt. Mindkét fél fellebezhet
a határozat ellen. A fellebezést a Bibliaiskola igazgatója fogja mérlegelni, valamint
a határozat meghozatalától számított 15 napon belül kell benyújtani, és a
következő tényezők valamelyikére kell alapozni:
1.
2.
3.

A kivizsgálás során való helytelen eljárás.
A büntetés nem felel meg az elkövetett szabályszegésnek.
Új bizonyíték, mely korábban nem volt elérhető a kivizsgálás során,
de új megvilágításba helyezheti a kivizsgálás megállapításait.

A fegyelmezési eljárás felfüggesztésre kerül a fellebbezési folyamat során, a
Bibliaiskola igazgatójának belátása szerint, a Bibliaiskola közösségének
biztonsága érdekében. A fellebbezési eljárás során a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni, hogy egy olyan környezetet biztosítunk, amely mentes a nemi
megkülönböztetéstől és retorziótól az eljárás ideje alatt. Fellebbezés esetén a
végleges döntésről mindkét fél írásbeli tájékoztatást kap.

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYSZEGÉS
A WOL Élet Szava Bibliaiskola komoly figyelmet szentel diákjai, munkatársai és az
iskola közössége minden tagjának biztonságára, valamint egy olyan környezetet
kíván biztosítani, amelyben mindenki bátran mer bejelentést tenni a nemi
diszkrimináció bármely esetének felmerülésekor. Az iskola fenntartja a jogot arra,
hogy amennyiben alkohol vagy drog befolyása alatt álló személy szabályszegést
követ el, nem kerül fegyelmi eljárás alá az alkohol vagy drog használata miatt,
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feltéve, hogy a személy közreműködik az ezzel kapcsolatos törvényes eljárási
folyamatban.

RETORZIÓ, HAMIS PANASZTÉTEL:
A WOL Élet Szava Bibliaiskola tiltja a retorziót bárkivel kapcsolatosan, aki
jóhiszeműen panaszt nyújt be e szabályzat értelmében vagy közreműködik egy
panasz kivizsgálásában. Bármilyen retorzió felmerülését azonnal jelenteni kell a
IX. cím koordinátorának, amely retorzió esetlegesen azonnali fegyelmi határozat
meghozatalát vonja maga után függetlenül egyéb szankcióktól, melyek
végrehajtásra kerülnek a szabályzat értelmében. Koholt panaszok, például nem
jóhiszeműen benyújtott panaszok, melyek e szabályzatot megszegik, fegyelmi
határozat meghozatalát vonják maguk után.
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1. TANULMÁNYI RÉSZLEG
I. OKTATÁSI CÉLUNK
A WOL Élet Szava Bibliaiskola arra törekszik, hogy minden egyes diákot egy
szigorú oktatási légkörben képezzen, amelyben maximális hatékonysággal
szolgálnak az Úrnak a Biblia igazságának gyakorlati alkalmazásával. A Biblia az
elsődleges tankönyv a WOL Élet Szava Bibliaiskolában. E könyv elmélyült
tanulmányozásával elsajátíthatják diákjaink hogyan élhetnek, szerethetnek és
tanulhatnak Krisztusi módon.
A WOL Élet Szava Bibliaiskola oktatási célja a diák számára, hogy tudásában
gyarapodjon, és sikeresen elvégezze az egyes kurzusokkal kapcsolatos
feladatokat. E kívánt eredmény elérése érdekében a diáknak magas szinten kell
gyakorolnia az odafigyelés, olvasás, gondolkodás, értelmezés, összefüggések
megértése, jegyzetelés folyamatait a tényszerű ismeretek összegyűjtése során. A
diáknak képesnek kell lennie az elsajátított ismeretek értelmezésére,
összefüggések és következtetések alkalmazására azok megértése céljából. A
diáknak analizálnia kell a törvényszerűségek egyes komponenseit és azonosítani
a köztük fennálló kapcsolatokat. A diáknak képesnek kell lennie az egyes
törvényszerűségek és élettapasztalatok szintetizálására új alkalmazások céljából.
Végezetül a diáknak el kell sajátítania az egész oktatási folyamat értékelésének
módját és annak eredményét.
Kötelező egyes tényszerűségek, definíciók és bibliai igeversek memorizálása. A
diáknak ugyancsak képesnek kell lennie az egyes információk rendezett írásbeli
és szóbeli kifejezésére. Minden diáknak lehetősége van Biblia tanulmányozási
áhítatot vezetni, kutatással kapcsolatos fogalmazást írni, könyveket és
folyóiratokat tanulmányozni a könyvtárban, valamint megfelelő bibliográfiai
hivatkozást alkalmazni.

II. OSZTÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK
1.
2.
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Az egyes feladatokért elért érdemjegyek.
Az egyes kurzusokon elért érdemjegyek.

1. TANULMÁNYOK >> III. A tanulmányi részleg felépítése
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Összesített érdemjegy tájékoztató.
Az egyes kurzusokon elért érdemjegyekből kiszámított
összesített átlag.
Vezetők listája és vezetők elismerő listája.
Tanulmányi próbaidő és tanulmányi fegyelmezési listák.
Év eleji és év végi bibliaismereti tesztek eredményének
összehasonlítása.
Az egyes kurzusokon elért érdemjegyek összesített átlaga,
bibliaismereti teszt eredménye.
Más iskolában elért tanulmányok beszámítása.
Az egyes részlegek által kiadott értékelések.
Végzett
diákok
visszajelzései,
ajánlólevelek,
sikeres
munkavállalás.
Munkaadók visszajelzései, referenciái és elégedettség a
képzéssel.

III. A TANULMÁNYI RÉSZLEG FELÉPÍTÉSE
A. A TANULMÁNYI RÉSZLEG
A tanulmányi részleg felel minden tanulmányokhoz kötődő ügy felügyeletéért és
intézéséért, valamint a diákok feladataik teljesítésében való segítség nyújtásért.
Szintén a tanulmányi részleg feladata az oktatási rend biztosítása és a diákok
kötelezettségeinek számonkérése.

B. TANULMÁNYI KOORDINÁTOR
A tanulmányi koordinátor a tanulmányi részleg vezetője, a tanulmányi feladatok
és folyamatok irányítója és fő döntéshozó a foglalkozások, a tanulószoba, a
vendégoktatók, követelmények és egyéb tanulmányokkal kapcsolatos ügyek
tekintetében.

C. TANULMÁNYI ASSZISZTENS
A tanulmányi asszisztens felel a követelmények teljesítésének lebonyolításáért, a
vizsgák, az óralátogatás, a jegyzetek ügyeinek intézéséért, és a tanulmányi
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1. TANULMÁNYOK >> IV. Tanulmányi szabályzat és eljárások
vezetővel való együttműködés folyamatosságáért a tanulmányi részleggel
összhangban.

IV. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSOK
A. RÉSZVÉTEL
A foglalkozásokon való pontos megjelenés és részvétel minden diák számára
kötelező, kivéve betegség esetén. Mind állandó, mind pedig vendégoktatóink időt,
pénzt és energiát nem kímélve utaznak el hozzánk, hogy tanítsanak az iskolában.
Kérjük diákjainkat, tiszteljék meg őket azzal, hogy minden órára időben érkeznek.
Betegség
esetén
a
diáknak
értesítenie
kell
a
diákvezetőket
(diakvezetok@eletszava.org) és a tanulmányi részleget az óra kezdete előtt, hogy
hiányzása igazolt legyen.
Egyéb okok miatti hiányzásra való engedélyt egy külön kérelem benyújtásával
lehet kérni. Ez a start.wolbi.hu oldalon található. Az elmulasztott órákat pótolni
kell, lásd a “pótlás” c. részt.

B. FIGYELEM
Minden diáktól elvárjuk a tanórákon való figyelmes részvételt. A diákoktól
elvárjuk, hogy odafigyelésüket jegyzeteléssel fejezzék ki a foglalkozásokon,
áhítatokon és igehirdetéseken. Tiszteletlen testtartás, suttogás, üzenetek
egymásnak továbbítása, nassolás, rágógumizás nem elfogadott az oktatás ideje
alatt. A diákok italt fogyaszthatnak a foglalkozások alatt, de étkezés vagy nassolás
nem megengedett. A diákok kerüljék a mellékhelyiség látogatását a foglalkozások
vagy tesztek ideje alatt.
Csengő jelzi az órák kezdetét és végét. Megtörténhet, hogy az oktató nem fejezi be
rögtön a csengetés után az órát. Ilyen esetekben arra kérjük diákjainkat, hogy ne
zárják be jegyzeteiket, és ne pakolják össze a könyveiket, amíg a tanár nem jelzi
az óra végét.

C. PONTOSSÁG, KÉSÉS
Csengő figyelmezteti diákjainkat, hogy időben érkezzenek az órákra.
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1. Kérjük diákjainkat, hogy az első csengő elhangzásakor
térjenek vissza a helyükre.
2. A második csengő elhangzásakor már a helyükön ülve,
felkészülten várják az órakezdést.
3. Minden egyes késés az adott kurzus jegyének egy százalékkal
való csökkentését vonja maga után.

D. MAGAVISELET
A diákoktól elvárjuk, hogy tiszteletteljesen beszéljenek mind állandó, mind
vendégoktatóinkkal. A foglalkozásokat megzavaró, vagy bosszantó zajok keltése
nem megengedett.

E. KÉPESSÉG
A tanulás kemény munka, amelynek sikerességéhez szükséges erőfeszítések nem
elkerülhetőek.

F. PUSKÁZÁS
Rajtakapott puskázás 0 pontos eredményt von maga után az adott teszt vagy
feladat elvégzése esetén. A puskázáson rajtakapott diák elbocsátható. Még ha az
oktatók minden évben új teszteket is alkalmaznak, a diákok nem használhatják
korábbi diákok tesztjeit, mint segédanyagot. A diákok nem adhatnak tippeket
azok számára, akiknek pótolni való feladatuk van. Minden teszt a WOL Élet Szava
Bibliaiskola tulajdona. Amikor az oktató a tesztlapok visszaadására ad ki utasítást,
kivétel nem tehető. Minden tesztlapot vissza kell szolgáltatni, ellenkező esetben a
diák potenciális csalásért számonkérhető.

G. KÉRDÉSEK
A feltehető kérdések száma korlátozott az egyes foglalkozások diákjainak száma
miatt. A diákok olyan kérdést tehetnek fel, amely releváns az egész csoport
számára. A diákoknak ügyelniük kell, hogy ne sajátítsák ki a kérdésekre fordítható
időt teljes egészében saját maguk számára. Az oktató iránt tanúsított
tiszteletlenség bármilyen formája elfogadhatatlan. Az oktatónak az egyes
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foglalkozások között kérdések feltehetők, de a diákoknak helyeiken kell ülniük a
második csengetés elhangzása előtt.

H. HÁZI FELADATOK, RÖP- ÉS ZÁRÓ DOLGOZATOK
A késve leadott munka érdemjegye napi 5%-kal csökkenhet.

I. TANTERMI VISELET
Lásd a Személyes megjelenés c. rész utasításait a 73. oldalon.

J. NÉVKITŰZŐK
A névkitűzők viselése követelmény a tanórákon, áhítatokon és konferenciákon.
Ennek oka az elsősorban, hogy az oktatók és a munkatársak megismerhessék a
diákokat.

K. ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA
1. Órák alatt csak laptop vagy tablet használata engedélyezett, de
aktív internetkapcsolat nélkül.
2. Mobiltelefonok és egyéb kisméretű elektronikus eszközök (pl.
okostelefonok, iPodok, stb.) NEM HASZNÁLHATÓAK az órákon, csak a
tanulmányi részleg külön engedélyével.
3. Az óra során elektromos eszköz tananyagon kívüliekkel
kapcsolatos használata figyelmeztetést von maga után. Amennyiben a
diák figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetést, ez súlyosabb
következményekkel járhat, például megvonásokkal vagy kiváltságok
elvesztésével.
4. A Facebook, Skype, egyéb közösségi és/vagy chatelő szoftver
használata szigorúan TILOS órákon, tanulószobán, áhítaton,
csendességek alatt és gyülekezetben. Ezen szabály figyelmen kívül
hagyása SÚLYOS következményeket von maga után: fegyelmi eljárást
és/vagy kiváltságok elvesztését.
5. Minden diák biblikus kötelezettsége társainak figyelmeztetése
és bátorítása. Ha egy diák észreveszi, hogy egy társa nem tartja be az
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elektromos eszközök használatára vonatkozó szabályokat, kötelessége
emlékeztetni.
6. Ha valamelyik diákot tetten érik az elektronikus eszközök
használatára vonatkozó szabályok megszegése közben, meghatározott
időre megvonásra kerül a használt, és minden más tulajdonában lévő
elektronikus eszköz is.
7. Órák alatt nyomtatott és offline szótárak használata
engedélyezett. Dolgozatírás ideje alatt csak nyomtatott szótárat szabad
használni.

L. ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA TANULÓSZOBA
ALATT
1. Tanulószoba alatt csak laptopot vagy tabletet lehet használni.
Mobiltelefonok és egyéb kisméretű elektronikus eszközök NEM
ENGEDÉLYEZETTEK, csak a tanulmányi részleg külön engedélyével.
2. A diákok csak tanulmányaik céljából használhatják az
internetkapcsolatot. Ide értendők a szótárak honlapjai, kommentárok,
vagy bármely más forrás, amire a házi feladataik elvégzéséhez van
szükség.
3. A Facebook, Skype és egyéb közösségi és/vagy chatelő
szoftver használata szigorúan TILOS a tanulószobán.

M. MEGTANULANDÓ IGEVERSEK
Amikor egy adott kurzus során igeverset kell tanulni, a diák saját anyanyelvén is
tanulhatja azt, hacsak a tanár nem mond mást. A diák köteles arra, hogy a
megtanulandó szakaszt, és azt, hogy milyen fordítású Bibliából tanult (legyen az
angol, magyar, vagy bármely más nyelv) elküldje a tanulmányi részlegnek. Ez a
megtanult igeversek helyes osztályzásához szükséges.

N. KÉK TOLL HIVATALOS IRATOKHOZ
Minden teszt, dolgozat, értékelés, jelenléti ív és bármely más hivatalos irat
kitöltéséhez/megírásához csakis KÉK TOLL használható.
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V. TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK
A. DIPLOMAOSZTÓ
A diplomaosztón való részvétel mindenkinek kötelező.

B. ÉRDEMJEGYEK
1. ÉRDEMJEGY ÉRTESÍTŐ
A jegyek online megtekinthetőek a bicampus.wol.org (első év)
vagy a Jcobi (második év) oldalon.

2. ÉRDEMJEGYEK MAGYARÁZATA
Nemzetközi iskola lévén két párhuzamos osztályozási rendszert
használunk, az ötfokozatú magyar, valamint a négyfokozatú és betűkkel
jelölt amerikai rendszert. (A magyar rendszerben nincsenek ½ jegyek.)
Százalék (%)
93-100
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
60-62
0-59

Betű
érdemjegy
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Átlag
(Amerikai)
4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,30
2,00
1,70
1,30
1,00
0,70
0

Átlag
(Magyar)
5,00

4,00

3,00

2,00
1,00

3. ÁTLAGSZÁMÍTÁS
Az átlagot (GPA) súlyozott számítási módszerrel minden félév
végén számítjuk ki. Az összesített átlag a diáknak a bibliaiskolánál való
35

1. TANULMÁNYOK >> V. Tanulmányi információk
kezdésétől az adott dátumig tartó időszakot veszi figyelembe (Az elért
érdemjegyek pontszámának összege elosztva a megkísérelt
óraszámokkal határozza meg az átlagot.)

4. ÉRDEMJEGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:
A diákoknak két hét áll rendelkezésükre, hogy érdemjegyeikkel
kapcsolatosan kérdéseiket feltegyék az erre a célra készült űrlap
kitöltésével.

C. PÓTLÁS
A WOL Élet Szava Bibliaiskola nem engedélyezi az órán való jelenlét mulasztását,
és az igazolatlan hiányzás az érdemjegy rovására lehet. Az igazoltan mulasztott
órák anyaga pótolható az órákon készült hangfelvétel meghallgatásával (ezek a
start.wolbi.hu oldalon találhatóak), és az elmulasztott feladatok pótlásával (ezzel
kapcsolatban a tanulmányi részleget kell felkeresni minél hamarabb). A
mulasztott órák nem több, mint 20%-a (általában 48 tanóra) pótolható ilyen
formában. A diákoknak pótlási kérelemlapot kell benyújtaniuk, mielőtt folytatják
a foglalkozásokon való részvételt az igazolt hiányzás vagy betegségből való
visszatérés után. Minden elmaradt feladatot be kell pótolni a visszatérés után két
héten belül. A bepótolt feladatokat mihamarabb vissza kell juttatni az oktatási
részlegre. Minden pótlást be kell fejezni az oktatási szünetek megkezdése előtt.
Speciális engedélyeket nem adunk ki mindaddig, amíg a mulasztott feladatot a
diák nem pótolja. Ha a diák 24 órát mulaszt egy félévben, kérelmet kell
benyújtania a tanulmányi részlegre annak érdekében, hogy tanulmányait
folytathassa. A kérelemnek tartalmaznia kell a hiányzások indoklását és egy
pótlási tervet. A kérelem benyújtása a diák elbocsájtásával járhat.

