ATİB Kultusgemeinde Camileri
Dini Bilgiler Yarışması- 2022 Yılı
Usul ve Esaslar
1. GENEL:
•

•

•

Müracaat yapan öğrenciler kendi yaş grubuna göre belirlenmiş ders kitabını (Camiye
Gidiyorum 1/2/3) 11 Haziran 2022 tarihine kadar belirlenen şartlar çerçevesinde
öğrenmekle mükelleftir.
Öğrenciler 12 Haziran 2022 tarihinde sorumlu oldukları kitaptan çıkacak olan soruları
kahoot! uygulaması üzerinden yarışma şartları çerçevesinde, belirlenen camiler ve
eğiticiler gözetiminde cevaplandırarak başarılı olanlar tespit edilecektir.
Yarışma 3 kategoride yapılacaktır:
1. 7-9 yaş grubu: „Camiye Gidiyorum I“ kitabından sorumludur.
2. 10-12 yaş grubu: „Camiye Gidiyorum II“ kitabından sorumludur.
3. 13-15 yaş grubu: „Camiye Gidiyorum III“ kitabından sorumludur.

•

Yarışmacının her birine 25 adet soru sorulacaktır. Sorular ilgili kitabın içeriğinden
hazırlanacak ve şıklıdır. Yarışmacı her soruyu 30 saniye içerisinde doğru şıkkı seçerek
cevaplandırmalıdır.

•

Yarışma, komisyon tarafından belirlenen camilerde eş zamanlı şu tarih ve saatlerde
yapılacaktır:
7-9 yaş grubu: 12 Haziran 2022 saat 10.00 da.
10-12 yaş grubu: 12 Haziran 2022 saat 11.00 da.
13-15 yaş grubu: 12 Haziran 2022 saat 12.00 da.

•

Yarışmaya katılan öğrenciler ad soyad ve doğrum tarihlerini doğru bir şekilde yazarak
girmek zorundalar.

•

Vaktinde başvuru yapmadan yada farklı bir yaş grubundan yarışmaya katılan yada
yarışma esnasında kopya çeken veya yarışmaya katılırken ad- soyadını ve doğum
tarihini doğru yazmayan öğrencilerin sonuçları kabul edilmeyecektir.

•

Yarışmaya başvuran öğrenciler yarışma tarihinden bir hafta öncesine kadar kahoot!
programını akıllı telefonlarına indirip bu telefonla yarışmaya katılmalıdırlar. Akıllı
telefonu olmayan, ilgili uygulamada erişim sıkıntısı yaşayan yada telefonunu evde
unutanların mazeretleri kabul edilmeyecek olup yarışmaya katılamazlar.

•

Camilerimizde görev yapan eğitmenlerimiz yarışmaya başvuruda bulunan
öğrencilere en az bir gün öncesinde kahoot! programını tanıtmalıdırlar.

•

Ayrıca yarışmada görev yapacak olan gözlemci eğitmenlerimize yarışma tarihinden 1
hafta önce yarışmada dikkat edilmesi gereken konular ve kahoot programı hakkında
bir eğitim verilir.

•

Yarışmanın yapılacağı sınıf veya alanlarda projeksiyon cihazı, aktif bir internet
bağlantısı ve bir bilgisayar bulundurulacaktır.

•

Yarışma giriş şifresi yarışma saatinden 15 dakika önce ilgili gözlemcilere
gönderilecektir.

•

İletişimi sağlamak üzere tüm gözlemcilerin eklendiği ve yarışma şifrelerinin
paylaşıldığı bir whatsapp grubu kurulur.

•

Başvurular www.e-abs.at sayfası üzerinden online yapılacaktır. Son başvuru tarihi 01
Mayıs 2022 tarihidir.

•

Komisyon soruların hazırlanacağı kitapların pdf versiyonlarını yukarıdaki websayfa
üzerinden paylaşır. Ayrıca her üç kotegoriden de 31 Mayıs tarihine kadar otuzar soru
hazırlar. Bu sorulardan yirmibeşer soru yarışma için seçilir.

•

Yarışma yerleri başvuru sürecinden sonra ilan edilecektir.

•

Adaylar kimlik fotokopilerini Atib Egitim WhatsApp numaramız
+43 676 4422435 göndermeleri gerekmektedir.

2. DEĞERLENDİRME VE PUANLAMA:
Öğrencilere 25 soru sorulacaktır. Her soru 2,5 puan değerindedir. Program, 25 sorunun
toplamını 100 puan üzerinden otomatik olarak değerlendirecek ve yarışma merkezine
iletecektir.
•

Yarışma belirlenen ATİB camilerinde sınıflarda yaş gruplarına göre kahoot uygulaması
üzerinden yapılacaktır. Kalem yada kağıt gerekmemektedir.

•

Yarışma sınıflarda ve tüm ilgili yaş gruplarında eş zamanlı başlayacaktır.

•

Bir öğrencinin yarışmada başarılı olabilmesi, yani başarı belgesi ve belirtilen ödülü hak
edebilmesi için toplamda en az 75 puan almalıdır.

•

Yarışma gözlemcileri fahri ve resmi eğitimcilerden oluşacak olup, öğrencilerin kopya
çekmelerine fırsat verilmemelidir.

3. ÖDÜL:
Şartlarda belirtilen şekilde sorulara doğru cevaplar vererek başarılı olan her bir öğrenciye
başarı belgesi ve bir ödül (50 Euro) verilecektir.
Müracaat eden ancak başarısız olan öğrencilere de imkanlar dahilinde yarışmanın yapıldığı
ATİB dernek yönetimi ve eğitim sorumluları tarafından bir hediye verilecektir.
ATİB Yarışma Komisyonu
Sonnleithnergasse 20
1100 Wien
egitim@atib.at

