Istent
ki teremtette?
(Boti, 7 éves)

Miért halt meg Jézus?
Én ezt nem értem.
Jobban szeretett
engem,
mint a saját
életét?
Én ezt
nem ééértem!!!
De hiszen
mindenki
szereti a saját
életét.
(Bence 6 éves)

Isten mindenkit
a legjobban
szeret?
(Anna, 4 éves)

Óvodások
Evangéliumi
Tanítása
Tanfolyam
De miért
feszítették
Keresztre
az Úr Jézust?
(Kolos, 3 éves)

Intenzív tanfolyam
szülőknek, óvodás
és tanulásban akadályozott
gyermekekkel foglalkozó tanítóknak

Kiknek ajánljuk a tanfolyamot?
Mindenkinek, aki
• személyes Megváltójaként ismeri az Úr
Jézust, otthonosan mozog a Bibliában
és ismeri a Biblia alaptanítását az
evangéliumról;
• szereti az ovisokat, és szeretné őket
élvezetesen, változatosan és biblikusan
tanítani;
• betöltötte a 17. életévét;
• kész minden tanórai tevékenységen
részt venni és elkészíteni a házi
feladatokat;
• egyetért a  VISZ Hitvallásával
és Tantételvédelmi Irányelvével 
(www.visz.org - letöltések)

Jelentkezés
• Online:  itt 

Tantárgyak
̶ A Biblia tanítása a gyermekről
̶ Az evangélium üzenete
̶ Lelkigondozás
̶ A bibliai lecke
̶ Milyenek az ovisok?
̶ Egy ovis óra programja
̶ Célkitűzések, kiértékelés
̶ Tanmenet készítése
̶ Aranymondás-tanítás
̶ Énektanítás
̶ Mondókák
̶ Ismétlő játékok
̶ Szemléltetőeszközök
̶ Kuckók
̶ Bábok használata
̶ Barkácsolás
̶ Imádság
̶ Misszió
̶ Gyakorló órák
̶ Oktatói és hallgatói bemutatók

(https://forms.gle/UoTmCRsYLiK66Jg5A)

Jelentkezési határidő:
2022. szeptember 20.
Mivel a hallgatói létszám korlátozott, a
jelentkezéseket ennek megfelelően tudjuk
fogadni.
Szükség esetén bővebb tájékoztatás:
Kertészné Iványi Ágnes
agivisz@gmail.com, +36208246783

Oklevél
Az oklevél megszerzésének feltétele, az
órákon való személyes részvétel, az
írásbeli és gyakorlati feladatok elvégzése.

Időpont
2022. november 5. 2022. november 26.
2022. november 12. 2022. december 3.
2022. november 19.

Helyszín
Csemetekert Református óvoda
(4700 Mátészalka, Kalmár u. 23.)

Részvételi díj
20.000 Ft
A díj tartalmazza a jegyzet és a kiegészítő
anyagok árát.
Fizetés átutalással:
Számlaszám tulajdonosa:
Vasárnapi Iskolai Szövetség
Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt.
10103056-39003421-00000008
Jelentkezése akkor érvényes, ha a VISZ
számlájára átutalta a tanfolyami díjat.
Kérjük, a közleményben tüntesse fel: ovis
tanf. díj, jelentkező neve.
A befizetésről számlát kell kiállítanunk. Ha nem a
saját nevére és címére kéri a számlát, kérjük, adja
meg a számla címzettjét a közleményben vagy emailben a betpecel@visz.org címre a befizetéssel
egyidőben.