1. HIÁNYZÁSOK (IGAZOLT VAGY IGAZOLATLAN)
a.

I GAZOLT HIÁNYZÁS : A hiányzás csak akkor igazolt, ha a
diák engedélyt kap a távollétre.
i. Hiányzás esetén a távolmaradási engedélyt előző
nap munkaidőben kell kérvényeznie a diáknak.
ii. Engedélyt csak a tanulmányi részleg vagy a
diákvezetők adhatnak.
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b.

iii. Igazolt hiányzásra csak kivételes és sürgős
esetekben tudunk engedélyt adni (kivétel betegség
esetén, lásd a köv. pontot).
iv. A betegség miatti hiányzást a szobavezetőnek és a
tanulmányi részlegnek az óra kezdete előtt kell
jelenteni.
I GAZOLATLAN HIÁNYZÁS : Az igazolatlan hiányzás az
érintett tananyagegységből csökkentett, illetve
elégtelen zárójegyet vonhat maga után.

2. AZ IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI
a.
b.

c.

Az igazolatlan hiányzás büntetését a távolléttel
arányosan határozzuk meg.
Százalékos rendszerben számolunk attól függően, hogy
a kurzus hány órás. Egy 10 órás kurzus esetében egy óra
igazolatlan hiányzás -10%-ot jelent a végső jegyből. Egy
30 órás kurzus esetében ez -3,3%-ot vesz el óránként.
A hiányzás alatt számon kért tesztek nem pótolhatók,
ellenben az órát pótolni kell és meg kell írni a záró
dolgozatot is.

3. ÓRÁK PÓTLÁSA
a.

b.
c.
d.
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Az igazoltan mulasztott órák anyaga pótolható az
órákon készült hangfelvétel meghallgatásával (a
stúdiósok nyújtanak ebben segítséget), és az
elmulasztott feladatok pótlásával (ezzel kapcsolatban a
tanulmányi részleget kell felkeresni minél hamarabb).
Mulasztott óránként egy hétköznap, de maximum két
hét áll a diákok rendelkezésére, hogy pótolják az órákat.
További kivételeket csak a tanulmányi igazgató adhat.
Ha a diák nem időben pótolja az órát, minden nap
késésért 1% levonást kap a végső jegyéből.
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D. AZ OKTATÁSI ÉV ÁTTEKINTÉSE
1. A bibliaiskolai év két oktatási félévből és egy szolgálati
gyakorlatból áll.
2. A bibliaiskolai év során egy speciális megrendezett
konferencián, a Missziós Konferencián való részvétel kötelező.

E. KIIRATKOZÁS A BIBLIAISKOLÁBÓL
A diákok nem iratkozhatnak ki a program egyes kurzusairól. A Bibliaiskolából
való kiiratkozás feltétele a Bibliaiskola vezetőségével való előzetes konzultáció.
Amennyiben a konzultációt követően a diák még mindig élni kíván a kiiratkozás
lehetőségével, ki kell tölteni az erre irányuló hivatalos WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány nyomtatványt. Ennek elmulasztása esetén a diák
elégtelen érdemjegyet kap minden kurzusra, amelyen az adott félév során részt
vett.
1. A tanév bármely pontján eltávozó diák köteles minden
személyes holmiját 2 héten belül elszállítani. A diáknak a lányok vagy fiúk
vezetőjével kell konzultálnia, amennyiben a területre vissza kíván térni.
A WOL Élet Szava munkatársainak és diákjainak nem kötelessége a
kiiratkozó diák elköltöztetése és személyes holmijának elszállíttatása.
2. A diáknak kötelessége visszaszolgáltatni a kulcsait és más, az
iskola tulajdonában álló eszközt a kiiratkozás vagy elbocsájtás idején.
3. Két hét letelte után a diák el nem szállított személyes holmija
elveszett tárgynak minősül, és adományozásra vagy kidobásra kerül.
4. A Bibliaiskolából év vége előtt kiiratkozó diákokat érintő
tudnivalók:
a. Az adott félév vége előtt kiiratkozó diákok minden
nem teljesített tananyagegységből elégtelen minősítést kapnak.
b. Az őszi szemeszter vége után kiiratkozott diákok
minden teljesített tananyagegység után megkapják az
érdemjegyet.
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c. A később tanulmányaikat folytatni kívánó kiiratkozó
diákok helyzetét a bibliaiskola igazgatója mérlegeli. Ő dönt az
iskolába való visszatérés engedélyezéséről.
d. A Biztos Alap ösztöndíjjal rendelkező diákok
kiiratkozás esetén kötelesek egy naptári éven belül visszafizetni
a kapott ösztöndíj teljes összegét.

F. MÁS BIBLIAISKOLÁBÓL FELVETT DIÁKOK
Minden diáknak ugyanazon tananyagegységeket kell teljesíteniük. Más iskolából
átjelentkezett diák helyettesíthet bizonyos tanegységeket más tanegységgel,
amelyek elérhetőek a programban. A diáknak a tanulmányi részlegtől kell
engedélyt kérnie ez ügyben.

VI. TANULMÁNYI ELISMERÉS
Minden egyes oktatási félév végén a diákok átlagának kiszámítása után, a diákok
eredményeik alapján a következő besorolásba kerülnek az adott félév alapján:

A. KIVÁLÓ DIÁKOK LISTÁJA
Ha egy diák tanulmányi átlaga 4,50-5,00 (magyar rendszer) vagy
3,50-4,00 (amerikai rendszer) között van a félév végén (nem számítva a
szolgálati gyakorlatot), a diák a kiváló diákok listájára kerül. A diákok,
akiknek súlyozott tanulmányi átlaga 4,50 (magyar) vagy 3,50 (amerikai)
vagy magasabb a teljes tanévre vonatkozóan, kiváló eredménnyel
végeznek.

B. JELES DIÁKOK LISTÁJA
Ha egy diák tanulmányi átlaga 4,00-4,49 (magyar rendszer) vagy
3,00-3,49 (amerikai rendszer) között van a félév végén (nem számítva a
szolgálati gyakorlatot), a diák a jeles diákok listájára kerül. A diákok,
akiknek súlyozott tanulmányi átlaga 4,00 és 4,49 (magyar) vagy 3,00 és
3,49 (amerikai) között áll a teljes tanévre vonatkozóan, jeles
eredménnyel végeznek.
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A kiváló és jeles diákoknak nem kell kötelező tanulószobán részt venniük a
következő félévben. Mindazonáltal, ha a diákok továbbra is a tanulószobán vagy
a könyvtárban kívánnak felkészülni a foglalkozásokra, tiszteletben kell tartaniuk
társaikat, és nem zavarhatják azok kötelező tanulószobai idejét hangoskodással,
illetve nem közlekedhetnek a tanulószobába be és ki a többi diák tanulási ideje
alatt. Amennyiben a kiváló vagy jeles diák tanulmányi eredménye drasztikusan
romlik, a kötelező tanulószobai mentességét a tanulmányi koordinátor
visszavonhatja a félév során.

C. TANULÓSZOBA
A tanulószoba hétfőtől-csütörtökig, esténként 19:00-19:50 és 20:00-20:50 óra
között van.
1. Az első félévben minden első éves hallgatónak kötelező a
tanulószoba mindkét felén részt venni. A második félévben a kötelező
tanulószoba az előző félévben elért átlagtól függ.
a. Ha az átlag 4,00-5,00 (magyar) vagy 3,00-4,00
(amerikai): nincs kötelező tanulószoba.
b. Ha az átlag kevesebb, mint 4,00 (magyar) vagy 3,00
(amerikai): a tanulószoba mindkét része kötelező.
2. A másodéves hallgatók tanulószobai kötelezettsége az első
évben elért átlagtól függ.
a. Ha az átlag 4,00-5,00 (magyar) vagy 3,00-4,00
(amerikai): nincs kötelező tanulószoba.
b. Ha az átlag kevesebb, mint 4,00 (magyar) vagy 3,00
(amerikai): a tanulószoba mindkét része kötelező.
3. A tanulószoba meghatározott helyen tartandó, melyet egy erre
a célra kijelölt személy felügyel.
4. A tanulószobai részvétel teljesíthető a könyvtárban is, de csak
amennyiben a diáknak olyan könyvre van szüksége, ami ott használható.
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5. A tanulószobáról csak a tanulmányi részleg engedélyével lehet
hiányozni. Engedély esetében a diák kötelessége kommunikálni a
hiányzásról a tanulószobát felügyelő személlyel, még a tanulószoba előtt.
6. Ha a diák betegség miatt hiányzik, a szobavezetőnek kell
szólni, majd a tanulószoba felügyelőjének, valamint egy vezetőnek.
7. A tanulószobáról való hiányzást 48 órával a hiányzás előtt
vagy után kell pótolni. A pótlásnak a könyvtárban kell történnie. Ha 48
órán belül nem kerül pótlásra ez az óra, a dupláját kell bepótolni. Ha
ekkor sem történik meg a pótlás, ezek az órák közösségi feladattá válnak.
8. A diáknak tudatnia kell a könyvtárost arról, ha elmulasztott
órát pótol be. A tanulószobára vonatkozó minden szabály ugyanúgy
érvényes akkor is, ha a diák elmulasztott órákat pótol.

D. TANULMÁNYI SEGÍTSÉG
A diákok tanulmányi előmenetelüket segítő foglalkozáson vesznek részt,
amennyiben tanulmányi átlaguk egy meghatározott érték alá esik. Amennyiben a
diáknak folyamatosan romlik tanulmányi eredménye, a vezetők a félév végét
megelőzően jelölhetik a diákot az említett foglalkozáson való részvételre. A
különleges kérelmek ez esetben limitálhatóak. Azon diákok, akik tanulmányi
segítségben részesülnek, nem mulaszthatják el ezeket a foglalkozásokat nem
kötelező jellegű tevékenységekben való részvétel miatt.

1. TANULMÁNYI PRÓBAIDŐ
A diáknak tanulmányát segítő foglalkozáson kell részt vennie
(próbaidő), amennyiben súlyozott tanulmányi átlaga 2,00 (amerikai)
vagy 3,00 (magyar) alá esik a félév végén illetve, ha a diák összesített
félévközi átlaga 1,50 (amerikai) vagy 2,50 (magyar) alá esik, függetlenül
a diák súlyozott átlagától.
A diák akkor is tanulmányi próbaidőre kerül, ha bármelyik
kurzusból elégtelen jegyet szerez. A diákok értesülnek arról, hol fogják
tanulószobájukat tölteni. A tanulmányi próbaidős diákokra a következő
szabályok lehetnek érvényesek:
41

1. TANULMÁNYOK >> VI. Tanulmányi elismerés
a. Több óra kötelező tanulószoba, akár hétvégén is.
b. A személyes célú utazás esetleges korlátozása.
c. Hetente
koordinátorral.

személyes

találkozó

a

tanulmányi

d. Elbocsájtás is lehetséges, amennyiben a tanulmányi
részleg úgy véli, hogy a diák nem teszi meg azt, ami tőle telik.

2. TEENDŐK SIKERTELEN KURZUS ESETÉN
Amennyiben a diák egy tárgyból megbukik, fel kell keresnie a
tanulmányi koordinátort, hogy megbeszélje vele bukásának
körülményeit. További feladat róható ki a diákra, hogy
megbizonyosodjunk arról, megértette a kurzus anyagát.

E. TANULMÁNYI ELBOCSÁJTÁS
A diákok tanulmányi elégtelenség miatt elbocsájtásra kerülhetnek a következő
esetekben
1. A WOL Élet Szava Bibliaiskola diákok súlyozott tanulmányi
átlaga 1,00 (amerikai) vagy 2,00 (magyar) alá esik egy adott félév végén,
és aki tanulmányi próbaidőn volt az azt megelőző időszakban.
2. A WOL Élet Szava Bibliaiskola diákok súlyozott tanulmányi
átlaga 1,5 (amerikai) vagy 2,5 (magyar) alá esik egymást követő 2
félévben.
3. A tanórákon való részvétel elmulasztása.
4. Az elbocsájtás alól való kivételre csak a tanulmányi
koordinátorhoz való kérvény benyújtását követően van lehetőség. Ebben
az esetben a diáknak demonstrálnia kell, hogy mindent megtesz annak
érdekében, hogy felmentést kapjon az elbocsájtás alól.
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VII. KONZULTÁCIÓK
A. KÖTETLEN KONZULTÁCIÓ
A diákokat arra biztatjuk, hogy segítsék egymást szabadidejükben a dolgozatokra
és röpdolgozatokra való felkészülésben.

B. KONZULTÁCIÓ OKTATÓVAL
Konzultáció igénybe vehető a tanulmányi részlegtől. Az egyes feladatokkal,
beadandókkal kapcsolatos kérdéseket a diákok feltehetik az állandó oktatóknak,
azoknak rendes munkaidejében.

VIII. TANÚSÍTVÁNY/DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI

A. A diáknak kötelező teljesítenie minden kurzust és súlyozott átlagának
eredménye 2,00 (amerikai) vagy 3,00 (magyar) vagy magasabb kell
legyen.
1. Azon diákok, akik sikeresen teljesítik a WOL Élet Szava
Bibliaiskola I. programot és szolgálati gyakorlatot, a WOL Élet Szava
Bibliaiskola Tanúsítványt szerzik meg.
2. Azon diákok, akik sikeresen teljesítik a WOL Élet Szava
kiegészítő képzést és szolgálati gyakorlatot, a Keresztény Teológiai és
Szolgálati Diplomát szerzik meg.

B. A diákoknak egyet kell érteniük a WOL Élet Szava Hitvallásával.
C.

A diákok részt vehetnek a diplomaosztón, de csak akkor kapják

kézhez oklevelüket vagy a jegyeket tartalmazó tanusítvány-kivonatot, ha
minden pénzügyi kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek.
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információk

D.

Azon diákok, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga kevesebb, mint

2,00 (amerikai) vagy 3,00 (magyar), jelenlétről szóló igazolást kapnak a
diplomaosztón.

IX. TOVÁBBI DIPLOMAOSZTÓVAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK

A. ÜNNEPSÉG
A tanórák végét jelző diplomaosztó ünnepség ideje a második félév végét követő
első szombat, ahol minden diák számára kötelező a megjelenés. A diákok egy
igazolást kapnak a kurzusok teljesítéséről mindaddig, míg szolgálati
gyakorlatukat teljesítik.

B. MEGJELENÉS
Férfiak: legalább sötét színű öltönynadrág, ing és nyakkendő. Hölgyek: szolid
alkalmi ruha. Az alkalmi lábbeli szintén elvárás.

C. DIPLOMA
A tanúsítványon vagy diplomán a diák elért eredményének szintje jelzésre kerül.
Ez különböző módon van feltüntetve a magyar és nemzetközi diákok számára.

1. MAGYAR DIÁKOK
a.
b.
c.
d.
e.

Kiváló:
Jeles:
Jó:
Közepes:
Elégséges:

4,90 - 5,00 (3,90 – 4,00 amerikai)
4,50 – 4,89 (3,50 – 3,89)
4,00 – 4,49 (3,00 – 3,49)
3,50 – 3,99 (2,50 – 2,99)
3,00 – 3,49 (2,00 – 2,49)

2. NEMZETKÖZI DIÁKOK
a.
b.

Kiváló:
Jeles:

3,50 - 4,00 (4,90 - 5,00 magyar)
3,00 – 3,49 (4,50 – 4,89)
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X. TANÚSÍTVÁNY-KIVONAT
A. Továbbtanulás céljából az első tanúsítvány-kivonatot minden diák
ingyenesen megkapja. A kivonat írásban kérvényezhető a tanulmányi részlegtől.
Általában csak iskoláknak küldjük meg a kivonatot, magánszemélyeknek nem.

ELSŐ ÉVES DIÁKOK
A kérvényezés a megfelelő fomanyomtatvány
kitöltésével történik a bicampus.wol.org oldalon, a saját
felhasználónév és jelszó megadásával. Szükség esetén Adam
Cookhoz lehet fordulni segítségért az adamcook@wol.org
emailcímen.

MÁSODÉVES DIÁKOK
A kérvényezést online, a wolbi.hu/credit-transfer—
transcripts oldalan lehet megindítani.

B. Minden további kivonatért 10 USD-t vagy 2000 Ft-ot kell fizetni.

XI. PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
A.

A tanúsítvány és diploma kézhezvétele előtt minden diák köteles

pénzügyi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni. A WOL Élet Szava felé
tartozó diákoknak alá kell írnia egy törlesztési nyilatkozatot. Ezen diákok is részt
vehetnek a tanévzáró ünnepségen, de annak során nem kapják kézhez az igazolást
az elvégzett tanegységekről, csak miután nincsen tandíjtartozásuk.

B. BEFIZETÉSEK
A számlákat a pénzügyi irodában kell befizetni havi, féléves vagy éves
rendszerességgel. A havi befizetések határideje a hónap első keddi napja. Késés
esetén heti 2000 forint késedelmi díjat számítunk fel. Amennyiben egy diáknak
nehézségei vannak a befizetéssel, kérjük, beszéljen a felvételi osztállyal. A
határidő meghosszabbítása lehetséges.
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C.

A befizetések forintban, készpénzben vagy banki átutalással

történhetnek.

D. HALASZTOTT FIZETÉS
Anyagi nehézségek esetén lehetséges a halasztott fizetés. Ezt a felvételi osztállyal
kell egyeztetni személyesen, amennyiben gondot okoz a havi határidők
megtartása.

E. Arra az esetre, ha valaki nem tudja időben fizetni a képzési díjat, a
WOL Élet Szava Bibliaiskola fenntartja a jogot a diák elküldésére.

