EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ – INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ
_______________________________________________________
120 00 Praha 2 - Nové Město, Ječná 19
Tel: 224 919 608, 777864461

IČO: 00445240

Vážení a milí – bratři a sestry,
chtěli bychom vás touto cestou požádat o spolupráci a později i zpětnou reakci.
Institut vzdělávání připravuje ke schválení pro letošní Výroční konferenci Studijní program pro
laické kazatele/kazatelky.
Jedná se o tříletý kurs, který využívá výukový program Moodle (přístupný přes internet) a kombinuje
ho se třemi jednodenními osobními setkání studentů a lektorů za rok (vždy zvlášť v ČR a SR).
Studijní program je určen pro laiky, kteří ať už pravidelně nebo příležitostně káží ve sborech, ve
střediscích diakonie, připravují biblické programy v mateřských centrech aj.
Studijní program je také vhodný pro vedoucí domácích skupinek, pracovníky s dětmi, mládeží, pro
pracovníky se seniory, pro všechny, kteří zvěstují slovo Písma ve sborech i mimo ně. Kurs je také
určen pro lokální kazatele bez vysokoškolského vzdělání. Na tento studijní program bude pro ně
navazovat později další, který prohloubí jejich znalosti, kazatelské a pastorační dovednosti. Jedinou
podmínkou přijetí ke studiu je základní znalost Bible v českém nebo slovenském překladu.
V každém semestru (celkem 6) se budou studovat dva předměty z těchto:
Četba a úvod do Nového zákona, Četba a úvod do Starého zákona, Biblická hermeneutika a exegeze,
Dějiny křesťanství, Dějiny metodismu, Příprava kázání, Formy zvěstování evangelia, Úvod do
teologického myšlení I., Úvod do teologického myšlení II. – metodistická teologie a sociální etika,
Základy pastorační péče.
Předpokládaná studijní zátěž na jeden předmět jsou tři hodiny týdně. Studenti budou každý týden
komunikovat s lektory prostřednictvím internetu. Všechny studijní materiály (výhradně v českém a
slovenském jazyce) budou přístupny přes internetový portál.
Pohovořte, prosím, na svých sborech s případnými zájemci o toto studium, s lidmi, kterým byste
studium rádi doporučili, a informujte je o tomto programu. Připravovaný program je aktualizací
kdysi kurzu KSK. Ve srovnání např. s programem SBŠ II umožňuje do studia zapojení větší skupiny
studentů (jednotlivců z různých sborů), intenzivnější komunikaci mezi studenty navzájem i mezi
studenty a lektory. Program Moodle umožňuje snadný přístup k velké šíři studijních materiálů
různého typu. Ve srovnání se SBŠ II. je tento kurs zřetelněji zaměřen na laické kazatele/kazatelky.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na bratra Pavla Procházku (SR) profprochazka@gmail.com
nebo na Ivanu Procházkovou (ČR) ivana.prochazkova03@email.cz.
Děkujeme vám všem za spolupráci
Pavel Procházka a Ivana Procházková

