
Elhatározás a kurzus szervezéséről. Az igazgató és koordinátor kijelölése.
A szint, időpont és helyszín megadása.

Helyi pap jóváhagyásának beszerzése. Helyszín: előadóterem, teamszoba, 
étkezés, szállás szervezés.

Iskolaközösség

KoordinátorKurzusigazgató

Engedély beszerzése az iskola igazgatójától.

Szolgáló csapat összeállítása. Költségkalkuláció,
meghívók elkészítése és terjesztése.

Jelentkezések fogadása.

Tervezés

Előkészítés

Igazgatói felkészülés, naptár.

Első előkészítő team, a kurzus áttekintése,
a feladatok rögzítése, anyagok kiosztása.

Készület: tanítók, zenész, pap felkészítése; 
témaösszefoglaló rajzok és feliratok 

elkészíttetése a rajzolóval.

90 nap

50 nap

a jelentkezési 
határidő lejárta

7 nap
Döntés a kurzus megtartásáról.

Kezdő team: ellenőrzés, analógia, Ige oltára.

Megvalósítás

Értékelés

1 nap, aznap Berendezés, fogadó asztal elkészítése.

Tanítási segédanyagok beszerzése,
mellékletek elkészítése.

70 nap

80 nap

60 nap

Állandó anyaglista beszerzése.

Jelentkezés lezárása, válogatás, vissza- 
értesítés,  csoportbeosztás,  szállásbeosztás, 
kitűzők, mappák,  információs és szervezői 

plakátok elkészítése, fogadás felkészülés.

Bevezető tanítás… Jégtörő, bemutatkozás, technikai bemutató…

Záró team

Kurzusértékelő küldése az iskolaigazgatónak.
Résztvevői névsor, résztvevői értékelők, 

fényképek, felvételek átadása az igazgatónak.

Kurzus kronogram
Saját kurzus szervezése

7 nap



Elhatározás egy kurzus szervezéséről, 
az iskola meghívása (helyi pap egyetértése).

Helyszín: előadóterem, teamszoba, 
étkezés, szállás szervezés.

Helyi szervezők

Helyi koordinátor

Szent András Evangelizációs Iskola

Pasztorális szolgáló csapat összeállítása.

Költségkalkuláció,
meghívók elkészítése és terjesztése.

Jelentkezések fogadása.

Tervezés

Előkészítés

Igazgatói felkészülés, naptár.

Első előkészítő team, a kurzus áttekintése,
a feladatok rögzítése, anyagok kiosztása.

Készület: tanítók, zenész, pap felkészítése; 
témaösszefoglaló rajzok és feliratok 

elkészíttetése a rajzolóval.

120 nap

50 nap

a jelentkezési 
határidő lejárta

7 nap
Döntés a kurzus megtartásáról.

*Kezdő team: ellenőrzés, analógia, Ige oltára.

Megvalósítás

Értékelés

1 nap, aznap Berendezés, fogadó asztal elkészítése.

Tanítási segédanyagok beszerzése,
mellékletek elkészítése.

70 nap

90 nap

60 nap

Állandó anyaglista beszerzése.

Jelentkezés lezárása, válogatás, vissza- 
értesítés,  csoportbeosztás,  szállásbeosztás, 
kitűzők, mappák,  információs és szervezői 

plakátok elkészítése, fogadás felkészülés.

Bevezető tanítás… Jégtörő, bemutatkozás, technikai bemutató…

*Záró team, vízió, további együttműködési 
megállapodás, következő kurzus tervezése.

Kurzusértékelő küldése az iskolaigazgatónak.

Résztvevői névsor, résztvevői értékelők, 
fényképek, felvételek átadása az igazgatónak.

Az iskola szolgálóinak értékelését 
átadni a titkárságnak.

Kurzus kronogram - Meghívásos kurzus szervezése

7 nap

A meghívás elfogadása, szint, időpont 
egyeztetése; az igazgató kijelölése. 

Engedélyezés. A koordinátor kijelölése.

A koordinátor felkészítése. A koordinátorok 
kézikönyvének átadása. Általános és kurzus 

anyaglista, napirend, naptár, vázlat… átadása.

Kurzusigazgató

Szerződéskötés: közös elhatározás, felelősségek és feladatok rögzítése.

Helyi, logisztikai szolgáló csapat összeállítása.

100 nap

80 nap

110 nap