F. KORAI KIIRATKOZÁSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁS
A diák számára visszatérítendő tandíj összege a kiiratkozás időpontjától függ, az
alábbiak szerint:
Visszatérítés
100%
85%
70%
55%
40%
25%
0%

Kiiratkozás ideje
Felmondás a szemeszter első hetében
Felmondás a szemeszter második hetében
Felmondás a szemeszter harmadik hetében
Felmondás a szemeszter negyedik hetében
Felmondás a szemeszter ötödik hetében
Felmondás a szemeszter hatodik hetében
Felmondás a szemeszter hatodik hetét követően

1. A WOL Élet Szava Bibliaiskola minden diákjára vonatkoznak a
kiiratkozási és visszatérítési szabályok. Csak különleges, indokolt
esetekben van lehetőség az eljárástól való eltérésre, amennyiben a
feltüntetett határidők teljesítése nem lehetséges.
2. A WOL Élet Szava Magyarország 12 hónapon belül vállalja a
tandíj adott összegének visszatérítését. Az azonnali visszatérítést az
alapítvány nem garantálja.
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G. PÉNZÜGYI SEGÍTSÉG
Anyagi segítségért különböző ösztöndíjak és kedvezmények formájában
jelentkezni lehet. A diákok a felvételi osztályon igényelhetnek nyomtatványt az
ösztöndíjkérelemhez.
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2. DIÁKÉLET
I. A DIÁKÉLET CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE
A diákélet részleg célja, hogy egy olyan vezetést és légkört biztosítson, amelyben
minden egyes diák biblikus tanítást és biztatást kap arra, hogy gyümölcstermővé
váljon (Gal 5:22-24) egymás iránti és Krisztussal való kapcsolatában.

A. CÉLOK
A diákélet részleg célja, hogy segítse a diákokat:
1. A Szentírással töltött napi csendességük kialakításában.
2. Istennek tetsző személyiség kialakítására való törekvésükben,
és biblikus közösséghez való csatlakozásukban.
3. A Biblia elveit alkalmazni életük fizikai, érzelmi és szociális
terén a mindennapjaikban.

B. FELÉPÍTÉS
1. DIÁKVEZETŐK
A diákvezetők: közösen szolgálnak és felügyelik a közösség
életét, beleértve a házvezetést, lelki és szociális tevékenységeket és
eseményeket, tanácsadást, tanítványozást, fegyelmezést és egészségügyi
segítségnyújtást.

A DIÁKOK VEZETŐJE
A diákélet vezetője az igazgató felügyelete alatt felelős a
diákélet irányításáért, beleértve a fiúk vezetőjét, lányok
vezetőjét és a vezetők asszisztenseit. A diákélet vezetője felelős
minden diák tevékenységének felügyeletéért, munkatársainak,
szobavezetőknek és minden diák lelki vezetéséért.
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F IÚK VEZETŐJE
A fiúk vezetőjének és asszisztensének feladata a
fiúszobák és az áhítatok felügyelete, illetve a fiú szobavezetők és
fiú diákok lelki vezetése.

L ÁNYOK VEZETŐJE
A lányok vezetőjének és asszisztensének feladata a
lányszobák és az áhítatok felügyelete, illetve a lány szobavezetők
és lány diákok lelki vezetése.

2. SZOBAVEZETŐK
A szobavezetők az összekötő láncszemek a diákok és a
diákvezetőség között. A diákoknak a szobavezetőkhöz kell először
fordulniuk felmerülő lelki és fizikai problémáikkal, továbbá a
szobavezetőknek részt kell venniük a közösségen belüli rend
fenntartásában, és alkalmazniuk kell a Bibliaiskola szabályzatát.

II. VISELKEDÉSI SZABÁLYZAT
A. A WOL Élet Szava Viselkedési Szabályzata mindenkire érvényes, akár
munkatárs, akár diák.

B. Diák kizárólag a következő esetekben mentesül a WOL viselkedési
szabályzata alól:

1. Hivatalos oktatási szünet ideje alatt (téli szünet, tavaszi
szünet, nyári szünet), amikor a diák családja vagy saját gyülekezete
környezetében tartózkodik, követhetnek egy olyan megbízható bibliai
mércét, amely különbözik a WOL viselkedési szabályzatától.
2. A szolgálati gyakorlat során, amikor a diák a gyülekezete és
vagy szolgálati helye környezetében tartózkodik, követhetnek egy olyan
megbízható bibliai mércét, amely különbözik a WOL viselkedési
szabályzatától.
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C. BEVÁNDORLÁSI ENGEDÉLYEKKEL RENDELKEZŐ DIÁKOK
A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány felelősséget vállal a
nemzetközi diákok tartózkodási engedélye beszerzésének hivatalos
lebonyolításában a Bevándorlási Hivatalnál. Ennél fogva, mialatt a diák
tartózkodási engedélyének jogi előnyeit élvezi Magyarországon vagy az EU
területén, kötelezett a WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány viselkedési
szabályzatának betartására, még akkor is, ha az illető már nem diákja a WOL Élet
Szava Bibliaiskolának.

III. A DIÁKÉLET KÖZPONTI ÉRTÉKEI
A keresztény élet a hitben járást jelenti. Hit nélkül nem élhetünk Istennek tetsző
életet (Zsid.11:6). A hitetlenség elfordít minket Istentől, megkeményíti szívünket,
és semmissé teszi Isten igéje hallgatásának gyümölcseit (Zsid. 3:12-4:2),
mindazonáltal a hit elősegíti a Szentlélek munkáját életünkben. Ezért mi abban
akarjuk segíteni diákjainkat, hogy megtanuljanak hitben járni, nem pedig a
látásban (2 Kor. 5:7). Amint arra törekszünk, hogy minderre biztassuk
diákjainkat, a következő bibliai értékeket kívánjuk vezérfonalként tekinteni
ebben a munkában:

A. KRISZTUS ELÉGSÉGES VOLTA AZ Ő SZAVÁN KERESZTÜL
Kolossé 2; 2 Timóteus 3:16-17; 2 Péter 1:1-4
A megszentelődés az a folyamat, amelyben a hívők Jézus Krisztushoz hasonlóvá
válnak. A megváltás és a megszentelődés mind Isten kegyelmének kifejeződése,
amelyeket a hit által kaphatunk ajándékba, érdemtelenül. Amint bízunk és
engedelmeskedünk Isten szavának, a Szentlélek átalakít bennünket elménk
átformálásán keresztül (Róma 12:2). A Szentírás önmagában képes pontos
értékelést adni számunkra minden élethelyzetünkre vonatkozóan, és hatékony
útmutatást ad életünk valódi megváltoztatására. Amikor külső programok,
előírások és elméletek az ember állapotára vonatkozóan gyógyulást vagy szellemi
növekedést ígérnek, Jézus Krisztusnak az Ő szaván keresztüli elégséges voltával
vetekednek. Emiatt mi arra összpontosítunk, hogy folyamatosan vezessük
diákjainkat a Szentíráshoz és segítsük őket magukévá tenni az igazságot.
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B. AZ ÚJ ÉLET VALÓSÁGA KRISZTUSBAN
2 Korintus 5:14-19; Galata 2:20; Kolossé 1:27; 3:1-4
A keresztény élet nem csupán arról szól, hogy meg kell tennünk mindent annak
érdekében, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk. A keresztény élet hitünk általi
válasz arra az igazságra, hogy Krisztus immár a mi új életünk, és engedjük, hogy
rajtunk keresztül megnyilvánuljon. Mivel minden diák, aki a WOL Élet Szava
Bibliaiskolába jelentkezik, átadta életét Krisztusnak, mi ezt valóban komolyan
vesszük. Pál a következőket mondja: „Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test
szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért
ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”
(2 Korinthus 5:16-17) Ezért viselkedésben, személyes felelősségvállalásban és
diákéletben, minden diákhoz úgy viszonyulunk, mint akinek új élete van
Krisztusban, és arra hívjuk, hogy elhívásához méltó módon éljen (Efézus 4:1;
Filippi 1:27); nem önmagáért, hanem Krisztusért, aki meghalt és feltámadt érte.

C. A SZÍV ÁTFORMÁLÓDÁSA
Róma 12:1-2; Efézus 4:17-24; Kolossé 3:15-16;
Zsidók 4:12-13
Isten igéje világossá teszi, hogy alapvető problémánk sokkal mélyebben
gyökerezik, mint a tudás hiánya vagy képességeink hiánya. Tudvalevő, hogy a
szívünk hajlamos könnyedén letérni a hit útjáról a hitetlenség útjára (Zsidók 3:1213). A Szentírás tanításának célja a tiszta és az őszinte szív (1 Timóteus 1:5; Zsidók
10:22). Ezért a tanítás, intés, kiigazítás és helyreállítás folyamatának minden
lépésében célunk, hogy diákjaink arra vonatkozó megértése elmélyüljön, hogyan
erednek a cselekedetek a szívből, és hogyan kapcsolódnak szorosan a hithez és
hitetlenséghez. Célunk, hogy átengedjék szívükön Isten igéjének áthatoló fényét,
hogy megvizsgálják azt, megtöltsék azt igazsággal (Filippi 4:8), és átalakítsák azt
gondolkodásuk megújítása által.

D. ÉPÍTŐ EMBERI KAPCSOLATOK
Zsidók 3:13; 10:24-25; Galata 6:1-5; Efézus 4:14-16, 25-32
Isten egy közösségbe helyezte a hívőket, az egyházba, amely Krisztus nyájaként,
testeként és házaként is jelölve van. Ezek a metaforák azt bizonyítják, hogy
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Istennek sosem állt szándékában az, hogy a hívők egy vákuumban éljenek. Pál az
emberi test egymástól kölcsönösen függő részeihez hasonlít minket, (1Korinthus
12:12-31) és arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyian „egymás tagjai”
vagyunk (Efézus 4:25), és egymást szeretetben kell építenünk, amint egymást
szolgáljuk (1 Péter 4:8-10). Az Újszövetség több, mint 56 alkalommal említi meg
az „egymás” kifejezést, ezzel is kifejezve a hitetlen énközpontúságának
elfordulását a hívő irgalmas alázatosságának irányába, amely szeretettel és
gondoskodással fordul mások felé. Ez nem csupán egy program alkalmazását
jelenti, hanem az egymással eltöltött időt és kapcsolatok kiépítését. Felismerve,
hogy mi mindannyian a bűn által vagyunk megkísértve, a hívők megértéssel és
alázattal tudnak másokhoz közeledni, intve egymást a bűnös döntések
meghozatalának veszélyeire, rámutatva Isten igéjének igazságára. A Szentírás
arra tanít bennünket, hogy minden fegyelmezés végső célja a szabadság, az
Istennel és egymással való közösség visszaállítása. Ily módon, az igyekezet egy
bűnös testvérünk szeretetére a könyörület cselekedetévé válik.

E. GONDOSKODÓ KÖRNYEZET
Kolossé 3:12-14; Filippi 2:1-4
Egy olyan gondoskodó közösséget szándékozunk biztosítani diákjainknak,
amelyben osztozunk velük azokban a problémákban, amelyekkel küszködnek.
Meg kívánjuk mutatni számukra, hogyan éljenek közösségben más hívő
testvéreikkel, és hogy mit jelent az Úrral való kapcsolatban járni és
megtapasztalni kegyelmét közösen. Isten igéje arra tanít minket, hogy az Ő
megfelelően értett kegyelme indít arra minket, hogy megtagadván a hitetlenséget
és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló
világban (Tit 2:11-12). Ez természetesen nem jelenti a szabályok vagy a
helyreigazítás hiányát. Sőt, egy gondoskodó környezet biztosítja a megfelelő
közeget amelyben:
1. úgy működünk, hogy megértjük, senki sem tökéletes, noha
mindannyian számonkérhetőek vagyunk (Filippi 3:12-16)
2. megfelelően bánunk a bűnnel, és hiteles biblikus szabadságra
törekszünk (Galata 6:1-5)
3. szabadon, szívből megbocsátunk másoknak (Máté 18:35)
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IV. A DIÁKÉLET FILOZÓFIÁJA
ALAPELVEK
A WOL Élet Szava Bibliaiskolában teljes életváltoztatásra törekszünk! A diákélet
részleg ezt azáltal éri el, hogy egy olyan légkört tart fenn, amely hozzájárul a
növekedéshez a hitben, reményben és szeretetben. Ezt a légkört ápoljuk a
szobákban, a tantervi tevékenységekben, a közösségi gyakorlati szolgálatokban,
és az egymással való szolgálatban. Filozófiánk leírja azt a megközelítést, amelyet
magunkénak vallunk, és amely jól össze van foglalva az alábbi igeversekben: „Akit
mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden
bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus
Jézusban; Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem
hatalmasan munkálkodik.” (Kolossé 1:28-29). A diákélet részleg 3 alapelv köré
rendeződik:

A. KRISZTUS-FÜGGŐ
- mert hajlamosak vagyunk saját magunkra támaszkodni.
1 Korintus 1:30-31; 2 Korintus 12:9-10; Galata 2:20;
Filippi 3:1-16; Kolossé. 2:1-23; 3:1-3
A Szentírás arra tanít bennünket, hogy Krisztus a mi
bölcsességünk, tisztességünk, megszentelődésünk és szabadulásunk. Ő a
mi életünk, a dicsőségbe vetett reményünk, és az egyetlen, aki által mi is
Istenben immáron el vagyunk rejtve. Minden napon arra vagyunk
elhívva, hogy ezt a valóságot megéljük a hit által. Pál apostol
meggyőződésében osztozunk, aki ezt mondta: „Félek azonban, hogy
amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti
gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való
egyenességtől.” (2 Korintus 11:3). Ennél fogva, az a célunk, hogy
folyamatosan rámutassunk Krisztusra a diákjaink számára, aki a hitünk
tárgya, ahelyett, hogy saját magukra támaszkodjanak, vagy önigazulásra
törekedjenek saját erejükből, a szabályok megtartása által. Az igaz
tisztesség a Jézus Krisztusba vetett hit által valósul meg. Habár a
szabályok fontosak az istentiszteleteken és közösségekben, sosem
eredményezhetnek valódi Isten szerinti életet, mivel erőtlenek a test
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gyengeségeivel szemben. Ezért arra biztatjuk diákjainkat, hogy
Krisztusra összpontosítsanak és ne önmagukra vagy más emberekre
(Zsidók 12:1-2), és hogy benne örvendezzenek, nem pedig saját
eredményeikben.

B. SZERETET-VEZÉRELT
- mert hajlamosak vagyunk elhanyagolni másokat.
Máté 22:36-40; Efézus 5:1-5; Galata 6:1-5; 1 Péter 1:22; 4:8-10
Az őszinte keresztény közösség jellemzői a mások iránti szeretet,
amely Isten kegyelme és szeretete megtapasztalásának eredménye
(János 13:34-35; 1 János 4:19). Alázatosság, a tanítható szív, és az
eltökéltség abban, hogy mások javát szolgáljuk, fémjelzik az igaz
szeretetet. Ez gyakran magában foglalja a személyes érdekek háttérbe
szorítását és mások szolgálatának előtérbe helyezését vagy segítését
azoknak, akik az élet valamely területén küzdelmeket folytatnak. Amikor
egy testvérünk küzdelmeket folytat egy bűnnel, ha eléggé szeretjük őt
ahhoz, hogy vele együtt végigjárjuk a bűnbánat és a helyreállítás útját, ez
radikálisan más motivációt fog jelenteni számára, hogy megküzdjön a
problémájával. Többé nem az lesz a cél, hogy ne vegyünk tudomást a
problémáról, fenntartsuk a látszatot vagy megbizonyosodjunk arról,
hogy az adott ember valahogyan megfizet a bűnéért, hogy helyreállítsa a
mérleg nyelvét. Ehelyett a cél a közösség és az öröm helyreállítása. Ezért
azt szeretnénk, hogy példát mutassunk a béketeremtésre és a közös
teherhordozásra, valamint hogy megbocsátásra és helyreállításra
buzdítsunk, amikor egy bűn lelepleződik valakinek az életében a
Szentlélek által.

C. ISTENT DICSŐÍTŐ
- mert hajlamosak vagyunk önmagunkért élni.
Róma 8:29; 1 Korintus 6:18-20; 10:31; 2 Korintus 5:14-15;
1 Péter 2:11-12; 4:10-13
A lelki növekedés végső célja, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá
váljunk, őt tükrözzük a világ felé ahelyett, hogy saját önző
kívánságainknak éljünk vagy felhívjuk magunkra a figyelmet (Róma
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13:14). Ezért arra biztatjuk a diákjainkat, hogy az élet minden területét
egy olyan fórumnak tekintsék, ahol Krisztust mutathatják meg az
emberek előtt és engedhetnek neki, hogy rajtuk keresztül éljen. Úgy
tekintve az élet minden színterére, mint helyre, ahol Istent dicsőíthetjük,
a tanterem, a szoba és az önkéntes szolgálat helyszíne olyan hellyé válhat,
ahol Istent dicsőítik ahelyett, hogy nem vesznek tudomást róla.

