
A „KURZUS”-RÓL

A kurzus eltér a hagyományos kurzusoktól – 
Pepe  „labormunká”-nak  nevezi  -,  inkább 
egy  erőteljes  képzése  a  már  az  Iskolában 
dolgozó munkatársaknak. Annak, aki szeret-
ne  eljönni  a  „kurzusra”  fontos,  hogy  már 
alapvető látása legyen az Iskola módszerta-
nát tekintve. Nem egy lelki  programról van 
szó, hanem egy munkatárs továbbképzésről.

A képzés célja

 A Szent András Evangelizációs Iskola 
munkatársainak képzése az Iskola ví-
ziójának és szellemiségének megfe-
lelően. Alkalmassá tenni a munkatár-
sakat arra, hogy az evangelizátor-
képzés-program kurzusait az Iskola 
módszertanának megfelelően repro-
dukálni tudják. 

 A résztvevők tapasztalat gyűjtése, 
és, hogy maguktól elsajátítsák az Is-
kola különböző pedagógiai elveit és 
módszertani technikáit. 

A kurzus két része
A.) A személyiség formálása 

Azok, akik az Iskolában dolgoznak szüksé-
ges, hogy mind az általánosan vett emberi 
élet területén, mind pedig spirituálisan folya-
matosan formálódjanak és képződjenek.

B.) A munkatársak képzése 
Megmagyarázni és megtapasztalni az Iskola 
alapvető pedagógiáját és didaktikai tech-
nikáit. 

KURZUSIGAZGATÓ 
José H. Prado Flores, az Iskola alapítója

„Én ültettem, Apolló öntözte, 
de a növekedést Isten adta.”

(1Kor 3,6)
IDŐPONT
2006. 09. 22 – 26 (Kezdés péntek 16.00-kor, 
befejezés kedden 14.00-kor.)

HELYSZÍN
Árpád-házi Szt. Margit 
Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
Megközelíthető: 
Gépkocsival: az M1-es autópálya Győr-
Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. 
Autóbusszal: a győri főpályaudvarról induló 
bizonyos helyi (pl.: 40), illetve távolsági jára-
tokkal. A csanaki malomnál vagy a plébáni-
ánál kell leszállni és onnan 10 perc sétával 
lehet a házhoz jutni.

SZÁLLÁS
A szállás a helyszínen, a Centrumban lesz. 
Ágyneműt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Email: info@ujevangelizacio.hu
Web: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 
Ménfőcsanaki Centrum: +36-30/406-0941
Iskola titkársága: +36-20/496-93-09

HOZZÁJÁRULÁS
13.000,-Ft, ami tartalmazza a szállást, regge-
lit, ebédet, vacsorát és a kurzus technikai 
költségét, valamint az előadó útiköltségé-
hez 3.000,-Ft támogatást.
Anyagi okok miatt ne maradj távol, de ha 
gondod van, kérjük, feltétlenül jelezd a je-
lentkezési lapon, hogy mennyi támogatást 
kérsz, hogy mi is készülhessünk! 
A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük ki-
fizetni!

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Valamely helyi iskola teamjéhez való tarto-
zás, alapvető látás az Iskola módszertaná-
ról.

JELENTKEZÉS MÓDJA

 Postai úton   a mellékelt jelentkezési 
lapon (letölthető a honlapról is).

Cím: 
Árpád-házi Szt. Margit 
Evangelizációs Centrum

9012 Győr-Ménfőcsanak, 
Horgas u. 4.
Kérjük, mellékelj felbélyegzett válasz-
borítékot, vagy e-mail címet, hogy 
visszajelezhessünk, tudunk-e fogadni 
a kurzuson!

 Elektronikusan   az Iskola honlapján 
(regisztráció szükséges hozzá).

Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 02.

HOZZ MAGADDAL

 teljes Szentírást,

 jegyzetfüzetet



A KÉPZÉS KÉT RÉSZE

A.) A személyiség formálása 
Azok, akik az Iskolában dolgoznak szüksé-
ges, hogy mind az általánosan vett em-
beri élet területén, mind pedig spirituáli-
san folyamatosan formálódjanak és kép-
ződjenek.

 Elhívás és misszió (elhívásunk: Jé-
zus tanítványának lenni; missziózni: 
ahogyan Jézus tette köztünk) 

 Szent András lelkisége 

 KeKaKo (Nem az az elhívásunk, 
hogy evangelizáljunk, sem az, 
hogy hatalommal evangelizáljunk, 
hanem, hogy nagy hatalommal 
evangelizáljunk!) 

 Pál titka (a többszörözés művésze-
te) 

 A képzés programja (1. a huszon-
egy kurzus három szintben; 2. a 
nemzetközi szemináriumok; 3. a 
József Barnabás „labormunka” – 
képzés és formálás) 

B.) A munkatársak képzése 
Megmagyarázni és megtapasztalni az Is-
kola alapvető pedagógiáját és didaktikai 
technikáit. 

 A tanítás módszertana 

 Motiváció 

 Egyesíteni és egyenlővé tenni 

 A figyelem összpontosítása 

 Az érzékek és az agy két félteke 

 Animáció 

 A szolgáló csoport (team) Új men-
talitás (a halász mentalitása nem 
a földművesé) 

AZ ISKOLA PROGRAMJA

1. LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresz-
tény életre
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista
szemével
5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története
Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

2. LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája
8. Dániel – az evangelizátor imája
9. Apolló – prédikátorok iskolája
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a ve-
zetők iskolája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümöl-
cse az evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek 
erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megraga-
dó világa

3. LÉPCSŐ KURZUSAI
14. András – az iskola víziója és módszertana
15. Mária – az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?
18. Péter – az Egyházról
19. Melkizedek – a Liturgiáról
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása
21. Jetró – az ökumenéről
+ Az evangélium hét fiatalja
+József Barnabás – az Iskola munkatársai-
nak

A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentke-
zések állásáról bővebb információ és tanú-
ságtételek a honlapon: http://www.ujevan-
gelizacio.hu
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JÓZSEF BARNABÁS
- képzés munkatársaknak-

Ménfőcsanak
2006. szeptember 22 – 26.
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