
INTRODUCERE

SPERANŢĂ PENTRU COPII



SCOPUL

GLORIFICAREA LUI DUMNEZEU

PRIN

Echiparea adulţilor pentru a prezenta şi    

clarifica copiilor Evanghelia

PENTRU
a-i aduce pe copii la credinţa mântuitoare în Isus Hristos

Şi

pentru a-i antrena pe copii să devină martori ai  Domnului Isus 

Hristos



BAZELE BIBLICE

• Fiecare creştin trebuie să fie un martor (Marcu 1:17, Fapte 1:8) 

• Creştinii au nevoie să fie echipaţi ca să împărtăşească Evanghelia 
(Efeseni 4:11 - 12) 

• Echiparea se face cel mai bine prin instruirea-pe-teren (Marcu 3:14)

• A instrui un câştigător de suflete este mai important decât doar a 
câştiga suflete (II Timotei 2:2) 

• Copiii au un loc special în inima lui Isus (Marcu 10:13 - 16) 

• Adevărurile pe care adulţii le-au învăţat de la Dumnezeu trebuie 
transmise generaţiilor următoare (Psalmul 78:1 - 4) 

• Copiii au nevoie să înţeleagă Evanghelia şi să experimenteze 
mântuirea prin Hristos la o vârstă cât mai fragedă (II Timotei 3:14 - 15) 

• Copiii pot şi trebuie să fie instruiţi pentru a împărtăşi Evanghelia cu 
alţii.(1 Pet 3:15) 

• Ca un model pentru copii, Isus, la o vârstă fragedă a început să-L 
slujească pe Tatăl (Luca 2:41 - 52). 



PREDAREA

EXPERIENŢĂ DE

ÎNVĂŢARE COMPLETĂ

ATMOSFERA CLASEI

ATITUDINEA

PREDARE ACTIVĂ

Ne jucam,

Invatam
si

Crestem...

Impreuna



STILURILE DE ÎNVĂŢARE ALE 

COPIILOR

• Stil de învăţare = modalitatea senzorială 

preferată de învăţare

• VIZUAL                      

• AUDITIV

• TACTIL

• KINESTEZIC 



PIRAMIDA ÎNVĂŢĂRII ŞI 

REŢINERII



METODA DE PREDARE
1. INTERACTIVĂ

Materiale

• vizuale  -materialele 
tipărite

• audio    -cântece, 
povestiri

• tactile   -lucrul manual

• kinestezice- jocuri 
interactive

2. RELAŢIONALĂ

Nevoia de modele puternice

Relaţii bune cu adulţi de 
încredere



Cum funcţionează lucrarea

Instruirea pentru adulţi

• Pentru liderii, păstorii, 

învățătorii și părinții copiilor

Instruirea locală

• Pentru liderii de echipă,copii 

și adulți



Elemente de bază ale instruirii

1. Parteneri de rugăciune
părinții copiilor, alți membri din biserică sau prieteni creștini 

2. Lideri de echipă
Părinţi, membri din biserică

Oameni responsabili de încredere, cu dragoste pentru copii, să le   
cunoaştem trecutul

3. Lecţii scurte, interactive

Învățarea  prin repetare și experimentare. 

Adevărul de Luat Acasă și Ilustrațiile adâncesc înțelegerea 

4.   Cărarea Evangheliei ataşată ca supliment

5.   Instruirea pe teren (IPT)
Scopul- dezvoltarea evanghelizării ca mod de viaţă

Ieşiri pe teren, invitaţie 10 prieteni vizionare film Dumnezeu/Om, 
împărtăşirea Evangheliei, cartea Cărare către speranță.



Plan de lecţii

• Obiectivele lecţiei

• Bun venit

• Rugăciune, laudă şi cântare

• Recapitulare

• Punctele de predat

• Povestiri/Scenete/Ilustrații 
• Memorare 

• Timp de echipă 

• Lucru manual/Adevărul de Luat Acasă 
(Caietul de activități) 

• Rugăciune și laudă 