KÖNYÖRÜLET ÉS FEGYELMEZÉS
Az a vágyunk, hogy egy olyan könyörületes, gondoskodó környezetet biztosítsunk
a Bibliaiskolában, amely inkább hasonlít egy kerítéssel körülvett kertre, mintsem
egy erődítményre. Ez nem jelenti a szabályok vagy a fegyelmezés hiányát. A
szeretet nem hagyja figyelmen kívül az igazságot, valamint az igazság sem írja
felül a szeretetre való szükséget (Ef 4:15). A könyörület nem zárja ki az
iránymutatást, a figyelmeztetést, a helyreigazítást és tanítást, amely következetes
az igazságban. A fegyelmezés bizonyítja a felebaráti kapcsolatot. A tanítás a
szeretetet szemlélteti (Zsid 12:8). Továbbá, a biblikus fegyelmezés nem szívtelen
és nem egy előre meghatározott válaszsorozatot követ. Isten igéje arra buzdít
minket, hogy „intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket,
gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt” (1 Thessz
4:15). Ez a tisztánlátás gyakorlásának szükségét vonja maga után, hogy
kiválasszuk a megfelelő módját a cselekedeteknek válaszként a helytelen
viselkedésre, ahelyett, hogy ugyanolyan módon bánjunk mindenkivel, függetlenül
attól, hogy miként reagálnak a kiigazításra. Ezért minden fegyelmező helyzetben
azt a lépést kell kiválasztanunk, amely a diák legjobb érdekét szolgálja, és amely
megfelel az ő speciális körülményeinek.

BIBLIAI UTASÍTÁSOK ÉS INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT
A WOL Élet Szava Bibliaiskola vezetése felismeri, hogy különbség van a bibliai
utasítások és az intézményi szabályzat között. Mindkettő megtalálható a
viselkedési szabályzatban és a kézikönyvben is. A Biblia utasításai specifikus
rendelkezések Isten igéje által, minden hívő felé minden helyen és minden időben,
mint pl. a rendelkezés a szexuális erkölcstelenségtől való tartózkodásról (1Thessz
4:3). Intézményi szabályaink, mint például a meghatározott öltözet leginkább
házirendnek tekintendő, amely azt szolgálja, hogy egy olyan környezetet
alakítson ki, amely hatékonyan elősegíti céljaink felismerését (senki sem részesíti
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előnyben az összevisszaságot). Mind lelki, mind pedig oktatási közösségként, arra
kérjük diákjainkat, hogy a bibliai utasításokhoz és az intézményi szabályzathoz
egyaránt tartsák magukat.
Abban az esetben, ha a diák személyes meggyőződése különbözik az intézményi
szabályzattól, szabad döntése, hogy a Bibliaiskola közösségének részévé váljon.
Ezesetben azt kérjük, éljen személyes szabadságával, és kötelezze el magát e
szabályok megtartására mind a Bibliaiskola területén belül és kívül az oktatási
időszakban (Zsid 13:7, 17). Az iskolai szünet ideje alatt a diákoknak a Biblia
utasításaihoz kell tartaniuk magukat. Elvárásunk, hogy magaviseletük Istent
dicsőítse, és ne kérdőjelezze meg Krisztushoz való tartozásukat, amikor
közösségben vannak szüleikkel, gyülekezetükkel, sem a WOL Élet Szava
Bibliaiskola szolgálatát azalatt az idő alatt, míg oda be vannak iratkozva. Amikor
meghatározzuk a megfelelő intézkedéseket szabályszegés esetén, odafigyelünk
arra, hogy felismerjük a különbségeket a Biblia utasításai és az intézményi
szabályzat között. A vezetés célja, hogy a diákot mindig visszaállítsuk a
szabadságba és a közösségbe.

FEGYELMEZÉS
A diákélet részleg arra törekszik, hogy olyan vezetést és légkört biztosítson a
diákoknak, amely megfelelő a tanítványozásra. Az iskolai éven át a fegyelmezés
szükségessé válhat, hogy részt vegyünk ebben a növekedési folyamatban. A
fegyelmezés lehet megelőző vagy javító, a szabályszegés természetétől és a diák
hozzáállásától függően. A fegyelmezési mód a következő intézkedéseket
foglalhatja magába: kötelező tartózkodás a Bibliaiskola területén,
munkafeladatok, számonkérhetőség, elbeszélgetés vagy egyéb, megfelelőnek ítélt
lépések. Egyes esetekben szükségessé válhat a diák felfüggesztése vagy
elbocsájtása.
Fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy célunk az, hogy a diákokat segítsük a
Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatában való növekedésben. A változásra való
őszinte odaszántság jelzője, hogy az adott diák önként megjelenik-e vagy
felszólítják erre. Ezek a mutatók, csak úgy, mint más egyebek is, megfontolásra
kerülnek a fegyelmi intézkedés során.
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Amint azt korábban is kijelentettük, a Szentírás úgy tanítja, hogy a büntetés és a
fegyelmezés nem a végső cél a bűnnel való megküzdés során. Célunk a biblikus
helyreállítás a Galata 6:1 alapján. Tudjuk, hogy mindnyájan a bűn kísértése alatt
állunk, így a hívő ember alázattal és megértéssel közeledhet a másik emberhez,
figyelmeztetve őt a bűnös döntések veszélyeiről. Minden fegyelmezési esetben a
munkatársak olyan megoldásra törekednek, amely harmonizál a
könyörületességgel és a kiigazítással, törekedve arra, ami a legjobban szolgálja
mind az egyén, mind pedig a bibliaiskola közösségének legjobb érdekét.

A. FEGYELMEZÉSI CÉLOK
1. A Z I STEN IGÉJE IRÁNTI ENGEDELMESSÉGRE TÖREKVÉS
Isten
elszámoltat
az
Ő
törvényei
iránti
engedelmességünkről, amelyeket feltárt előttünk az Ő igéjében.
Hisszük, hogy a fegyelmezés arra ösztönzi diákjainkat, hogy
átgondolják cselekedeteiket, hozzáállásukat, és összehangolják
azokat a biblikus irányelvekkel. Zsid 12:10-13

2. A HARMÓNIA KEZDEMÉNYEZÉSE
Mint bármelyik közösségben, bizonyos „házi
szabályokat” le kell fektetni annak érdekében, hogy elkerüljük az
összevisszaságot. Egyes esetekben, az egyéni szabadságot be kell
határolni, hogy mindez elérhető legyen. Róm 12:10, Fil 2:3-4

3. Ö NFEGYELEM TANÍTÁSA
A lelki érettség egyik ismertetőjegye az önuralom
gyakorlásának képessége. Nem minden szabálysértés ered a
diák bűnös cselekedeteiből, de lehetséges, hogy azt jelzik, hogy a
diáknak az élet egyes területein tanulnia és növekednie kell. Gal
5:23, Tit 1:8; 1Kor 9:25

4. A HELYREÁLLÍTÁS MINTÁZÁSA
Igyekszünk mintázni a helyreállítást, amint arra
törekszünk, hogy a diákot segítsük bűnös vagy romboló
cselekedeteinek
elhagyásában
(1Thessz.
5:14),
bocsánatnyerésében és a Krisztussal való kapcsolatának
helyreállításában.
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B. BIBLIKUS SZEMBESÍTÉS
A szembesítés célja, hogy a diákok figyelmét egy bizonyos
problémára irányítsuk, annak érdekében, hogy megtegyék a szükséges
változtatásokat a bibliai útmutatások és az intézményi szabályok
betartása érdekében. Az intézkedéseket, amelyeket meghozunk, a 2
Thessz 5:14 iránymutatásaira alapozzuk, mely magába foglalja az
engedetlen kiigazítását, a félénk biztatását, a gyenge megsegítését.
1. Még ha a helytelen viselkedés egy munkatárs,
szobavezető vagy a diákvezetők által kinevezett más vezető
részéről is történik, arra biztatjuk diákjainkat, hogy
tisztelettudóan szembesítsék egymást és biztassák egymást a
„szeretetre és a jó munkára”, amely a Biblia tanításainak
megfelelő ( Gal 6:1; Zsid 3:13; 10:24).
2. A szembesítés első ízben személyes módon
kezelendő, más személyek bevonása nélkül, akiket nem érint az
adott ügy. Amennyiben nem sikerül megoldást találni, az illető
feletteséhez fordulhatsz további segítségért.
3.
Visszatérő
fegyelmezési
probléma,
nem
együttműködő vagy kritikus hozzáállás eredményezhet fegyelmi
próbaidőt, elbocsájtást vagy a következő félévre való
beiratkozástól való megvonást.

C. ELBOCSÁJTÁS
A fegyelmi okból elbocsátott diákokra vonatkozó irányelvek:
1. Kötelezően el kell hagyniuk a Bibliaiskolát rövid időn
belül, illetve korlátozhatóak a más diákokkal való
kapcsolattartásban.
2. Egy bizonyos ideig megvonható a diákoktól az
engedély a Bibliaiskolába való visszatérésre, annak érdekében,
hogy növekedjenek a saját gyülekezetükben való szolgálatuk
során.
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3. Alá kell írniuk az elbocsájtásról szóló dokumentumot,
amely felvázolja a visszairatkozás feltételeit. Visszatérni
szándékozó diákoknak minden esetben újra be kell adniuk a
jelentkezésüket. Az újra beiratkozás feltételei magukba
foglalhatják a következőket (de nem korlátozódnak csupán ezen
feltételekre):
a. Biblikus tanácsadáson való részvétel. A
tanácsadótól pozitív ajánlás szükséges.
b. A megbánás gyümölcseinek megnyilvánulása
az életmód és/vagy hozzáállás megváltoztatásával.
c. A helyi gyülekezetben való aktív részvétel és
rendszeres csendesség tartása.
Az alábbiakban olyan szabályszegési példákat sorolunk fel,
amelyek fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után:
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a Biblia szabályainak megszegése
szexuális erkölcstelenség
zaklatás, beleértve a szexuális zaklatást és bántalmazást
alkohol birtoklása és/vagy fogyasztása, dohányzás, drogok
használata vagy droggal való visszaélés, illetve az ilyen
viselkedésben diákokkal való azonosulás
lopás vagy ellopott tárgy birtoklása
mások
fenyegetése
vagy
bántalmazása,
illetve
önbántalmazás vagy annak fenyegetése
mások bosszantása, provokálása, „újonc beavatás”
fegyver engedély nélküli birtoklása vagy használata
a magyar büntetőtörvények megszegése, amelybe
beletartozik az illegális drogok és alkohol birtoklása,
azokkal való kereskedés
tévtanítások, vagy olyan hibás tantételek szándékos
terjesztése, amelyek ellentétben állnak a WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány hitvallásával
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kötelességeik teljesítésében a munkatársaktól kapott írott
vagy szóbeli utasítások betartásának elmulasztása
tisztességtelenség, amely magába foglalja, de nem
korlátozódik csupán a csalásra, plagizálásra, hivatalos
dokumentumokkal kapcsolatos információ hamisítására, a
vezetővel való elbeszélgetés során hamis dolgok állítására,
hamisításra
gyakori
fegyelmezési
problémák,
vagy
nem
együttműködő/kritikus lelkület
a Bibliaiskola bármely épülete kulcsának engedély nélküli
birtoklása, másolata, használata
tanulmányi elégtelenség, amint az a kézikönyv
tanulmányokra vonatkozó fejezetében olvasható
a tanórákról való hiányzás, önkéntes közösségi feladatok és
diákszolgálatok elmulasztása

Az elbocsátott diák köteles 2 héten belül személyes dolgait
eltávolítania a WOL Élet Szava területéről. A WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány munkatársai nem felelősek a diák személyes
dolgainak összecsomagolásáért és elszállíttatásáért. A 2 hét lejárta után
a diák WOL Élet Szava Alapítvány területén hátramaradó holmija
elveszettnek minősül, és adományozásra vagy eltávolításra kerül.

D. SZÜLŐKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ
Biztatjuk diákjainkat, hogy rendszeres kapcsolattartást
ápoljanak szüleikkel. Amikor szükséges, a szülők értesítendők, ha a diák
komoly fegyelmezési eljárásban részesül. A kommunikáció előnyben
részesített formája, amikor a diák felnőttként felelősséget érezve maga
iránt felveszi a kapcsolatot szüleivel személyes ügyeire vonatkozóan,
legyen az tanulmányi, egészségügyi vagy fegyelmezési. Bizonyos
feltételek mellett, a diákélet részleg megkérheti a diákot, hogy lépjen
kapcsolatba szüleivel.
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V. KÉRELEM KÜLÖNLEGES ENGEDÉLYRE
A. A kézikönyvben leírtak alól való kivételes engedély kéréséhez kérjük
a diákokat, hogy használják a „külön engedély kérelem” internetes
formanyomtatványt (a hivatalos BI startlapon, start.wolbi.hu-n található ennek
linkje). Az engedélyezéshez kérjük, hogy 4 nappal az esedékesség előtt nyújtsák
be a kérelmet!

B.

Azonnali engedélykéréseket kérünk csupán egyedi esetekre

korlátozni. A vezetők fenntartják a későn leadott engedélykérelmek indok nélküli
elutasításának jogát.

VI. FONTOS SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK
A. MAGAVISELET
1. FELELŐSSÉG
Felelősséggel tartozunk egymás lelki egészségéért és
fejlődéséért. Alkalmaznunk kell a Máté 18 és a Gal. 6 útmutatását, úgy
bánva másokkal, mint amilyen bánásmódot magunkkal szemben
elvárunk.

2. HARMADIK SZEMÉLY SZABÁLY
Kérjük, hogy ha ellenkező nemű diákok az alábbi helyekre
mennek együtt, vagy szándékosan ott tartózkodnak, akkor legalább
hárman legyenek:
a. Elszigetelt szobák, területek (pl. „B” ebédlő, kastély
alagsora)
b. Elhagyatott területek (pl. a park félreeső és nem
megfelelően kivilágított részei, a tábortűz körüli terület, az erdő,
a területen kívül eső mező és erdők, a sátor alatti rész).
c. Személyautóban utazva
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Az alábbi területeken harmadik
tartózkodhat két ellentétes nemű diák:

személy

NÉLKÜL

is

a. A Dan Bubar előadóterem
b. Társalgó
c. A kastély hallja
d. Az Aranyterem, az „A” ebédlő, és a kis osztályterem
(mind nyitott ajtónál)
e. Az iskola jól megvilágított és forgalmas helyei
Ha két ellentétes nemű diák tartózkodik a fent említett termek
bármelyikében, kérjük a lámpákat minden esetben felkapcsolni.

3. ROMANTIKUS KAPCSOLATOK
Arra biztatjuk a férfiakat és nőket, hogy egészséges
kapcsolatokat létesítsenek egymás között. A WOL Élet Szava Bibliaiskola
arra törekszik, hogy olyan mintát mutasson és tanítson az erkölcsi
tisztaságról a kapcsolatokban, amely a bibliai értékeket tükrözi. Hisszük,
hogy a szexuális kapcsolat kizárólag a biblikus értelemben
meghatározott házasságra vonatkozik (1Mózes 2:22; Mt 19:4-6). A
házasság intézményén kívül létesített szexuális tevékenységek, orális
szex, intim érintkezés és homoszexuális kapcsolatok egyértelműen
megszegik a bibliai tanítást (Róm 1:26; 1Kor 6:9-20; Gal 5:19; 1Th 4:3-8)
és tiltottak még akkor is, ha közös megegyezésen alapszanak. Isten a
teremtéskor mind a szexualitást, mind pedig a szexuális orientálódást a
házasság intézménye egységében, egy férfi és egy nő között tervezte meg.
Ennél fogva, a nemi hovatartozás Isten eredeti kreatív tervének egyik
jellemzője (1Móz 1:26-28)
A WOL Élet Szava Bibliaiskola hiszi, hogy a házasság fogalmának
egy elfogadott jelentése van, amely egyezik azzal, ahogyan a Biblia
meghatározza, leírja és jellemzi azt: egy férfi és egy nő egyesülése
születésükkor meghatározott nemük szerint egyetlen közös szövetségbe.
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Bármely esetben, amikor ellentmondás lép fel a WOL Élet Szava
Bibliaiskola álláspontja szerinti és a törvény szerint meghatározott
házasság kritériumai között, a hitvallásunk, a Biblia tanai és álláspontja a
mérvadóak (1Móz 2:24; Ef 5:22-23, Mk 10:6-9; 1 Kor 7:1-9).
A WOL Élet Szava Bibliaiskola arra kötelezi diákjait, hogy a Biblia
tanítását kövessék abban, hogy a házasság fenti meghatározásán kívül
semmilyen szexuális tevékenységben ne vegyenek részt. A WOL Élet
Szava Bibliaiskola azt vallja, hogy bármilyen olyan szexuális tevékenység,
identitás, vagy szexualitás kifejezése, amely a házasság ezen
meghatározásán kívül esik, beleértve azokat amelyek egyre nagyobb
elfogadást nyernek a jelen kultúrában és a bíróságokon, ellentmondanak
a bibliai előírásnak, amely a szexualitás tervét és célját illeti (1 Móz. 2:24;
19:5; 3 Móz. 18:1-30; Róma 1:26-29; 1 Kor. 5:1; 6:9-10; 1 Thessz. 4:1-8;
Zsid. 13:4).
Diákjaink, akik romantikus kapcsolatban vannak, vagy ilyen
kapcsolatot terveznek, a Biblia alapelveit kell, hogy szem előtt tartsák. A
Szentírás segítséget nyújt belelátnunk abba, hogyan kell a két ellentétes
nem tagjainak viselkednie egymással. „Idősebb férfit ne dorgálj meg,
hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb
asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint húgodat: teljes
tisztasággal.” (1 Tim 5:1-2) „Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és
az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” (1 Móz
2:24). Egy romantikus kapcsolatban mindazonáltal a férfinak és a nőnek
testvéreknek kell maradniuk Krisztusban. A Szentírás felszólít minket
arra, hogy testvérekként tiszteljük egymást, „teljes tisztaságban.”
Arra törekszünk, hogy segítsük a diákjainkat, bármely fajta
szexuális kísértéssel néznek szembe:
a. A WOL Élet Szava Bibliaiskola első éves diákjai
számára egyáltalán nem javasolt romantikus kapcsolatok
kialakítása a téli szünet előtt.
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b. Randevúzás: romantikus kapcsolatot fontolgató
diákjainknak
erősen
javasolt,
hogy
konzultáljanak
mentoraikkal és felelős diákvezetőjükkel.
c. Elvált diákok nem randevúzhatnak, amíg
Bibliaiskolába be vannak iratkozva.

a

d. A nem házas vagy nem jegyes diák a Bibliaiskola ideje
alatt nem létesíthet semmiféle romantikus fizikai kapcsolatot
senkivel sem. Romantikus fizikai kapcsolat alatt értünk minden
olyan testi érintést, amely a vonzalom kifejezése. A teljesség
igénye nélkül ide tartozik a csók, kézen fogva sétálás, ölelés,
masszázs, a másik hajának cirógatása, egymásra borulás, a fej
másik vállára vagy ölébe hajtása, stb. Az eljegyzett diákjainktól
elvárt, hogy kézfogás szintjére korlátozzák a fizikai érintkezést.
e. Általánosságban azt kérjük, hogy házasságkötést a
nyári szolgálat elvégzése utáni időszakra tervezzék a diákok.
Amennyiben a beiratkozás előtt készültek házassági tervek,
azokról kérjük a diákot, hogy tájékoztassa a diákélet részleget
beiratkozáskor. Évközbeni házasságkötésekhez az iskola
igazgató előleges engedélye szükséges. Amennyiben egy diák
enélkül az engedély nélkül köt házasságot a teljes program
befejezése előtt, annak ki kell iratkoznia az iskolából.
Ösztöndíjas diákjaink, akik félbehagyják tanulmányaikat a
házasságkötés érdekében, az ösztöndíjukat kötelesek
visszafizetni.
f. Azt tanácsoljuk, hogy mielőtt két jelenlegi diák
eljegyzésére sor kerülne, a Diákélet részleget keressék fel ebben
a témában tanácsért.

