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Społeczność Ewangelizacji Dzieci                                     
jest międzynarodową i międzywyznaniową misją, 
której celem jest dotarcie z Ewangelią do dzieci. 
Społeczność ta działa już w ponad 190 krajach 
i zrzesza ponad 3000 pełnoetatowych pracowników, 
z czego ponad 180 w Europie Środkowej. 
Naszym zadaniem jest pomaganie społeczności 
chrześcijańskiej w nauczaniu dzieci Słowa Bożego. 
Jesteśmy gotowi udzielić pełnej informacji 
dotyczącej służby Społeczności Ewangelizacji Dzieci. 
Na życzenie wysyłamy katalog naszych materiałów 
i inne foldery dotyczące naszej pracy. Jesteśmy 
głęboko wdzięczni za wspieranie nas w modlitwach. 

Zasady wiary

werbalną inspirację Pisma Świętego;
doskonałe człowieczeństwo i boskość Pana Jezusa 
Chrystusa;
osobowość i boskość Ducha Świętego;
odkupieńczą śmierć i cielesne zmartwychwstanie 
Pana Jezusa Chrystusa;
zbawienie tylko przez wiarę;
osobisty powrót Pana Jezusa Chrystusa;
realność szatana, piekła i nieba.

Co to jest 
Społeczność 
Ewangelizacji 
Dzieci?

Program kursów szkoleniowych 
Skuteczne Nauczanie Dzieci
Program Skuteczne Nauczanie Dzieci został 
rozwinięty przez Społeczność Ewangelizacji 
Dzieci i jest realizowany na trzech poziomach.

Stopień 1 (SND-1) skupia się na biblijnych 
podstawach ewangelizowania dzieci 
(30 godzin).

Stopień 2 (SND-2) koncentruje się 
na duchowym wzroście i problemach 
dziecka wierzącego (30 godzin).

Stopień 3 (SND-3) zajmuje się 
psychologią rozwojową i twórczymi 
metodami nauczania (30 godzin).

Czy jesteś zainteresowany...
udziałem w takim kursie?

zaproszeniem zespołu Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci w celu przeprowadzenia 
takiego kursu w Twoim zborze?

Może zechcesz zaprosić             
nauczycieli z sąsiednich zborów?
Możliwości kontaktowania się z nami:
Adres: Społeczność Ewangelizacji Dzieci   
ul. Dworcowa 18
43-211 Piasek

Telefon: 32 210 52 15     
E-mail: biuro@cefpolska.pl
Odwiedź naszą stronę internetową: 
www.cefpolska.pl

„Tak też nie jest  wolą 
Ojca waszego, który 
jest  w niebie, aby zginął 
jeden z tych małych”.
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Wierzymy w:



Kursy te są organizowane przez    
Społeczność Ewangelizacji Dzieci 
dla Ciebie

Przeznaczone są dla tych, którzy...
pragną rozpocząć służbę wśród dzieci;

chcą nauczać skuteczniej na podstawie 
Bożego Słowa;

zamierzają pozyskiwać dzieci dla Ewangelii 
w swoim sąsiedztwie.

Kierunku biblijnego dla swojej służby wśród 
dzieci.

Praktycznego przygotowania w nauczaniu 
dzieci na ich poziomie.

Poznania skutecznych metod 
i sposobów przeprowadzenia 

atrakcyjnego programu.

Możesz także odkryć…
radość i motywację 
w pozyskiwaniu dzieci 

dla Chrystusa;

korzyść z praktycznych zadań 
i oceny w czasie kursu;

błogosławieństwo społeczności 
z innymi kursantami.

Jakie przedmioty wchodzą              
w zakres kursów?

Biblijne nauczanie 
o dziecku.

Znaczenie nauczyciela.

Przegląd wieści zbawienia.

Przygotowanie i nauczanie 
lekcji biblijnej.

Udzielanie porady 
duszpasterskiej.

Zachęcanie dziecka niedawno 
nawróconego.

Pozyskiwanie dzieci poprzez Kluby Dobrej 
Nowiny.

Nauczanie wersetów biblijnych.

Śpiew.

Dyscyplina na zajęciach.

Pomoce wizualne.

Informacje ogólne
Warunki, jakie trzeba spełnić, aby być 
przyjętym na kurs:
 trzeba być oddanym chrześcijaninem;

 trzeba mieć przynajmniej 17 lat;

 trzeba wziąć udział we wszystkich zajęciach,
włączając zadania praktyczne.

Nie wolno nagrywać wykładów.

Instruktorzy są solidnie przygotowani, 
aby uczyć na naszych kursach. Szkolenia, 
w zależności od potrzeb, prowadzimy 
stacjonarnie lub weekendowo (3 spotkania). 
Jesteśmy gotowi przeprowadzić takie 
szkolenie również w Twojej miejscowości. 
Na zakończenie kursu tym, którzy zaliczą 
w sposób zadowalający wszystkie 
przedmioty, wręczamy dyplom ukończenia 
kursu.„

”
Wydawało mi się, że wiele wiem o nauczaniu 
dzieci, ale dopiero ten kurs pomógł mi 
usystematyzować moją wiedzę, wskazał, 
co powinienem zmienić, a co wzmocnić 
w nauczaniu dzieci. Marek

Czego możesz spodziewać się po ukończeniu 
takiego kursu?


