Shromáždi lid, muže i ženy a DĚTI …, aby slyšeli a učili se bát
Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto
zákona.
5. Mojžíšova 32,12

DĚTSKÁ MISIE pořádá kurz Efektivní vyučování dětí – stupeň 1
Jen malý počet dětí v naší zemi je vyučován z Božího slova. Není vám to lhostejné? Rádi byste oslovili děti
ve vašem okolí, nebo se zdokonalili ve službě dětem z vašeho sboru? Kurz „Efektivní vyučování dětí –
stupeň 1“ (EVD 1) ukazuje nové možnosti a metody, jak děti o Bohu učit tak, aby se učily dobře a rády.

PŘEDMĚTY A POČET HODIN
Biblické učení o dítěti
Důležitost učitele
Poselství o spasení
Příprava a vyučování biblické lekce
Pastorační rozhovor s dítětem
Povzbuzení nově obráceného dítěte
Důležitost oslovení dětí v sousedství
Učení se Písmu zpaměti
Učení zpěvem
Názorná komunikace
Kázeň ve vyučování
Praktická cvičení
Celkem
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2
1
2
1
1
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1
4
30 h

KDY A KDE
26. – 27. 1. 2018, 9. – 10. 2. 2018, 23. - 24. 2. 2018
(Pá: 16:30 - 20:00 h.,
Sbor Bratrské jednoty baptistů, ul. Závoří 101/32, Ostrava - Zábřeh

So: 8:30 - 18:00 h.)

(bílo-zelená budova – bývalá zábřežská radnice, u parku Zábřežského zámečku)

CENA KURZU
800 Kč kurzovné bez stravování - uhradit do 16. ledna 2018 bankovním převodem na:

2000160468/2010 a do
zprávy pro příjemce uvést: EVD1 a vaše jméno. Pokud chcete vyhotovit fakturu na sbor, je třeba se obrátit na
kontaktní osobu z Dětské misie.

PŘEDPOKLADY ÚČASTI NA KURZU
Být znovuzrozen, věk nad 17 let, zaslat doporučení kazatele nebo staršího sboru (ke stažení na stránkách DM) po
přihlášení na kurz (online), ochota účastnit se všech vyučovacích hodin a praktických cvičení.
Na kurzu nelze být jako přísedící! Po absolvování kurzu EVD 1 a splnění všech požadavků (odučení 5 biblických lekcí
mezi dětmi dle metod DM) obdržíte osvědčení.
V rámci kurzu studenti obdrží manuál, pomůcky pro praktika a knihu k návaznému studiu.

KDO VYUČUJE
Instruktoři DM z ČR, kteří jsou pro kurz řádně vyškoleni a oprávněni vzdělávacím oddělením Evropské Dětské misie.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Kontaktní osoba za Dětskou misii:
Kontaktní osoba za BJB, Ostrava:

Šikulová Renáta, mobil: 731183915, email: sikulova@detskamisie.cz
Marek Jiří,
mobil: 605766494, email: bjb.ostrava@volny.cz

Přihlašování online: www.detskamisie.cz do 16. ledna 2018 !!