B. SZEMÉLYES MEGJELENÉS
A WOL Élet Szava Bibliaiskola arra törekszik, hogy egy olyan megjelenési
szabályzatot alkosson, amely egyszerűséget és diszkréciót tükröz anélkül, hogy
indokolatlan figyelemfelkeltést jelentene az egyénre nézve. A szerénység bibliai
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alapelv, és a fegyelmezettség az elfogadható öltözettel kapcsolatosan szükséges
része az életre való felkészülésnek a diák jövőbeni terveitől függetlenül.

FÉRFIAK VISELETE

NŐK VISELETE
Á LTALÁBAN

A férfiak törekedjenek a rendezett,
tiszta, szerény viseletre, kerüljék a
testhez tapadó feszes ruhákat, nem
megfelelő
helyen
lyukasztott
ruhákat. Úgy öltözzenek, hogy
alsónadrág ne látszódjon.

A nők törekedjenek a rendezett,
tiszta, szerény viseletre, kerüljék a
kivágott, áttetsző, testhez tapadó
feszes vagy rövid ruhákat. Úgy
öltözzenek, hogy a fehérneműk,
vagy annak pántjai ne látszódjanak.

H AJVISELET
A haj nem lóghat a szembe, nem
lehet hosszabb a fül és a gallér felső
részének magasságánál.

A hajviselet nőies megjelenést kell,
hogy tükrözzön, és nem vonhatja el
a figyelmet.

Extrém
stílus
és
szín
(a
természetestől eltérő szín) nem
megengedett.

Extrém
stílus
és
szín
(a
természetestől eltérő szín) nem
megengedett.

„Punk” frizura, raszta tincsek,
összefogott haj nem megengedett.

Raszta tincsek nem megengedettek.

A szándékosan növesztett szakáll
(ha van) rendezett és ápolt kell,
hogy legyen. Ha a diák nem visel
szakállat,
a
tanórákra,
és
diákszolgálatokra
frissen
borotváltan kell megjelennie.
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FÉRFIAK VISELETE

NŐK VISELETE

É KSZER ÉS TETOVÁLÁS
Fülbevaló és
megengedett.

testpiercing

nem

A fülbevalón kívül más testpiercing
nem megengedett.

Fültágító esetén „betét” fülbevaló használható, hogy a fülcimpán
keletkezett lyukat elfedje.
Az iskola ideje alatt a diákok nem csináltathatnak tetoválást vagy
testpiercinget (kivéve lányoknál a fülbevaló).

A LKALMI RUHA
(évzáró, bankett, előre bejelentett különleges események)

D IPLOMAOSZTÓ

D IPLOMAOSZTÓ / BANKETTEK

A megjelenés legyen rendezett,
tiszta, a ruha vasalt

A megjelenés legyen rendezett,
tiszta, a ruha vasalt

Öltönynadrág,
nyakkendő

Alkalmi cipő és zokni

Elegáns nadrág vagy legalább a térd
felső részéig érő, vagy annál
kevéssel
rövidebb
alkalmi
ruha/szoknya

B ANKETTEK

Alkalmi felső

alkalmi

ing

és

Öltönynadrág, alkalmi ing, alkalmi
cipő és zokni

Alkalmi cipő vagy szandál

K ONFERENCIÁK

K ONFERENCIÁK

Tanórai viselet, hacsak másként
nem hirdettük

Tanórai viselet, hacsak másként
nem hirdettük

M EGFELELŐ ÖLTÖZÉK

T ANÓRAI VISELET
M EGFELELŐ ÖLTÖZÉK
A megjelenés legyen rendezett,
tiszta és szerény
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FÉRFIAK VISELETE

NŐK VISELETE

A megjelenés legyen rendezett,
tiszta és szerény

Legalább a térd felső részéig érő,
vagy annál kevéssel rövidebb ruha
vagy szoknya (leggings esetén
combközépig érő ruha vagy felső)

Galléros ing vagy felső, nadrág vagy
farmer lyukak nélkül

Galléros vagy szép blúz, nadrág
vagy farmer lyukak nélkül

Alkalmi cipő vagy tornacipő

N EM MEGENGEDETT
Papucs,
strandpapucs,
vagy
bármilyen nyitott-orrú lábbeli

Alkalmi cipő, szép szandál vagy
tornacipő

N EM MEGENGEDETT

Póló, atlétatrikó, rövidnadrág

Papucs, strandpapucs

Melegítőnadrág vagy sportruházat

Póló, rövidnadrág

Kopott vagy szakadt ruházat

Melegítőnadrág vagy sportruházat

Nem összeillő öltözék

Kopott vagy szakadt ruházat

Sapka, kalap (az étkezőben sem)

Nem összeillő öltözék
Vállat nem fedő felső
Sapka, kalap (az étkezőben sem)

H ÉTKÖZNAPI VISELET
Atlétatrikó
viselhető.

csak

ruha

alatt

Boxer rövidnadrág, rövid sortok,
haspólók nem megengedettek.

Az atléta és a trikó nem lehet túl
szűk vagy túl bő.
Fontos a rendezettség és a szerénység.
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FÉRFIAK VISELETE

NŐK VISELETE

Legalább combközépig erő, vagy annál kevéssel rövidebb rövidnadrág
viselhető.
Nem viselhető extrém szakadt vagy kopott ruha.
Pizsama nadrág nem viselhető a szobákon kívül.
Biciklis stretch nadrág csak legalább combközépig érő rövidnadrág alatt
viselhető.
Biztonsági okokból a cipő minden esetben kötelezően viselendő, kivéve a
jelölt sportpályákon való sportolás esetén.
Nem viselhető olyan ruházat, mely nem megfelelő üzenetet hordoz,
beleértve a Bibliaiskola filozófiájával, céljaival és szellemiségével
ellentmondásos üzeneteket.
Extrém divatot követő ruházat vagy hajviselet csak úgy, mint az ápolatlan
külső nem illendő, és felszólításra kerül.

F ÜRDŐRUHA
Szerény

Szerény, egyrészes

Legalább combközépig érő, nem
feszes

Bikini
fürdőruhák
megengedettek

Felsőt kötelező viselni közvetlenül
az úszás előtt és után.

Felsőt és rövidnadrágot kötelező
viselni közvetlenül az úszás előtt és
után.

nem
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FÉRFIAK VISELETE

NŐK VISELETE

S PORT - TEVÉKENYSÉGEK
Elvárt az adott sporthoz illő megfelelő, szerény öltözet.
Biciklis stretch nadrág csak legalább combközépig érő rövidnadrág alatt
viselhető.

N EM MEGENGEDETT

N EM MEGENGEDETT

A nyaknál és karnál túl bő kivágású
pólók, amelyek a mellkast vagy
oldalakat fedetlenül hagyják

Stretch
nadrág,
szűk
melegítőnadrág (leggings esetén
combközépig érő ruha vagy felső)

Felső nélkül lenni

A
hátsó
részen
melegítőnadrág

feliratos

A WOL Élet Szava Bibliaiskola fenntartja jogát megállapítani a megfelelő öltözet
kritériumait.

C. SZEMÉLYES HIGÉNIA
A szobákban való egészséges és higiénikus együttélés érdekében arra kérjük
diákjainkat, hogy rendszeresen tisztálkodjanak, mossák ruháikat és kéthetente
ágyneműjüket. Több infó a VII./E. pontban, a 96. oldalon található.

D. SZEMÉLYES CSENDESSÉG
1. Azért, hogy segítsünk a rendszeres személyes áhítat
szokásának kialakításában, tanítási napokon reggel 6:30-7:00 között időt
biztosítunk a csendesség megtartására.
a. Amikor nincs tanítás, mindenki saját beosztása
szerint tartson csendességet.
b. Ha egy diáknak nincs órája, legyen tekintettel azokra,
akik csendességet tartanak.
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2. Bármely arra alkalmas és megfelelő helyen lehet a
csendességet tartani, de a csendesség teljes 30 percét egy helyen kell
tölteni. Ha valaki a szobájában tartja a csendességet, akkor nem
maradhat az ágyban. A csendesség teljes 30 percét az imádságra és a
Szentírás tanulmányozására kell felhasználni.
3. Kérjük a WOL Élet Szava Csendességnapló használatát, de
emellett természetesen lehet más áhítatos vezérfonalat is használni.
4. A csendesség megtartását egy erre rendszeresített beszámoló
lapon kell jegyeznie minden diáknak.
a. Hétfő reggelenként minden szoba megkapja a heti
szobai beszámolólapot.
b. Minden diáknak van egy elszámoltathatósági
partnere, akivel megbeszélik a napi csendességet és
annak teljesítését. Minden diák feladata hétfő délelőttig
a partnerének a csendességi pipalapját kitölteni.
c. Az előző heti beszámolólap információját a
szobavezető felelőssége a heti szobai beszámoló
formanyomtatványba bevinnie, minden hétfő délelőtt.
5. A csendesség ideje alatt kérjük, senki ne hallgasson zenét.
6. Az iskola által a csendességre szánt idő csupán egy minimális
időtartam az iskola napirendjében, amelyet az Úrral töltött időre
biztosítunk. Bátorítjuk diákjainkat, hogy a nap folyamán ragadják meg a
lehetőséget, és szánjanak még időt az Istennel való bensőséges kapcsolat
kialakítására.

E. SZOBAI ÁHÍTAT
1. Hétfő, kedd és szerda esténként a szobavezetők 21:15-től
21:35-ig csoportos áhítatot szerveznek a diákok szobáiban.

70

2. DIÁKÉLET >> VI. Fontos szabályok és irányelvek
2. A szobai áhítatokon a diákok egy előre beosztott rend szerint
készülnek egy 10 perces áhítattal (félévente minden diák legalább
kétszer).
3. Alkalmanként vendégek meghívhatók szobai vagy csoportos
áhítatok megtartására. A szervezést és a meghívást a szobavezetők
végezzék.
4. A szobavezetők időnként
szervezhetnek a szobai áhítat helyett.

páros

imaalkalmakat

is

5. A fiú- és lányszobáknak ajánlott félévente körülbelül 3 közös
áhítatot szervezniük. Ez az alkalom nem a szobákban kerül megtartásra,
hanem olyan helyen, ahol a fiúk és lányok együtt is tartózkodhatnak.

F. CSEND A TERÜLETEN, SZOBÁBAMENETEL ÉS
VILLANYOLTÁS

1. CSEND A TERÜLETEN
A „csend a területen” időszak 22:30-tól reggel 7:15-ig tart
minden nap, hogy ne zavarjunk másokat. A kastélypark egész területén
és minden épületben érvényes a szabály.

2. SZOBÁBAMENETEL
Kérjük diákjainkat, hogy esténként legyenek szobáikban a
kijelölt időpontokban. A későn érkezőket feljegyzi a szobavezető a heti
szobai beszámolóban, és jelentést tesz a diákélet részlegnek. Gyakori
szabályszegés esetén fegyelmi eljárás indítható.
a. Tanítási napok előtti estéken a szobábamenetel
időpontja 22:45.
b. Ha nincs tanítás a következő
szobábamenetel időpontja 23:45.
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3. LÁMPAOLTÁS
a. Tanítási napok előtti estéken:
i. Teljes lámpaoltás 23:00-tól 5:45-ig.
ii. A lámpaoltás ideje alatt, a diákok legyenek
ágyban, elektronikai készülékeket nem
használva
b. Ha nincs tanítás a következő napon:
i. Teljes lámpaoltás 00:00-tól 5:45-ig.
ii. Elektronikai készülékeket csak akkor lehet
használni, ha az nem zavar másokat.

G. ÖSSZEJÖVETELEK, KONFERENCIÁK ÉS MÁS ALKALMAK
1. A részvétel minden WOL Élet Szava áhítaton, konferencián és
egyéb összejövetelen, eseményen követelmény, kivéve, ha másképp
hirdetik. A hiányzásra való kérelmet írásban kell benyújtani (Különleges
kérelem online formanyomtatvány). A kötelező konferenciák idején a
hétvégi szolgálat alól mentesülnek a diákok.
2. Kérjük diákjainkat, hogy minden összejövetelre hozzák
magukkal a Bibliájukat.
a. Elektronikus Bibliák használata megengedett az
összejöveteleken.
b. Ha egy diák a Biblia applikációt használja, akkor a
készülék internetes funkcióit ki kell kapcsolni.
3. Minden áhítaton és konferencián minimum osztálytermi
viselet kötelező.
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H. HIVATALOS ISKOLAI SZÜNETEK
1. Bár a Biblia elvei érvényesek minden időben, a diákokra nem
vonatkoznak a WOL Élet Szava Bibliaiskola intézményi szabályai az
iskolai szünetekben, kivéve, ha a Bibliaiskola területén tartózkodnak
vagy egy WOL Élet Szava szolgálati úton vesznek részt. Lásd még az 49.
oldalon kezdődő 2./II./B. pontban a viselkedési szabályzat elvárásait.
Bátorítjuk diákjainkat, hogy fontolják meg bizonyságtételüket mások
előtt, és hogy minden téren viselkedjenek feddhetetlenül, beleértve a
romantikus kapcsolataikat is.
2. A diákok nem mehetnek el vagy érkezhetnek korábban vagy
késve az iskolai szünetekről. Táblázatok erről a 103. oldalon találhatóak.
Különleges esetben kérelmet kell benyújtani a diákvezetőknek. Ennek
elmulasztása nullás érdemjegyet von maga után az elmulasztott
kurzusban.
a. Amennyiben, engedéllyel a diák korábban távozhat az
iskolai szünetre, vagy később térne vissza a szünetről, minden
pótlást el kell végeznie a tanulmányi részleg által meghatározott
határidőre, beleértve a házi feladatokat, dolgozatokat és
vizsgákat. Ennek elmulasztása az adott kurzusra vonatkozó
nullás érdemjegyet von maga után.
b. A félév tananyagának nem több mint 20%-a
teljesíthető hanganyag segítségével történő pótlással.
Amennyiben betegség vagy egyéb okok miatt a diák a félév több,
mint 20%-át elmulasztja, a félév abbahagyására szólítható fel,
majd újra beiratkozásra.
3. Az iskolai szünetekre diákok csak akkor mehetnek el, ha
amennyiben a kötelező szobatakarítást elvégezték, és minden egyéb
feladatukat teljesítették. Minden diáknak kötelező részt venni a
szobatakarításban, és csak akkor hagyhatják el a szobájukat, ha azt
leellenőrizte és jóváhagyta egy diákvezető.
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4. Diákoknak a tanítás folytatását megelőző napon, legkésőbb
18:00-ra kell megérkezniük a szünetről. Ha más időzónából jön valaki,
ami felborítja a napi alvásrendet, érdemes hamarabb érkezni.
5. Amennyiben egy diáknak szüksége van szállításra a
repülőtérről, vonat- vagy buszállomásról, az ehhez kapcsolódó
információk a 100. oldalon találhatóak.
6. A diákok a szünet előtt és után még felelősek közösségi
feladatuk és keresztény szolgálatuk elvégzéséért, hacsak nem kapnak
külön engedélyt a diákélet részlegtől.
7. A 18 évnél fiatalabb diákoknak, ha külföldre utaznak a szünet
alatt - hacsak nem haza utaznak, szülői/gondviselői engedélyt kell
eljuttatniuk a diákvezetőkhöz írásban még a szünet kezdete előtt. Minden
diáktól kérjük, amennyiben tervezi elhagyni Magyarországot, jelezze
terveit a diákvezetőségnek írásban (pl. emailben) még az utazás előtt,
hacsak nem közvetlen szülő vagy gondviselő otthonába utaznak.
8. Az iskola szünetekben a kampuszon való elszállásolás és
étkeztetés lehetősége függhet olyan körülményektől, amelyek a
munkatársak hatáskörén kívül esnek, ezért nem tudjuk előre garantálni
ezeket. A diákoktól azt kérjük, hogy ennek fényében tervezzenek, és ne
számítsanak arra, hogy a 103. oldalon lévő táblázatokon feltüntetett
időszakokon kívül itt tudnak tartózkodni.
9. Esetenként előfordulhat, hogy egy hivatalos iskolai szünet egy
része alatt nincsen bezárva a diákszállás. Ha egy diák olyan iskolai szünet
egy részét a területen szeretné tölteni, amelyben nem zár a kollégium,
legalább két héttel a szünet előtt ki kell töltenie egy külön kérelmet. Aki
az iskola területén szünetel, annak a szállásáért és étkezéséért fizetnie
vagy dolgoznia kell (az étkeztetés és elszállásolás egy egységként van
kezelve, nem lehet külön-külön fizetni ertük). A lehetőség arra, hogy a
diák fizetés helyett ledolgozza a szállást, nem automatikusan biztosított
minden szünet alatt, hanem függ attól, hogy milyen munkalehetőségek
vannak.
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10. A szüneteket az iskola területén töltő diákok segítségére a
szünet alatt is számítunk az étkezéseknél.
11. A szünet alatt a területen a hétvégi szabályok érvényesek
szobábamenetelre (23:45) és lámpaoltásra (00:00). Akárcsak évközben,
szünetek alatt sem megengedett az ellenkező neműek szobájába való
belépés.
12. A szobákban lehet hangosan zenét hallgatni a szünetek alatt,
olyan hangerővel, amely nem zavarja a területen dolgozókat vagy
látogatókat.
13. A szünetek alatt is kötelező a filmnézési kérvény benyújtása
ahhoz, hogy a diákok csoportosan filmet vagy videót nézzenek, vagy hogy
a tantermekben való TV készülékeket használják.

