Mi a VISZ?
A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség, GyermekEvangélizációs Közösség, 1989) a nemzetközi CEF
(Child Evangelism Fellowship, 1937) magyarországi képviselője. Szervezetünk bibliai alapokon álló,
protestáns hitvallású, felekezetközi gyermekmiszszió. A CEF-nek a világ majdnem minden országában több mint 3400, Európában több mint 550
főállású munkatársa van. Jelenleg 20 munkatárs
szolgál Magyarországon.

Céljaink







Szeretnénk, ha hazánkban minden gyermek
megismerné az evangéliumot, és már most
hi el rábíznák az életüket Jézus Krisztusra
mint Megváltójukra.
Szeretnénk a hívő gyermekeket segíteni a lelki
növekedésben.
Szeretnénk a gyermekeket abban is segíteni,
hogy csatlakozhassanak egy helyi keresztyén
gyülekezethez.
Szeretnénk támogatni és erősíteni a magyar
keresztyén egyházak és gyülekezetek
gyermekmissziós munkáját.

Információk
BÉT-PÉC-EL Oktatóház, közpon iroda:
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.
Tel./Fax: 28/547-960
betpecel@visz.org
www.visz.org

Óvodások
Evangéliumi
Tanítása
tanfolyam
Intenzív, bentlakásos tanfolyam
szülőknek, óvodás és
tanulásban akadályozo
gyermekekkel foglalkozó tanítóknak

Kinek ajánljuk a tanfolyamot?
Annak,
 aki az Úr Jézust Megváltójaként ismeri,








aki szere az ovisokat, és Isten Igéjére akarja
tanítani őket a nekik megfelelő módon,
aki sok gyakorla ötletet, módszert, példát,
éneket szeretne kapni ehhez,
aki Isten Igéjéből szeretne épülni, növekedni
lelkileg és készülni a kicsik tanítására,
aki szeretné kipróbálni magát egy bibliai történet tanításában,

aki szere a jókedvet, vidámságot, testvéri
közösséget
 és betöltö e a 17. életévét.


Tudnivalók a képzésről
A 42 órás tanfolyamon a hallgatók


megtanulhatják, hogy hogyan mondhat-

ják el az Úr Jézusról szóló örömhírt óvodásoknak;




megismerkedhetnek a gyermekek evangélizálásának egy újabb lehetőségével,
az Örömhír Klubokkal;
felkészülhetnek arra, hogy élvezetes
gyermekórát tartsanak óvodásoknak.

Időpont

Tantárgyak

2018. augusztus 12–18.



Igei alapok (6 óra);

(vasárnap délutántól szombaton, ebéd utánig)



Az evangélium üzenete (5 óra);



Az ovisok jellemzői, tanításuk módja (1 óra)



Ak v tanulás tervezése (1 óra)



Óvodai/gyülekeze óra programja (1 óra)



Tanmenet készítése (1 óra)



Célkitűzések, kiértékelés (1 óra)



A bibliai lecke tanítása (9 óra);



Aranymondások tanítása (1 óra)



Énektanítás (1 óra)



Mondókák tanítása (1 óra)



Ismétlő játékok (1 óra)



Szemléltetőeszközök (2 óra)



Kuckók (1 óra)

Jelentkezési határidő: 2018. június 17.



Bábok használata (1 óra)

Részvételi díj: 32 000 Ft
(szállásköltség, étkezés, képzés)



Barkácsolás (1 óra)



Lelkigondozás (1 óra)



Imádság (1 óra)



Misszió (1 óra)



Gyakorló órák



Bemutatók

Helyszín
Pécelen, a VISZ Oktatóházában
(2119 Pécel, Nyírfa utca 1.).
Csendes, kényelmes ház, ahol a tanfolyam hallgatói a világ zajától távol, testvéri közösségben
feltöltődhetnek, kutathatják az Írásokat és gyűjthe k a sok-sok gyakorla ötletet, amelyeket ki is
próbálhatnak az utolsó napon. Étkezés naponta
háromszor, elszállásolás 2, 3, 4 vagy többágyas
szobákban.

Jelentkezés

3 000 Ft előleg befizetését kérjük erre a címre:
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.
A rózsaszín postai utalványra írják rá:
ovis tanf. előleg
Érdeklődés, jelentkezés:
06-28/547-960 – betpecel@visz.org,
másolatban: kosteleczki.janosne@visz.org

