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Toerustingscursus kringleiders
Inleiding
Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de Evangelische Theologische Academie (ETA) theologisch
onderwijs aan op HBO-niveau. Daarnaast verzorgt de ETA ook diverse cursussen, waaronder een
toerustingscursus voor kringleiders. Deze cursus wordt op aanvraag van een plaatselijke kerk/gemeente verzorgd
op locatie.

Cursusprogramma
Het cursusprogramma bestaat uit 4 lesavonden van elk 2 uur (excl. pauze) waarbij per avond één van de
onderstaande onderwerpen wordt behandeld*:

Groepsdynamica (leiding geven aan een groep mensen; groepsprocessen die een rol spelen in een kring)

Gesprekstechniek (leren luisteren en gesprekken sturen; communicatieprocessen die een rol spelen in een kring)

Bijbelstudiemethoden (verantwoord omgaan met de Bijbel; het verzorgen van bijbelstudies in een kring)

Pastoraat (pastorale vaardigheden; zorg dragen voor het geestelijk welzijn van de kringleden)

De lessen worden verzorgd door ervaren docenten die verbonden zijn aan het Evangelisch College.
In overleg met de kerk/gemeente kan de volgorde van de te behandelen onderwerpen en de data van de
lesavonden worden bepaald, afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten.
In overleg is uitbreiding/aanpassing van het cursusprogramma mogelijk. Mogelijke extra (keuze)programma’s:

Discipelschap, Coaching, Geestelijk leven, Conflicthantering, Leiderschap.

Studiematerialen
Deelnemers ontvangen per lesavond een hand-out van de lesstof. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om met
korting ETA-studiemodulen aan te schaffen (niet verplicht).

Kosten
De organiserende kerk/gemeente draagt zelf zorg voor een cursuslocatie en de catering (koffie en thee).
Voor het verzorgen van de 4 lesavonden brengt de ETA € 750,- in rekening aan de kerk/gemeente (excl. reiskosten;
€ 0,19 per km). Hiervoor mag een onbeperkt aantal personen uit de kerk/gemeente deelnemen aan de cursus.
Daarnaast dient de kerk/gemeente er mee akkoord te gaan dat de ETA via haar website bekendheid geeft aan de
cursus en zelf externe deelnemers hiervoor werft. Deze deelnemers melden zich individueel aan bij de ETA. De
opbrengst hiervan is ten bate van het werk van het Evangelisch College.

Procedure van aanvraag
Stap 1: Maak aan de ETA uw interesse kenbaar door te bellen (078-6190037) of te mailen (info@eta.nl).
Stap 2: De ETA onderzoekt de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
Stap 3: In onderling overleg worden de data van de 4 lesavonden afgesproken.
Stap 4: Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.
Zie voor meer informatie: www.eta.nl/Toerustingscursus-Kringleiderschap.html
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