
Centrul de formare ITBB – Curs de Formare lideri de tineret 

 

Scop:  
Echiparea liderilor implicați în lucrarea de tineret cu unelte de bază pentru înțelegerea și 
implementarea unei lucrări eficinte cu tinerii în biserica locală.  

Public țintă: 
Bărbați și femei care vor să slujească mai bine (ca lideri, voluntari sau păstori de tineret), 
dar nu au posibilitatea sau disponibilitatea pentru un program de Licență în Teologie. 

Durată: 6 luni 
             10 săptămâni/modul  

Forma: Învățământ la distanță și modular 

Module:   
 Oferim patru module după cum urmează: 

1. Introducere în lucrarea cu tinerii   (Formator: Dr. Teodor-Ioan Colda) 
2. Cultura tinerilor (Formator: Dr. Radu Câmpean) 
3. Planificarea lucrării cu tinerii (Formator: Dr. Amiel Drimbe) 
4. Comunicarea cu generația tânără     (Formator: Dr. Teodor-Ioan Colda) 

Calendar: 
Ø Înscrieri: 24 ianuarie 2019 – 18 februarie 2019 
ü Analiza cererilor și admiterea: 18-20 Februarie 2019 
• Orientare: 21-25 februarie 2019 

§ Modul 1 - 25 Februarie – 12 Mai  
      Vacanță  22-28 Aprilie  
§ Modul 2 - 6 Mai – 14 Iulie 
§ Modul 3 - 6 Mai – 14 Iulie 
§ Modul 4 - 25 Februarie – 12 Aprilie 
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Înscriere: 
 Documentele necesare pentru admiterea cursanților în cursul de formare sunt: 



• Completarea formularul de înscriere  

• Recomandarea pastorului  care va fi trimisă prin email la adresa prodecan@itb.ro 

• Semnarea Contractului de Studii  

• Achitarea primei rate (50 %) din costul total pentru întreg cursul de formare  

Cost:  
Cost per modul - 35 euro 

Cost total curs de formare - 140 euro  

Mai multe informatii: 

• email: prodecan@itb.ro  

• Whatsapp/telefon :  0748108080  

Descrierea succintă a modulelor: 

Modul 1 
Modulul „Introducere în lucrarea cu tinerii” vă propune o privire de ansamblu asupra 

bazelor biblice, culturale și strategice în domeniul lucrării cu tinerii în biserica locală. Scopul 
modulului este acela de a-l familiariza pe liderul sau păstorul de tineret cu diversele aspecte (ce 
țin de scop, viziune, conducere etc) necesare pentru dezvoltarea și implementarea unei filosofii 
biblice, coerente și eficiente în domeniul lucrării cu tinerii în biserica locală. În urma modulului 
cursanții vor putea să aprecieze mai bine importanța scopului lucrării cu tinerii, dar și diferența 
dintre filosofia lucrării cu tinerii și diferitele programele care reies din această filosofie. 

 
Modul 2  

 Modulul „Cultura tinerilor” urmărește cunoașterea și analiza elementelor culturii 
generației tinere. Acest modul își propune să identifice, integreze și apoi să ofere un model de 
aplicare a elementelor culturii contemporane prin studierea noțiunilor antropologice și a naturii 
sociale a generației tinere.  Un accent deosebit va fi alocat uneltelor observabile în înțelegerea și 
câștigarea gnerației tinere, prin identificarea sub-culturilor. În urma parcurgerii acestui modul 
cursanții vor învăța să înțeleaga și să evalueze cultura tinerilor în lumina Sfintelor Scripturi.   
 

Modul 3 
 Modulul “Planificarea lucrării cu tinerii” - Vrei să ai o lucrare de tineret eficientă, de 
impact... Dar cum să faci asta, la modul cel mai concret? Cursul acesta își propune să te ajute să 
concepi un calendar al lucrării pe tineret pe un an de zile. Calendarul va cuprinde acele domenii, 
activități și proiecte pe care trebuie să le acoperiți/realizați într-un an (împărțit pe săptămâni – 
luni – semestre), pentru ca lucrarea de tineret a bisericii locale să fie echilibrată, eficientă și de 
impact. Planifică-ți reușita lucrării de tineret! 



 
 Modul 4  
 

Modulul „Comunicarea cu generația tânără” oferă o metodă simplă, dar eficientă 
de pregătire și prezentare a mesajului biblic în diferitele contexte în care liderul sau păstorul de 
tineret este nevoit să se adreseze tinerilor (întâlniri obișnuite de tineret, conferințe, evenimente 
evanghelistice etc). De asemenea sunt aduse în atenția cursanților alte tipuri de comunicare cu 
generația tânără, cum ar fi: comunicarea 1 la 1, comunicarea într-un grup mic sau comunicarea 
virtuală. Modulul va răspunde și nevoii dezvoltării unei curicule în domeniul lucrării cu tinerii 
(fie că este vorba de o serie de lecții biblice, o serie de mesaje / predici sau o serie de teme pentru 
întâlnirile într-un grup mic) în biserica locală. 

 
 

Coordonator Curs 
Dr. Teodor-Ioan Colda  

 


