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Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1.
Az összesen 40 tanítási és gyakorlati 
órában a hallgatók:
• segítséget kapnak az Úr Jézusról szóló 
örömhír gyermekek számára is érthető 
átadásához;
• megismerkednek a gyermekek 
evangelizálásának egy újabb 
lehetőségével, az Örömhír Klubokkal;
• felkészülnek arra, hogy élvezetes 
gyermekórát tartsanak.

A tanfolyam sikeres elvégzését 
oklevéllel igazoljuk.

Tantárgyak:
– A gyermekevangélizáció bibliai alapjai
– A tanító személye
– * Az evangélium elmondása a Szavak 
nélküli könyvvel
– * Evangélizáló bibliai lecke tanítása
– * Igeversek tanítása
– * Lelkigondozás
– A gyermekóra programja
– Az Örömhír Klub
– Énekek tanítása
– Fegyelmezés
– Szemléltetés
* FIGYELEM! A csillaggal jelzett 
tantárgyakból a hallgatóknak írásbeli 
feladatot kell beadniuk, majd szóbeli 
bemutatót tartanak. Ez feltétele a 
tanfolyam elvégzésének!

A tanfolyamot ajánljuk
• hitoktatóknak,
• gyülekezeti gyermekmunkásoknak,
• apukáknak, anyukáknak,
• nagymamáknak, nagypapáknak,
• a gyerekek tanítása iránt 
érdeklődőknek,

mindenkinek, aki...
• újonnan született hívő keresztyén,
• betöltötte 17. életévét,
• kész minden tanórai tevékenység-
ben részt venni és elkészíteni a házi 
feladatokat,*

• egyetért a  VISZ hitvallásával  és 

Tantételvédelmi Irányelvével .
(www.visz.org - letöltések)

Jelentkezés:
• Erre a linkre kattintva

Mivel a hallgatói létszám korlátozott,
a jelentkezéseket ennek megfelelően 
tudjuk fogadni.

Tanfolyam időpontja:
• 2021. augusztus 15-21-ig

Bentlakásos tanfolyam

Jelentkezési határidő:
2021. július 15.

Oktatás és szállás helyszíne:
VISZ oktatóháza
2119 Pécel, Nyírfa u. 1.

Részvételi díj: 40.000 Ft
(A díj tartalmazza a szállás és az étkezési költséget.)

Ha július 1-ig jelentkezik, a tanfolyam 
díja 36.000 Ft.

Fizetés:
Vasárnapi Iskolai Szövetség
Budapest Bank Rt. 10103056-
39003421-00000008 számlájára 
átutalással:
Kérjük, tüntesse fel: 
GYET1_Pécel_tanf._díj_jelentkező neve

Ha nem a saját nevére és címére kéri a számlát, kérjük, 
adja meg a számla címzettjét a közleményben vagy e-
mailben a betpecel@visz.org címre a befizetéssel 
egyidőben.

Ha további kérdése van keresse
Tóth Melindát!

(+36305811592, viszmir@gmail.com)      

http://www.visz.org/images/stories/dokumentumok/Hitvallas_iranyelv_brossura_20130315.pdf
http://www.visz.org/
https://forms.gle/U9PAnmBWXevp9FYBA
mailto:viszmir@gmail.com

