
A KÉPZÉSRŐL

A József Barnabás képzés egy munkatársaknak 
szóló  „kurzus”(labor),  amely  összefoglalja  a 
Szent  András Evangelizációs  Iskola  módszerta-
nát és annak miértjeit.  Azoknak szól,  akik  már 
szolgálnak kurzusokon, vagy akik már több kur-
zuson részt vettek és szeretnének az iskola mun-
kájába becsatlakozni.

A képzés célja
 A Szent András Evangelizációs Iskola mun-

katársainak képzése az Iskola víziójának és 
szellemiségének megfelelően. Alkalmassá 
tenni a munkatársakat arra, hogy az evan-
gelizátorképzés-program kurzusait az Iskola 
módszertanának megfelelően tudják to-
vábbadni. 

 Ez a képzés olyan labor munka, ahol a 
résztvevők megtapasztalják és saját ta-
pasztalatuk alapján tanulják meg az Iskola 
különböző pedagógiai elveit és módszer-
tani technikáit. 

A kurzus két része
A.) A személy képzése 
Azok, akik az Iskolában dolgoznak szükséges, hogy 
mind az általánosan vett emberi élet területén, 
mind pedig spirituálisan folyamatosan formálódja-
nak és képződjenek. Meghatározzuk az Iskola mun-
katársának emberi-lelki jellemzőit.

B.) A munkatársak képzése 
Megmagyarázni és megtapasztalni az Iskola alap-
vető pedagógiáját és didaktikai technikáit, megis-
merni az iskola új módszertanának alapjait.
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„Én ültettem, Apolló öntözte, 
de a növekedést Isten adta.”
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2007. 08. 16 – 20 (Kezdés csütörtök kb.16.00-kor, be-
fejezés hétfő kb.14.00-kor.)

HELYSZÍN

Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Megközelíthető: 

Gépkocsival: az M1-es autópálya Győr-Ménfőcsa-
naki kijáratán keresztül. 

Autóbusszal: a győri főpályaudvarról induló bizo-
nyos helyi (pl.: 40), illetve távolsági járatokkal. A 
csanaki malomnál vagy a plébániánál kell leszállni 
és onnan 10 perc sétával lehet a házhoz jutni.

SZÁLLÁS

A szállás a helyszínen, a Centrumban lesz. Ágyne-
műt biztosítunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Email: titkarsag@ujevangelizacio.hu

Web: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Ménfőcsanaki Centrum: +36-30/406-0941

Iskola titkársága: +36-20/496-93-09

HOZZÁJÁRULÁS

12.500,-Ft, ami tartalmazza a szállást, reggelit, ebé-
det, vacsorát, résztvevői nyomtatott füzetet és a 
kurzus technikai költségét.

Anyagi okok miatt ne maradj távol, de ha gondod 
van, kérjük, feltétlenül jelezd a jelentkezési lapon, 
hogy mennyi támogatást kérsz, hogy mi is készül-
hessünk! 

A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük kifizetni!

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL

Valamely helyi iskola teamjéhez való tartozás (pró-
baidős vagy elkötelezett munkatárs).

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 válaszboríté-
kot, vagy e-mail címet, hogy visszajelezhes-
sünk, tudunk-e fogadni a kurzuson!

 Elektronikusan   az Iskola honlapján (regiszt-
ráció szükséges hozzá).

Jelentkezési határidő: 2007. augusztus10.

HOZZ MAGADDAL

 teljes Szentírást, jegyzetfüzetet



A KÉPZÉS KÉT RÉSZE

A.) A személyiség formálása 
Azok, akik az Iskolában dolgoznak szükséges, hogy 
mind az általánosan vett emberi élet területén, 
mind pedig spirituálisan folyamatosan formálódja-
nak és képződjenek.

 Hivatás és küldetés 

 Új gondolkodásmód új paradigmákkal

 Szent András lelkisége 

 KeKaKo (Nem az az elhívásunk, hogy evan-
gelizáljunk, sem az, hogy hatalommal 
evangelizáljunk, hanem, hogy nagy hata-
lommal evangelizáljunk!) 

 Pál titka (a többszörözés művészete) 

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

B.) A munkatársak képzése 
Megmagyarázni és megtapasztalni az Iskola alap-
vető pedagógiáját és didaktikai technikáit. 

 A gyermekek és a felnőttek tanulása közöt-
ti különbség

 Probléma vagy kihívás: tanulóközösség

 Új módszertan

 A figyelem összpontosítása 

 Az érzékek és az agy két félteke 

 Animáció 

 Aktív részvétel

 A szolgáló csoport (team) 

 Új mentalitás (a halász mentalitása nem a 
földművesé) 

Isten nem a kiképzetteket választja, 
de kiképzi a választottakat!

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 fokozat: a keresztény élet alapjai 

1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény életre

2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?

3. János – a tanítvány iskolája

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével

5. Az üdvösség története – a mi  életünk története

6. Mózes – a  vezető iskolája

7. András – az iskola látásmódja és módszertana

 fokozat: hogyan evangelizáljunk?

8. Pál –  az evangelizátor iskolája

9. Dániel – az evangelizátor imája

10. Apolló – a tanító iskolája

11. Pál titka – a sikeres evangelizáció

12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével

13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa

14. Korintus – az evangelizáló közösség

 fokozat: hogyan képezzünk evangelizátorokat?

15. Mária –  a tanítvány és 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

Választható kurzusok

a) Az evangélium hét fiatalja

b) Maranatha – apokalipszis

c) Jézus uralma – tized 

d) Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása

e.) Isten Országa – a közösségi élet iskolája 
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