I. ÉTKEZÉSEK, KONYHA, EBÉDLŐ, ÉLELMISZEREK
TÁROLÁSA
1. Kérjük minden étkezésen az időben való megjelenést,
különösen a reggelinél, hogy ne késsenek a tanórákról.
2. A diákoknak fel kell iratkozniuk minden étkezésre a startlapon
található menzarendszerben (meals.eletszava.org). Ha egy diák
elmulasztja az ételrendelést, várnia kell, amig mindenki más nem szedett.
A diák felelőssége az étel lemondása is leiratkozás által, amennyiben úgy
dönt, hogy nem az ebédlőben étkezik.
3. Kérjük, hogy amíg mindenki nem szedett legalább egyszer, az
ételből mértéktartóan szedjen mindenki (legalább az ebéd
megkezdésétől számítva 20 percig). Étkezés előtt a vendégeket,
vendégtanárokat mindig segítsük, engedjük a sor elejére.
4. A konyha által biztosított öltözet viselése minden ott dolgozó
diák számára kötelező.
5. Kabátot, zakót, sapkát stb. nem szabad bevinni a konyhába!
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6. A konyhából és az ebédlőből nem szabad kivinni semmit
(tányért, poharat, kést, villát, kanalat, stb). Kivétel csak a szobavezető
vagy egy általa megbízott diák, ha egy betegnek visznek élelmet, azt is
ételhordozóban. Kávét és más innivalót csak saját bögrében vagy egyéb
italhordozóban lehet kivinni az ebédlőből. Élelmet (gyümölcsöt,
péksüteményt) csak abban az esetben lehet kivinni, ha azonnal
elfogyasztásra kerül, és nem viszik a szobákba.
7. A konyha szívesen fogadja diákjaink javaslatait, receptötleteit. Ugyanakkor az ételek változatossága és milyensége sok
tényezőtől függ, ezért kérjük diákjainkat, hogy legyenek megértőek. A
diák startlapról lehet javaslatokat küldeni (start.wolbi.hu).
8. Ételallergiának vagy egyéb egészségügyi okoknak köszönhető
különleges menü vagy étrend szüksége esetén kérjük diákjainkat
hozzanak orvosi igazolást erről. Korlátozott munkaerőnk és
költségvetésünk miatt egy külön menü vagy étrend kérelme a diákot
terhelő plusz költséggel jár.
9. Az egészségügyi előírások tiltják minden személyesen vásárolt
vagy otthonról hozott élelmiszer konyhán való tárolását. A szobákban
csak hűtést nem igénylő élelmiszereket lehet tárolni (függetlenül az
évszaktól vagy a hőmérséklettől), és azokat is csak zárható tároló
edényekben vagy műanyag zacskókban, egy megfelelő szekrényben
(nem az előszobában vagy ablakban).
10. Alkoholmentes sör és alkoholmentes bor: a WOL Élet Szava
Magyarország Alapítvány viselkedési szabálya mellett hangsúlyozzuk,
hogy a diákok alkoholmentes sört, alkoholmentes bort sem
fogyaszthatnak a területen.

J. RÁDIÓ, VIDEÓ, DVD, FILMEK, HANGSZEREK ÉS
ZENEHALLGATÁS
1. Engedélyezett a különféle zenék, filmek, és videójátékok
használata a következő feltételekkel:
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a. A diák részt vett a médiáról szóló szemináriumon
(nyitó hét) és aláírta a megegyezést, hogy bölcs, biblikus
ítélőképességet fog tanúsítani a médiafogyasztás szokásait
illetően.
b. A diák hajlandó megengedni szobavezetőjének,
diáktársainak és a munkatársaknak, hogy médiaválasztékáról
számonkérjék.
2. Tilos bármely pornográf jellegű és/vagy NC-17-nek vagy 18as karikásnak minősített, vagy kizárólag felnőtt nézőknek ajánlott
médiatartalom.
3. Bizonyos médiatartalmak korlátozhatóak tartalmuk vagy
sávszélességük miatt.
4. Zene, mozifilmek és videójátékok használata nem
engedélyezett a csendesség, szobai áhítatok, tanórák, tanulószoba, illetve
diákszolgálatok ideje alatt. Diákok a közösségi feladatok alatt csak a
munkavezető kifejezett engedélyével hallgathatnak zenét.
5. A vezetők eldönthetik, milyen zenei hangszert lehet a
szobákban használni. Erősítők, dob és szintetizátor fejhallgató nélküli
használata nem megengedett a szobákban.
6. A WOL Élet Szava Bibliaiskola diákjai csak megvásárolt,
legálisan beszerzett filmet, zenét és más médiát használhatnak. A diákok
ne töltsenek le vagy streamingeljenek illegálisan semmilyen audió, videó
vagy más elektronikus médiát.
7. A szobákban minden filmet, sorozatot, online videót,
sportközvetítést, stb., fülhallgató használatával kell nézni, hacsak nem
csoportosan nézik.
8. Zene hangosan csak a társalgóban, a Dan Bubar konferencia
teremben, vagy kint hallgatható megfelelő időpontokban, megfelelő
hangerővel, mások szükségeit és ízléseit előnyberészesítve. Minden
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egyéb helyen csak fejhallgatón keresztül hallgatható zene. Különleges
alkalmakkor lehet hangosan zenét hallgatni a diákvezetők engedélyével.
9. A diákok csoportosan csak akkor nézhetnek filmet vagy
sorozatot (a szobákban is), ha a diákélet részlegtől előzetes engedélyt
kaptak. A filmnézési kérvény a diák startlapon található (start.wolbi.hu).
Engedélyt péntek délután 17 óráig lehet kérni. Filmeknek vagy
sorozatoknak csak olyan példányait lehet kampuszon vetítetni, amelyek
legálisan lettek beszerezve. Streamingelni szabad, de csak törvényes
weboldalakról, amelyeknél a diáknak törvényes előfizetése van (fizetett
szolgálatatás esetén.)
10. Filmek és TV műsorok a konferencia terem és a kis
osztályterem monitorain nézhetőek péntek délutántól hétfőn ebédidőig,
a diákvezetőktől kapott engedéllyel..
11. Elektronikus hangszereket lehet erősíteni, de a hangerő nem
haladhatja meg az akusztikus megfelelőjének hangerejét. Nem megfelelő
használat esetén ez a kiváltság megvonható.
12. A WOL Élet Szava zongoráin és egyéb hangszerein csak a
zenei szolgálatok vezetőjének engedélyével szabad játszani. Más diák
vagy munkatárs hangszereit csak a tulajdonos engedélyével lehet
használni.

K. TELEFONHASZNÁLAT
1. A területen található egy belső telefonrendszer, amelyről a
segélykérő, ingyenes számok elérhetőek. Kifelé irányuló hívásokat
mobilról vagy laptopról kérjük lebonyolítani.
2. A szolgálati jellegű hívások díja a diákot vagy a szolgálati
helyet terheli.
3. Mobiltelefonok: Kérjük diákjainkat, hogy ne használják
telefonjaikat hívásra, hívásfogadásra, vagy üzenetekre csendesség,
tanítás, összejövetel, tanulószoba, áhítat ideje alatt, valamint villanyoltás
és reggel 5:45 között.
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4. Reggel 5:45 és 6:30 között csak szobán kívül vagy olyan helyen
lehet telefonálni, ahol a diákok nem zavarják mások csendességét vagy
alvását.

L. SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT
1. A WOL Élet Szava Bibliaiskola örömmel bocsátja a diákok
rendelkezésére a vezeték nélküli internet hálózatot az oktatás
elősegítése részeként.
2. A munkatársak számítógépei csak az adott munkatársak
engedélyével használhatóak. Ugyanígy mások gépeit is csak engedéllyel
lehet használni.
3. Internet-használat:
a. Tanítási napokon 13:15-től 23:00-ig, beleértve az
azokat megelőző estét.
b. Hétvégéken és ünnepnapokon: a hétvégét és az
ünnepnapot megelőző napon 13:15-től, a következő tanítási nap
előtti este 23:00-ig.
c. A saját internet használatára ugyanezek a szabályok
érvényesek.
d. A következő szabálysértések a vezetők által
meghatározott következményeket vonják maguk után:
1. Ha bármely diák olyan internethálózatot
próbál használni, amelyhez hivatalosan nincsen
hozzáférési joga.*
2. Bármilyen próbálkozás arra, hogy a hálózat
biztonsági beállításait valaki kikerülje annak
érdekében, hogy a meghatározott időkön kívül nyerjen
internet hozzáférést.
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*Az intézmény területén egyes hálózatokat kizárólag a munkatársak és/vagy a
vendégek használhatnak.
4. A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot
arra, hogy megfigyelje a számítógép-használatot a hálózaton, és hogy
vizsgálatot indítson kérdőjeles vagy kifogásolható tartalmú információ
vagy helytelen használat alapján. A WOL Élet Szava Magyarország
Alapítvány fenntartja a jogot tetszés szerint megvizsgálni a hálózaton
lévő fájlokat és használatot amennyiben ez elősegíti a szabályok
betartását és végrehajtását. Tehát nem feltételezhető, hogy a
számítógépek internet-használata teljesen magán-jellegű a WOL Élet
Szava Magyarország Alapítvány hálózatán.
5. Kifogásolható tartalomnak vagy helytelen használatnak
számítanak az alább felsoroltak, a teljesség igénye nélkül:
a. Pornográfia: Szexuális vagy erotikus természetű
képek, leírások, stb.
b. Illegálisan beszerzett anyagok: A diákok nem
használhatják a WOL Élet Szava hálózatát illegálisan vagy
etikátlan módon beszerzett média fel- vagy letöltésére (pl. zene,
játékok, filmek, programok, stb.)
c. Hackelés: Más magán számítógépébe való behatolás
eredményezheti az illető számítógép- használati kiváltságainak
megvonását.

M. BETEGSÉG ESETÉN
1. A diákvezetők valamelyikét kötelező értesíteni, az időponttól
függetlenül, ha bármelyik diák komolyabb betegség tüneteit észleli
(magas láz, szédülés, hányás. stb.).
2. Amennyiben egy diák betegség miatt hiányzik egy kötelező
alkalomról (pl. órák, áhítatok, tanulószoba, közösségi feladat, szolgálat,
konferencia), a szobavezetőnek vagy a diáknak beszélnie kell a diákélet
részleggel és a tanulmányi részleggel. Továbbá amilyen hamar csak
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lehetséges, a diáknak jelentenie kell a keresztény szolgálati részlegnek a
hiányzást, hogy megbeszélhesse, milyen módon pótolhatja az
elmulasztott foglalkozást.
3. Nincs állandó betegszoba. Abban az esetben azonban, ha egy
diák fertőző, kijelölünk egy betegszobát, hogy megelőzzük a betegség
terjedését. Magyarok esetében lehetséges, hogy a diák hazautazását
kérjük a betegség idejére.
4. A MEGELŐZÉS KULCSFONTOSSÁGÚ! Kérjük a beteg diákokat,
hogy ne használják egymás tányérját, poharát stb. (társuk után), és
törekedjenek a gyakori kézmosásra.

N. GYÜLEKEZETBE JÁRÁS
1. A Bibliaiskola diákjainak kötelező a rendszeres gyülekezetbe
járás.
2. A Tóalmáson tartózkodó diákok kötelesek megjelenni a helyi
gyülekezetben vagy a diákösszejövetelen.
3. Amennyiben lehetséges, annak a gyülekezetnek az
istentiszteleteire járjon a diák, amelyikben hétvégi szolgálatát tölti, és
próbáljon meg bekapcsolódni az adott gyülekezet életébe.
4. Kérjük diákjainkat, hogy elegánsan jelenjenek meg az
istentiszteleteken. Mindazonáltal kérjük figyelembe venni és tiszteletben
tartani az adott gyülekezet öltözködési elvárásait.

O. IRODÁK, RAKTÁRAK, VENDÉGSZOBÁK, STÚDIÓ, MŰHELY
1. Bármelyik - fent említett - helyiségbe csak engedéllyel szabad
belépni és ott tartózkodni.
2. A WOL Élet Szava területén lévő bármilyen eszköz,
berendezési tárgy vagy bútor csak engedéllyel használható vagy vihető
el.
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P. A DIÁKOK SZOBÁI ÉS FÜRDŐSZOBÁI
1. Kérjük, hogy a diákok szobái legyenek mindig tiszták és
rendezettek - tekintettel a szobatársakra és a vendégekre.
2. A szobákat kérjük naponta takarítani, hétfőtől péntekig.
a. Minden, a szobában lakó diákot kérünk, hogy a napi
takarításon felül minden hétfőn 18:00 óra előtt együtt végezzék
el a heti nagytakarítást.
b. Keddtől péntekig minden diák egy takarítási
részmunkafolyamatért felelős, melyet az első óra kezdete előtt
kell teljesítenie.

3. SZOBATAKARÍTÁSI ÉRTÉKELÉS
a. Minden szoba hétfőn kapja meg a heti szobai
beszámolólapot.
b. Hétfőn a szobavezető vacsoráig ellenőrzi és értékeli a
nagytakarítást.
c. Keddtől péntekig szintén a szobavezető ellenőrzi le és
értékeli a szobákat az első szünet vége előtt.
d. A heti szobai beszámolólap adatait a szobavezető
hétfő reggelente viszi be az online formanyomtatványba .
e. A heti takarítás jegyeinek összegzése félévkor
beszámít a keresztény élet érdemjegybe.
4. Kérjük a diákokat, hogy személyes tárgyaikat tartsák
rendezetten. Az elhanyagolt szobakép miatt a diákvezetők és
szobavezetők bármikor levonhatnak pontot a takarítási értékelésnél.
5. Bármilyen felületre csak oly módon rögzíthető bármi, hogy
nyom nélkül eltávolítható legyen. A falra nem szabad semmit rögzíteni,
sem szöggel, celluxszal, Blue-Tack-kel, sem bármilyen más ragasztóval.
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6. A férfiak nem mehetnek a nők szobájába, a nők pedig nem
mehetnek a férfiak szobájába.
7. A szobákban kávé-, illetve teafőzők és kukoricapattogtató
berendezések használhatók, de tűzveszély miatt nyílt, forró
alkatrészeket tartalmazó főző- vagy egyéb eszközök használata tilos.
8. A szobákban levő termosztátot diákok nem kezelhetik. Ha
változtatni kell a hőfokon, kérünk, szóljatok a karbantartásban
dolgozóknak. A szobákban elektromos fűtőtestek használata nem
megengedett.

Q. DIÁKTÁRSALGÓ
1. Az előadóterem egy részét örömmel bocsátjuk a diákjaink
rendelkezésére, mint társalgót. Kérjük diákjainkat, hogy viseljék gondját
a társalgónak. Sokan keményen dolgoztak és áldoztak arra, hogy ez a hely
egy barátságos, kellemes környezet legyen a diákok számára a pihenésre
és a közösségekre. A diákok felelősek azért, hogy a diáktársalgót tisztán
és rendezetten tartsák, ezért a szobák hetente váltják egymást abban,
hogy a társalgót és konyhai berendezést tisztítsák.
2. A társalgóban akkor lehet hangosan zenét hallgatni, amikor
nincs tanóra vagy más foglalkozás. Kérjük azonban figyelembe venni,
hogy a „csend a területen” este 22:30-kor kezdődik.
3. A társalgóban két ellentétes nemű diák kettesben is
tartózkodhat.
4. Kérjük, hogy az esti órákban megfelelően legyen kivilágítva a
társalgó.

R. LOPÁS
1. A diáknak elővigyázatosnak kell lennie a lopás esetleges
veszélye miatt. A Bibliaiskola a következő szabályok betartását javasolja
a lopás veszélyének elkerülése érdekében:
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2. DIÁKÉLET >> VI. Fontos szabályok és irányelvek
a. A szobák ajtaját mindig zárva kell tartani, ha a szoba
üres, vagy az ott lakók alszanak. Kötelezően biztosítunk minden
diáknak szobakulcsot, 1.000 Ft letét ellenében, amely a tanév
végén kerül visszatérítésre a kulcs leadása alkalmával.
b. Soha ne tartsanak a diákok nagyobb pénzösszeget a
szobában. Kérjük, mindenki tartsa magánál a pénzét vagy pedig
helyezze bankszámlájára.
c. A diákok ne hozzák mások tudomására a szobában és
ne híreszteljék, ha egy pénzösszeget kaptak.
d. Ne hagyják a pénztárcákat őrizetlenül.
2. Ha a diák úgy ítéli meg, hogy esetleg személyes holmiját
ellopták, ezt a szobavezetőnek jelentenie kell. A szobavezető értesítse a
diákvezetőket minél hamarabb.
3. A Bibliaiskola nem vállal felelősséget ellopott pénzért vagy
személyes tárgyakért, de segítséget nyújt az elveszett tárgyak
megkereséséhez és a gyanúsított előkerítésében, amikor ez lehetséges.
Sajnos, az elveszett dolgok ritkán szerezhetőek vissza.

S. SZEXUÁLIS ZAKLATÁS
A WOL Élet Szava Bibliaiskola szigorúan tilt bármilyen viselkedést, amely
szexuális zaklatásnak minősül, és büntetést szab ki bármely munkatárs,
munkaadó vagy diák számára, aki e szabályt megszegi, mely biblikus elveken, és
a magyar és európai törvényeken alapul.

T. SZEXUÁLISAN TERJEDŐ BETEGSÉGEK
Abban az esetben, ha a diákról kiderül, hogy HIV vírussal (az AIDS okozója) vagy
bármely egyéb szexuálisan terjedő betegséggel fertőzött, mindent megteszünk
azért, hogy olyan intézkedést hozzunk, amely a diák és a Bibliaiskola
közösségének érdekeit legjobban szolgálja. Minden esetben, a törvény által előírt
titoktartási kötelezettséget követjük.
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2. DIÁKÉLET >> VII. Diákélet félévi kiértékelése

U. FEGYVEREK
Puska, kézifegyver, íj és nyíl, kések, parittya, sörétes puska, légfegyver, stb. nem
használhatók a szobákban, járművekben vagy a Bibliaiskola területén. Azon
diákoknak, akik ilyen eszközöket hoznak magukkal, vissza kell juttatniuk azokat
otthonukba. Kisméretű zsebkések megengedettek.

VII. DIÁKÉLET FÉLÉVI KIÉRTÉKELÉSE
A. Minden félév végén a diáknak lehetősége van egy önértékelésre és
minden egyes szobatársuk értékelésére annak érdekében, hogy felmérjük az
érettségben való növekedést személyesen és a közösségben. A diákélet érdemjegy
az alábbiak összegzéséből tevődik össze: a diák jellemértékelése és a heti szobai
beszámoló (csendesség, szobatakarítás, gyülekezetbe járás és pontosság) átlaga.

B.

A jellemértékelő lap a keresztény élet számos területét érinti. A

diákok először önmagukat értékelik, majd szobatársaikat. A kiértékeléseket a
szobavezető a diákélet részlegnek adja le.

C. Ezeknek az értékeléseknek nem célja, hogy egy jegyet állapítsanak
meg az oklevélhez, hanem abban segítik a diákokat, hogy felfedjék azokat a
területeket, amelyekben egyénenként fejlődniük szükséges. A diákokat biztatjuk
a tanítható lelkületre, illetve arra, hogy imádkozzanak, és tegyenek meg lépéseket
a kiértékelés fényében.

D.

A keresztény élet érdemjegy megállapítása a tanulmányi

információknál található osztályozási rendszert követi. Amennyiben a diák jegye
nem elégséges, az iskola fenntartja a döntés jogát, hogy az illető kap-e oklevelet
vagy sem.
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3. KERESZTÉNY
SZOLGÁLATOK
I. KERESZTÉNY SZOLGÁLATI RÉSZLEG
A WOL Élet Szava Bibliaiskolában 3 keresztény szolgálati terület vonatkozik
minden diákra: diákszolgálat, önkéntes közösségi feladat és nyári szolgálati
gyakorlat.

A. A KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK VEZETŐJE
A keresztény szolgálati vezető felelős a keresztény szolgálati részleg vezetéséért.
Az ő feladatköre eldönteni, hogy az egyes diákok a számos szolgálat közül
melyikben vegyenek részt, meggyőződve arról, hogy mind a diákok, mint pedig a
szolgálati vezetők elegendő számú segítővel rendelkeznek az oktatási év alatt és
a nyár során. A szolgálati vezető szintén felelős a diákokkal és a
szolgálatvezetőkkel való kapcsolattartásért, hogy azok tudomására hozzon
bármilyen speciális körülményt, amely a keresztény szolgálati részleggel
kapcsolatos. A szolgálati vezető szintén segítséget nyújt a nyári gyakorlati helyek
megtalálásában a diákok számára.

B. DIÁKSZOLGÁLATOK KOORDINÁTORA
A diákszolgálatok koordinátora a diákok szolgálatainak beosztásáért és
felügyeletéért felelős. Ő biztosítja az összekötetést a keresztény szolgálati részleg
és a csoportok szolgálati vezetői között. Továbbá ő kommunikál azon külső
gyülekezetekkel és szervezetekkel, akik szolgálatot biztosítanak a Bibliaiskola
diákjai számára. A keresztény szolgálatok vezetőjének hiányában, a
diákszolgálatok koordinátora a diákok vezetőjével fog összedolgozni, hogy a
keresztény szolgálatok vezetőjének a diákszolgálati felelősségeit teljesítse.
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> II. Célok, elképzelések és feladatok

C. ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI FELADATOK KOORDINÁTORA
Az önkéntes közösségi feladatok koordinátora a közösségi feladatok kijelöléséért
és felügyeletéért felelős. Ő biztosítja az összeköttetést a keresztény szolgálati
részleg és a részlegvezetők között mindegyik szolgálati területen.

II. CÉLOK, ELKÉPZELÉSEK ÉS FELADATOK
A. A KERESZTÉNY SZOLGÁLAT CÉLJA
A WOL Élet Szava Bibliaiskola Keresztény Szolgálati részlegének célja, hogy olyan
képzést és lehetőséget biztosítson a diákok számára, amelyben részt vehetnek
sokrétű, jelentőségteljes szolgálatokban, amelyek nagy hatást gyakorolhatnak
mások életére.

B. SZOLGÁLATI RÉSZLEG ELKÉPZELÉSEI
Célunk, hogy a diákszolgálatok és közösségi feladatok eredményeként a diákok
megértsék a kiválóan végzett képzés, kommunikáció, koordináció és
csapatmunka fontosságát. Arra törekszünk, hogy az év végén diákjaink úgy
érezzék, munkájukkal értékes szerepük volt a Bibliaiskola működésében,
valamint a közösség és a tágabb környezetük életében. Szeretnénk, hogy a képzés
és a tapasztalat eredményeként a diákok önbizalommal képesek legyenek
hasonló szolgálatokat elindítani máshol is az iskola befejezése után.
A keresztény szolgálatnak számos tapasztalati lehetőséget kell biztosítania a
diákoknak, amelyekben megmutathatják hitüket egy gyakorlati és életet
átformáló módon. A szolgálatokon keresztül a diák átérezheti annak örömét,
ahogyan Isten használja őt szolgálatokon keresztül, ezáltal megtapasztalva a
keresztény élet gyakorlati megvalósulását.

C. A KERESZTÉNY SZOLGÁLAT KITŰZÖTT FELADATAI:
1. Hozzájárulni a diákok fejlődéséhez, tanítva őket, hogy a
keresztény szolgálat felelősségében engedelmesek és hűségesek
legyenek.
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> II. Célok, elképzelések és feladatok
a. Behelyezni a diákokat olyan szituációkba, amelyek
kihívást jelentenek és szélesítik a látókörüket.
b. Lehetőséget biztosítani a diákoknak a közös
szolgálathoz, megtanulni a csapatmunkát, az egymásra
hagyatkozást és a közös együttműködést.
c. Támogatni a diákot egy működőképes személyes hit
kifejlesztésében, mely képes felfedezni, hogy Krisztus az
egyedüli megoldás minden, az életünkben felmerülő változásra
és problémára.
d. Elősegíteni a szolgálati készségek és lelki ajándékok
felfedezését és fejlődését a gyakorlati szolgálaton keresztül.
e. Motiválni a diákot abban, hogy megfelelő
hozzáállással szolgáljon az Úrnak, és arra vágyjon, hogy minél
több ember megtérjen, és Isten használni tudja szolgálatát.
f. Gyakorlati tapasztalatot biztosítani a diák számára,
ahol feladatvégzése során találkozhat a keresztény szolgálat
„hogyanjaival”.
g. Fejleszteni a diák hatékonyságát abban, hogyan ossza
meg hitét személyesen másokkal, szolgálati felügyeletet
biztosítani annak értékelésével és személyes tanácsadással.
h. Megtanítani a diákot, miként adjon és fogadjon el
kiértékelést másoknak és másoktól kapcsolatban, mindezt
krisztusi hozzáállással, tisztelettel és törődéssel.
i. Segíteni a diákot a tanulmányi munka és a közösségi
feladatok közötti megfelelő egyensúly kialakításában.
j. Képezni és felkészíteni diákjainkat a jelenlegi és
jövőbeni szolgálatukra.
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> III. Diákszolgálatok a tanév alatt
2. Ezen célok elérésében egy 3 részből álló megközelítést
használunk:
A.

T ANÍTÁS :

Az oktatási év során diákjaink
tájékoztatást kapnak a különböző szolgálati lehetőségekről.
B . T APASZTALAT : Az élet Isten Igéjének alapelveinek
alkalmazásáról szól. A tanulmányi éven keresztül lehetőséget
adunk a diákok számára, hogy felhasználják a szabályokat és
módszereket, amelyeket megtanultak.
C.

K IÉRTÉKELÉS : A diák diákszolgálati feladatait egy

felügyelő értékeli ki a gyülekezetben vagy a szolgálati helyen.
Mindez lehetővé teszi mind a diák, mind a munkatársak számára,
hogy meglássák azokat a területeket, ahol a diáknak tovább kell
fejlődnie.

III. DIÁKSZOLGÁLATOK A TANÉV ALATT
A.

Minden diák részt vesz valamilyen rendszeres diákszolgálati

feladatban az iskolaév során.

B. A szolgálatok során az öltözködési követelmény általában ugyanaz,
mint az osztályteremben, de mindig alkalmazkodjon az adott szolgálati hely
vezetőinek gyakorlatához.

C. A hiányzás csak betegség esetén vagy sürgős esetben lehetséges, a
diákszolgálati koordinátor engedélyével. Ha a diákszolgálati koordinátor nem
elérhető, a diákok vezetőjéhez kell fordulni.

D.

Kérjük, hogy minden diák rendszeresen értékelje a szolgálatát

egyénileg és a szolgáló csoporttal. Lehetséges, hogy további értékelésre is sor
kerül a szolgálati csoport vezetőjével.
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> IV. Önkéntes közösségi feladatok

E.

Minden félév végen általános szolgálati kiértékelésre is sor kerül,

amelynek eredménye beszámít a keresztény szolgálat érdemjegybe.

IV. ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI FELADATOK
A. A diákok minden héten részt vesznek valamilyen önkéntes közösségi
feladatban. Ez hetente 3-6 óra lehet a feladatoktól függően, de időnként
megkérhetjük a diákokat, hogy a rendszeres órákon felül is segítsék a WOL Élet
Szava Magyarország Alapítvány munkáját (például konferenciák és egyéb
események előkészítésekor).

B.

Az önkéntes közösségi feladatok célja lehetőséget biztosítani a

krisztusi élet gyakorlati megnyilvánulására, különösen a Lélek gyümölcsének
gyakorlatára, és más jellembeli tulajdonságok megélésére, mint például alázat,
szolgalelkűség, precizitás, vezetőséghez való helyes hozzáállás, hűség, stb.
Emellett az önkéntes közösségi feladatok segítséget nyújtanak a bibliaiskola
működtetéséhez szükséges költségek alacsonyabban tartásában.

C. CSOPORTVEZETŐK ÉS FELÜGYELŐK
A diákok több területen is kaphatnak önkéntes közösségi feladatot. Minden
területnek megvan a saját csoportvezetője és felügyelője. Ezek a vezetők lehetnek
diákok, gyakornokok vagy munkatársak.

D. A diákoknak a feladat kiosztása előtt legalább 5 perccel a megbeszélt
helyen kell lenniük, munkához illő öltözetben.

E.

A feladatok elvégzését a csoport vezetője kiértékeli minden félév

végén a keresztény szolgálati visszajelzés részeként.

F. A közösségi feladatról csak előzetes engedéllyel lehet hiányozni. Ha
bármilyen okból elmulasztja a diák a feladat elvégzését, azt egy héten belül
pótolnia kell. A pótlás idejét a munkavezetővel kell egyeztetni.
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> V. Keresztény szolgálati kiértékelés

G. Elektronikai készülékek használata nem engedélyezett a közösségi
feladatok során. Viszont a munkavezető engedélyével a diákok saját eszközeiken
hallgathatnak zenét. Kiemeljük viszont, hogy szeretnénk, ha a feladatot végző
diákok teljes mértékben a csoportvezetőre és munkatársakra tudnának
összpontosítani.

V. KERESZTÉNY SZOLGÁLATI KIÉRTÉKELÉS
A. A keresztény szolgálat értékelésére az egyes félévek végén kerül sor.
B.

A diákszolgálat és az önkéntes közösségi feladat értékelésének

kombinációja adja ki a diák keresztény szolgálati érdemjegy összegét.

C. Ezeknek az értékeléseknek nem célja, hogy egy jegyet állapítson meg
az oklevélhez, hanem hogy segítse a diákokat abban, hogy felfedezzék azokat a
területeket, amelyekben növekedniük kell. A diákok imádkozzanak vezetőikkel,
és tegyenek lépéseket közösen a visszajelzések fényében.

D. Amennyiben a diák jegye nem elégséges, az iskola fenntartja a döntés
jogát, hogy az illető kap-e oklevelet vagy sem.

VI. SZOLGÁLATI GYAKORLAT
A.

Az iskolai tanrend része, hogy 8 hét szolgálati gyakorlatot kell

vállalnia minden diáknak. Részletes eligazítást az iskola vezetősége ad, de néhány
fontos részletet kiemelnénk:
1. A szolgálat lehet a diák saját gyülekezetében, keresztény
táborokban, egyéb keresztény szervezeteknél, stb.
2. Mielőtt a diák kiválasztja nyári szolgálatának helyszínét, a
következőket kell figyelembe vennie:
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> VI. Szolgálati gyakorlat
a. A diák saját gyülekezete elsőbbséget élvez. Ha
valakinek a saját gyülekezete úgy kívánja, hogy a diák a
gyakorlati szolgálatot ott teljesítse, tiszteletben kell tartania ezt
a kérést.
b. A WOL Élet Szava Bibliaiskola fenntartja jogát arra,
hogy kiválassza az adott szolgálati helyeket diákjai számára, az
egyes szolgálati helyek igénye szerint, elsősorban Európában.
c. A WOL Élet Szava Bibliaiskola elvárhatja, hogy a
diákok szolgálati gyakorlatukat egy olyan Word of Life szolgálati
helyen töltsék, amelynek nyelvét beszélik.
3. Minden nyári szolgálati tervet az start.wolbi.hu-n található
online űrlapon kell leadni, és az iskolának ezt jóvá kell hagynia. A nyári
szolgálati jelentkezés határideje április 30.
4. Heti átlag 40 órás szolgálatnak kell lennie, de kérjük a
diákokat, hogy legyenek készek ennél tovább is dolgozni, amennyiben
erre szükség van.
5. Magyarul beszélő diákjainknak kötelező a WOL Élet Szava
táborban való nyolc heti szolgálat. Amennyiben magyarul beszélő diák
más szolgálatban szeretne részt venni, annak írásos engedélyt kell kapnia
a diákszolgálatok vezetőjétől és a WOL Élet Szava táborvezetőtől.
6. Nem magyarul beszélő diákjaink valószínűleg nem tudnak a
WOL Élet Szava táborban szolgálni, ezért időben, még a téli szünetben el
kell kezdeniük tervezni, hogy hol fognak szolgálni a nyáron. Ezen
szolgálatok elfogadását is kérvényezniük kell az iskola vezetőségétől.
7. A tóalmási nyári táborban szolgáló diákoknak a tábor kezdetét
megelőző szombaton kell megérkezniük a területre.
8. Az iskola csak annak adhatja ki a diplomát/tanúsítványt, aki
eleget tett minden nyári szolgálattal kapcsolatos követelménynek.
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3. KERESZTÉNY SZOLGÁLATOK >> VI. Szolgálati gyakorlat

B. KIVÉTELES ESETEK
1. Kivételes esetekben a nyári szolgálat meghosszabbítható 10
hétre, heti 32 óra szolgálati idővel.
2. A meghosszabbított nyári szolgálat feltétele a diákok
vezetőjének és az iskola igazgatójának engedélye.
3. Minden ilyen kérés egyenként kerül elbírálásra az adott
helyzet szerint, az iskolaigazgató és a diákok vezetője belátásának
megfelelően.
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TOVÁBBI FONTOS
INFORMÁCIÓK
I. HÉTVÉGI ÜGYELET
A hétvégi ügyelet célja, hogy a hétvégéken mindig elérhető legyen egy
szobavezető és egy munkatárs. Kérjük diákjainkat, hogy a beosztott személyekhez
forduljanak sürgős esetekben, vagy ha segítségre van szükségük.

II. KÖNYVTÁR
A. A könyvtár polcain jelenleg magyar, angol, román és német nyelvű
könyvek találhatók, többségük adományokból származik.

B. Nyitvatartási idő: A könyvtár ajtaján van kifüggesztve.
C. Olvasótermi könyvek: A kötelező olvasmányok általában olvasótermi
könyvek, tehát ezeket csak a könyvtárban lehet olvasni.

D.

Mobiltelefonok: A telefonok néma üzemmódban legyenek (nem

rezgőn, hanem némán). A tanulószoba alatt a mobiltelefon és más elektronikai
eszköz (okostelefon, iPod, stb.) használata nem engedélyezett.

E.

Személyes nyomtatás: A diákok csak a könyvtári nyomtatót

használhatják, 10 Ft/oldal nyomtatási díj ellenében. Minden kinyomtatott
oldalért fizetni kell, még a selejtért is.

F. A könyvtárba ennivaló nem vihető be. Innivaló csak kupakkal ellátott
palackban vihető be (nem bögrében vagy csészében). A zenehallgatás nem
megengedett (fejhallgatón keresztül sem).
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4. TOVÁBBI INFÓ >> III. A recepció és a vendéglátási iroda

G.

A polcról levett könyveket az asztalon kell hagyni, azokat a

könyvtáros teszi vissza.

H. További előírások a könyvtárban kifüggesztve találhatók.

III. A RECEPCIÓ ÉS A VENDÉGLÁTÁSI IRODA
A. Hivatali órák: hétfőtől-péntekig 9:30-13:00 és 13:30-16:30 között. A
fenti időponttól eltérő időben ne tartózkodjanak diákok a recepción.

B. Faxok: Minden elküldött oldal költsége 200 Ft, a fogadott oldalé pedig
100 Ft. Ezt a faxok feldolgozása előtt kell fizetni.

C.

Fénymásolás: A recepción igényelhető. Mind a személyes, mind a

szolgálati célú másolatok oldalanként 10 Ft-ba kerülnek, hacsak nem munkatárs
kérte azokat.

IV. LÁTOGATÓK
A.

A vendégek költségével kapcsolatos információ a Vendéglátástól

szerezhető be. A vendég számlájának rendezése a diák felelőssége.

B. Ha diáknak szállóvendége érkezik, azt 4 nappal korábban kell jeleznie
a Vendéglátás felé (vendeglatas@eletszava.org) - akkor is, ha vendége a diák
szobájában szeretne megszállni.

V. STOPPOLÁS
A stoppolás – a biztonság érdekében - nem megengedett a Bibliaiskola diákjai
számára.
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VI. MOSÁS
A.

A mosókonyhában pénzérmés (100 Ft-os) mosó- és szárítógépek

működnek. Mosóporról mindenkinek magának kell gondoskodnia. Kérünk
minden diákot, hogy figyeljen a lejárati időkre, és időben vigye el a ruháit.
Általában 1 óra a menetideje mind a mosógépeknek, mind a szárítóknak.

B. Ha probléma van a mosógépekkel, szárítókkal, azt a recepción kell
jelezni. Ők fogják értesíteni a szerelőket, hogy a gépek minél hamarabb javításra
kerüljenek.

C. A szárítókat nem szabad túlterhelni. Bár a tere nagynak tűnik, nem tud
megszárítani sok ruhát.

D. A nem pénzérmés gépeket a diákok nem használhatják.
E. A diákoknak kéthetente kell kimosniuk az ágyneműjüket, akár saját
tulajdonú, akár a WOL Élet Szava tulajdona.
a. A WOL Élet Szava matracfedőit és lepedőit kizárólag a WOL
Élet Szava moshatja ki.
b. Minden egyéb WOL Élet Szava ágyneműt (pl. párna-, illetve
paplanhuzatot) pedig vagy a diák mossa ki, vagy a WOL Élet Szava
mosókonyháján leadhatják, 200 Ft ellenében. Amennyiben a WOL Élet
Szava munkatársai végzik a mosást, szobánként az ágyneműket és pénzt
egy erre kijelölt személy gyűjti össze, és adja le a mosókonyha ajtaján
kiírt időpontokban. Ez az illető majd tiszta ágyneműt kap cserébe a
mosandókért.
c. Diáktulajdonú ágyneműt a diák feladata kimosni.

F. Minden szobának van saját szennyeskosara. Diákok kizárólag ezeket,
vagy saját kosaraikat használhatják. A mosókonyhára szánt kosarakat NEM
szabad kihozni a mosókonyháról.
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VII. A TERÜLET GONDOZÁSA
A. Ez a szép terület nagylelkű hívő testvérek adományainak köszönhető.
Felelősségünk az Úr felé, hogy óvjuk a területet, hiszen az Övé. Ide értendő a
terület minden részének tisztán tartása.

B. A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány berendezései és eszközei
csak szolgálati célra valók. Az eszközök használata csak arra jogosult munkatársi
engedéllyel lehetséges, és akkor is csak kiképzett emberek által. Használat után
minden eszközt vissza kell vinni a helyére.

C. A bútorokat (piknik asztalokat is) csak engedéllyel szabad máshová
áthelyezni, és majd vissza kell vinni az eredeti helyükre. Benti használatra szánt
bútorokat nem szabad kivinni a szabadba.

D. Az okozott kár vagy a pótlás költsége a károkozót terheli.
E.

A szükséges javítási munkákat a szobavezető jelentse a

karbantartásnak (karbantartas@eletszava.org).

VIII. TŰZRIADÓ
A.

Tűz esetén hangos kiáltással figyelmeztetni kell a többieket. Ha

lehetséges, értesíteni kell valamelyik munkatársat, és a legközelebbi kijáraton el
kell hagyni az épületet. Továbbá ha az illető maga vagy mások veszélyeztetése
nélkül megteheti: zárja be az összes ablakot és ajtót, hagyja égve a lámpákat.

B.

Senki ne menjen vissza a szobájába személyes dolgaiért, hacsak

valamelyik munkatárs nem szólítja fel erre. A diákok az épület előtt
gyülekezzenek, biztonságos távolságban.

C. Véletlen vagy téves riasztás esetén azonnal értesíteni kell valamelyik
munkatársat.
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IX. DIÁKRAKTÁR
A.

Kérünk minden diákot, hogy a számukra fenntartott raktárban

tárolják a bőröndjeiket, valamint egyéb holmijaikat zárt utazótáskában,
bőröndben vagy dobozban, névvel ellátva.

B. Az egyértelmű név nélküli dolgokat eltávolítjuk.
C. Kulcsot a szobavezetőktől lehet kérni.
D.

A WOL Élet Szava a raktárban elhelyezett dolgokért nem vállal

felelősséget.

E.

A végzett diákok által itt hagyott dolgokat nem tudjuk megőrizni,

azokat vagy továbbadjuk vagy kidobjuk két héttel a diplomaosztó után, hacsak
nem történt előzetes egyeztetés a diákélet részleggel.

X. TAKARÓK, PÁRNÁK, PLÉDEK, ÁGYNEMŰK
A szobából nem szabad kihozni ezeket, kivéve mosásra való elvitelkor. Nehezen
tisztíthatók, így igyekezzünk minél jobban vigyázni rájuk. Kérjük a diákokat, hogy
legalább kéthetente cseréljék az ágyneműjüket. Több részletért lásd a „VII. Mosás”
bekezdést a 96. oldalon.

XI. TALÁLT TÁRGYAK
A gazdátlan tárgyakat a diákélet részlegnek kérjük átadni. Mindössze egy hétig
tároljuk azokat, ha tehát valakinek hiányzik valamije, időben érdeklődjön felőle.
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XII. TAKARÍTÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK
A.

Minden szoba választ egy felelőst, aki gondoskodik a szükséges

tisztítószerek pótlásáról. Ha valami elfogy, vagy fogyóban van, a felelős
személynek kell szólni. A tisztítószeres raktár ajtajára vannak feltüntetve azok az
időpontok, amikor új szereket lehet elkérni.

B. A kastély és a Dan Bubar konferencia terem tisztítószerraktáraiban
található dolgokat NEM szabad kivinni a szobákba. Tisztítószereket a házvezetés
biztosít, kérésre.

XIII. TÁMOGATÁSGYŰJTÉS
A WOL Élet Szava Alapítvány és munkatársainak szolgálatát anyagilag
nagyrészben a szolgálatot hűségesen támogató személyek áldozatkész adakozása
teszi lehetővé. Viszont azok a vendégek, akik azért jönnek, hogy velünk
szolgáljanak, egyrészt az idejüket áldozzák, és az utazásuk is akár saját áldozatuk
révén, akár más hívő testvéreik adományából lehetséges. Ezért kérjük
diákjainkat, ne kérjenek vendégeinktől, vendégtanárainktól adományokat vagy
anyagi támogatást. Amennyiben egy vendég szeretne valamilyen adományt vagy
támogatást adni, arra kérjük a diákokat, irányítsák a vendéget a bibliaiskola
vezetőségéhez, hogy minden korrekt módon történjen, és a felesleges
bonyodalmakat elkerülhessük.

XIV. ÁLLATOK
A diákok nem tarthatnak állatokat, és a kóbor állatok etetése is tilos a területen.

XV. KERÉKPÁROK, ROLLEREK
A kerékpárokat, rollereket mindig a kijelölt kerékpártárolókban kell tartani, nem
a falhoz támasztva vagy a földre fektetve.
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XVI. KAPU
Kérünk minden diákot, hogy csukja be maga után a kaput, amikor nincs ott a
portás a kapusháznál. A kapukód: 789#.

XVII. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
A.

A WOL Élet Szava repülőtérre vagy pályaudvarra, illetve onnan

történő visszautazáshoz szállítást csak a következő alkalmakkor biztosít: a
szeptemberi Magyarországra való érkezéskor, decemberi téli szünet kezdetekor,
januári visszaérkezéskor a téli szünetről, illetve a májusi diplomaosztó utáni
hazautazáskor.
1. A WOL Élet Szava jóval az utazás előtt kérni fogja a diákok
utazási információit, mint pl. nevek, utasok száma, járatszámok,
végállomások, indulási/érkezési idő, stb. Amennyiben nem kapjuk meg
időben ezeket az információkat, nem tudunk szállítást biztosítani.
2. Az egy főre eső ár annak függvényében változhat, hogy hányan
utaznak az autóban. Kampuszról induló szállítást csak akkor lehet
igénybe venni, ha minden diák előre fizetett.
3. A budapesti repülőtérről vagy pályaudvarról való szállítás
csak a diák első alkalommal való magyarországi érkezésekor biztosított
a nap 24 órájában.
4. Minden más szállítás csak a következő paraméterek alapján
kérhető.
a. Felvétel legkorábban csak reggel 8:00 és legkésőbb
csak este 00:00 között.
b. Repülőtérre vagy pályudvarra legkorábban 6:30-kor
érkezve szállítunk, és legkésőbb este 00:00-kor. Nemzetközi
repülőjegy foglalásakor vegyétek figyelembe, hogy a
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légitársaságok azt kérik, hogy LEGALÁBB 2 órával a felszállás
előtt érkezzenek az utasok.
c. Ezeken az időközökön kívül érkező vagy induló
diákoknak saját maguknak kell szállást intézniük, vagy
várakozniuk a repülőtéren vagy pályaudvaron.
d. Megjegyzés: Amennyiben súlyos nehézséget okoz
ezekhez az időkhöz alkalmazkodni, keresd meg a diákélet
részleget, hogy megoldást keressetek.

B. Egyéb szállítási kérelmeket csak sürgős esetben fogadunk el. Kérjük
diákjainkat, hogy ne kérjenek munkatársaktól szállítást személyes célból.

C.

A tartózkodási engedély elintézéséhez nem szükséges a szállítás

kérelmezése, ezt az ügyintéző munkatárs szervezi. Viszont ennek a költsége is a
diákokat terheli.

XVIII. TERÜLETRE VALÓ ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS
A. A 103. oldalon kezdődő táblázatokban találhatóak a hivatalos iskolai
szünetekre vonatkozó érkezési és indulási időpontok. Azon diákok, akik a
megjelölt időpontokon kívül szeretnének érkezni vagy távozni, egy külön
kérelmet kell benyújtaniuk online (start.wolbi.hu) nem kevesebb, mint 5
munkanappal az első engedélyezett érkezési/távozási nap előtt. A
személyszállítás részletei a 100. oldalon, a szünetben való elszállásolás részletei
pedig a 74. oldalon találhatóak.

B. A tanév végén a diplomaosztót követő vasárnap éjszaka és a hétfő
reggeli az utolsó biztosított elszállásolás és étkezés amelyet a diák által fizetett
általános díjak fedeznek. Ez után a 74. oldalon található szállásról és étkeztetésről
szóló információ érvényes.
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C. Ellenben az előző pont azokra a diákokra nem vonatkozik, akik azért
maradnak a kampuszon, hogy a tábori szolgálattal szolgáljanak. Az ilyen
diákoknak viszont előre kell egyeztetniük a tábori csapattal, és kommunikálniuk
kell terveikről a diákélet részlegnek.
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WOL ÉLET SZAVA BIBLIAISKOLA
2018-2019
DIÁKSZÁLLÁSI DÁTUMOK
A tanév során vannak időszakok, amikor a WOL Élet Szavának be kell zárnia a
diákszállást a hivatalos iskolai szünetek alatt.
Kérlek a kampuszi érkezéseket és indulásokat a következő információk alapján
tervezd.

ÉV ELEJEI ÉRKEZÉS
SZEPTEMBER 10
HÉTFŐ

SZEPTEMBER 11
KEDD

SZEPTEMBER 12
SZERDA

Nemzetközi
diákok érkeznek

Európai
diákok érkeznek

Magyar diákok érkeznek
Regisztrációs nap

Diákszállás kinyit
7:00

Reggeli – 8:00

**Érkezés kezdete**

**Érkezés**
**regisztrációra**

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00
Regisztráció – 9:00
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Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

TÉLI SZÜNETI ELUTAZÁS
DECEMBER 7
PÉNTEK

DECEMBER 8
SZOMBAT

DECEMBER 9
VASÁRNAP

DECEMBER 10
HÉTFŐ

Reggeli - 7:20

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Tanórák
Ebéd– 13:00
Szobatakarítás
ellenőrzés
**Elutazások**
**kezdete**
Vacsora – 18:00

**Elutazás**
**15:00-ig**
Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Diákszállás bezár

TÉLI SZÜNETI VISSZAÉRKEZÉS
JANUÁR 5
SZOMBAT
Diákszállás kinyit
7:00
**Érkezés**
**kezdete**
Reggeli – 9:00

JANUÁR 6
VASÁRNAP

JANUÁR 7
HÉTFŐ

Nemzetköziek
visszaérkeznek

Európaiak
visszaérkeznek

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

JANUÁR 8
KEDD

Reggeli - 7:20
Tanórák

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

**Érkezés**
**18:00-re**
Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00
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TAVASZI SZÜNETI ELUTAZÁS
MÁRCIUS 1
PÉNTEK

MÁRCIUS 2
SZOMBAT

MÁRCIUS 3
VASÁRNAP

MÁRCIUS 4
HÉTFŐ

Reggeli - 7:20

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Tanórák
Ebéd– 13:00
Szobatakarítás
ellenőrzés
**Elutazások**
**kezdete**
Vacsora – 18:00

**Elutazás**
**15:00-ig**
Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Diákszállás bezár

TAVASZI SZÜNETI VISSZAÉRKEZÉS
MÁRCIUS 16
SZOMBAT

MÁRCIUS 17
VASÁRNAP

MÁRCIUS 18
HÉTFŐ

MÁRCIUS 19
KEDD

Diákszállás kinyit
7:00
**Érkezés**
**kezdete**
Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Reggeli - 7:20
Tanórák

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

Ebéd – 13:00

**Érkezés**
**18:00-re**
Vacsora – 18:00
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Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

DIPLOMAOSZTÓI ELUTAZÁS
JÚNIUS 1
SZOMBAT

JÚNIUS 2
VASÁRNAP

JÚNIUS 3
HÉTFŐ

JÚNIUS 4
KEDD

Reggeli – 8:00

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

Reggeli – 9:00

**Elutazás**
**11:00-ig**

Ebéd – 13:00

Általános
diákszállás bezár
11:00
(Csak
szobavezetők
maradnak)
Ebéd – 13:00

Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00

Diplomaosztó
11:00

Díszebéd – 13:30
3:00

Ebéd – 13:00

**Elutazások**
**kezdete**
**15:00-kor**
Vacsora – 18:00

Vacsora – 18:00
**Szobavezetők**
**elutaznak**
**19:00-ig**
Diákszállás bezár
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