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PROGRAM SŁUŻBY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ICI

Jest to jeden z 1,8 kursów, które składają się na Program Służby Chrześcijańskiej. Symbol po lewej stronie na okładce jest oznaczeniem tej serii, która została
podzielona na trzy części, z których każda zawiera po sześć kursów. "Ludzie, zadania i cele" jest kursem 6 'IV części II i dotyczy przywództwa chrześcijańskiego.
Korzystne jest studiowanie tych kursów we właściwej kolejności, określonej numerarru.
Materiał do studiów w Programie Służby Chrześcijańskiej przygotowano
w formie samouczka dla pracowników chrześcijańskich. Studiującemu kursy te
dają wiedzę biblijną i umiejętności konieczne do praktycznej działalności. Kurs
ten można studiować zarówno dla uzyskania świadectwa, jak i dla wzbogacenia
swojej osobowości.

UWAGA
Proszę przeczytać bardzo uważnie wprowadzenie do kursu. Ważną sprawą
jest stosowanie się do zawartych tam instrukcji, bowiem pozwoli to na osiągnięcie
celu kursu i na przygotowanie sprawozdania studenckiego.
Całą korespondencję dotyczącą kursu należy kierować na adres:
Instytut ICI
Skr. poczt. 6
43-400 CIESZYN

Wprowadzenie

do kursu

Wiedzę zdobywamy głównie ucząc się na podstawie wzorów lub zasad. Zagadnienie przywództwa możesz studiować na oba sposoby. Zapoznaj się z wzorami lub przykładami postępowania wybranych przywódców, powołanych przez
Boga. Następnie zastanów się nad zasadami, dzięki którym ich przywództwo było
skuteczne. Jest to okazja do studiowania Biblii pod kątem problemu przywództwa.
Możesz poznać również znane humanistyczne teorie mówiące o doskonaleniu się
i przywództwie oraz dowiedzieć się, jakje stosować zgodnie z chrześcijańską wiarą i praktyką.
Główną myślą kursu jest to, że przywództwo stanowi metodę i narzędzie
w realizacji Bozego planu i celu dla ludzi. Kurs podzielony został na trzy części
w celu podkreślenia trzech głównych aspektów przywództwa: LUDZIE (zarówno
przywódcy, jak i ich naśladowcy); ZADANIA - do realizacji; CELE - do osiągnięcia. Dobre przywództwo wymaga zwrócenia uwagi na te trzy czynniki. Tak
więc trzy główne cechy przywódcy, w osiągnięciu których może dopomóc ten kurs
to: umiejętność WCZUWANIA SIĘ w sprawy ludzkie; KOMPETENCJA, która
pozwala skutecznie wykonywać zadania; ZROZUMIENIE swego posłannictwa
lub powołania, co pozwoli na osiąganie celów.

Opis kursu
"Ludzie, zadania I cele" - to kurs przedstawiający biblijne podstawy przywództwa. Ma on za zadanie wprowadzić studiujących w teorię i praktykę przywództwa oraz nauczyć ich stosowania zarówno biblijnych, jak i naukowych zasad.
Materiał jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przywódców laickich i pastorów, a także dla tych, którzy pragną szkolić innych w dziedzinie chrześcijańskiego przywództwa. Główny akcent w rozważaniach został
położony na rozwijanie darów i zdolności oraz umacnianie więzi osobowych wśród
przywódców i podwładnych.
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Cele kursu
Kiedy ukończysz ten kurs powinieneś umieć:
1. Wyjaśnić biblijną koncepcję przywództwa oraz wskazać przykłady z tego zakresu.
2. Przedstawić model przywództwa chrześcijańskiego (ludzie, zadania i cele).
3. Rozpoznać i ocenić przywódcze cechy i zdolności.
4. Prezentować określone umiejętności przywódcze oraz być zdolnym do pomagania innym w ich rozwinięciu.
5. Zaakceptować i docenić, w czasie wypełniania chrześcijańskich celów, swoją
rolę i obowiązki wobec przywódców i podwładnych.

Podręczniki
Książkę "Ludzie, zadania I cele", której autorem jest Billie Davies, można
używać, zarówno jako podręcznika, jak i przewodnika kursu. Oprócz tego wymagane jest zapoznanie się z odpowiednimi cytatami z Biblii.

Czas niezbędny do nauki
Jak wiele czasu możesz poświęcić każdej lekcji zależy częściowo od twej
wiedzy w tym przedmiocie, posiadanej już przed rozpoczęciem studiów i od twych
indywidualnych zdolności. Czas, który przeznaczysz na studiowanie zależy również od twego stosowania się do wskazówek i od pogłębiania przez ciebie umiejętności koniecznych do samodzielnej nauki. Planuj studiowanie w ten sposób, aby
mieć dostatecznie duzo czasu dla osiągnięcia zarówno twych osobistych celów,
jak też założonych przez autora kursu.

Układ lekcji i sposoby nauki
Każda lekcja zawiera: I) tytuł lekcji, 2) część wprowadzającą, 3) plan lekcji,
4) cele lekcji, 5) wskazówki do praktycznej nauki, 6) kluczowe słowa, 7) treść
lekcji łącznie z pytaniami, 8) samodzielny test (pod koniec lekcji), 9) odpowiedzi
na pytania.
Plan i cele lekcji dadzą ci wgląd w temat, pozwolą ci skoncentrować uwagę na
najważniejszych fragmentach podczas nauki i wyjaśnią, co należy studiować.

Wprowadzenie do kur
Odpowiedzi
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na wrększosc pytan mazna wpisac w miejscach przewidzianych

w tej ksiązce, do tego celu Dłuzsze odpowtedzi powinne byc napisane w notatru

ku Zaprsując odpowredzi w notatmku proszę me zapornmac o podaniu numeru
l tytułu lekcji
Będzie to pomocne podczas powtorki matenału przy pisaniu sprawozdania

w tej

CZęSCI

Przed przygotowaniem swych własnych odpowiedzi me zaglqdaj do odpo
wiedz i Hl kstazce Jesh odpowtedzi opracujesz samodzielnie, będziesz dużo lepiej
pamiętał przestudiowany matenał Po przygotowaniu
odpowredzi na pytania
sprawdz Jej prawidłowośc por ównując ją z odpowiedzią podaną na koncu lekcj I
Następnie popraw te odpowiedz. ktore me napisalcs prawidłowo Odpowredzi są
podane bez zachowania kolejnoset w tym celu, abys przypadkowo nie zobaczył
odpowiedzi na następne pytanie
Pytania są bardzo wazne Pornogą one w zapanuętanru głownych zagadnien
podanych w lekcji oraz w zastosowaniu zasad, ktorych SIę nauczyłes

Ja" odpowiadac

na pytania

W podręczmku występują pytania roznych typow Poruzej podane są przykla
dy kilku rodzajów pyta n I sposobow odpowradarua na nie
Pytarue z MOZLlWOSClĄ
odpowiedz:

Wl'BORU wymaga wybrania Jednej z podanych

Przykład
I Biblia posiada
a) 100 ksiąg

b) 66 ksiąg
c) 27 ksiąg
Prawidłową odpowiedzią Jest

b) 66 ksiąg

W swoim podręczniku

obrysuj

kołkiem literę b) w sposob następujący

l Btbha ma
a) 100 ksiąg
@66 ksiąg
c) 27 ksiąg
(W przypadku rnektorych pytan z rnozhwoscią wyboru moze byc prawidłowa
me tylko Jedna odpowiedz W takim przypadku obrysuj kółkiem hterę przed każdą
prawidłową odpowiedzią)
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Pytarue PRA WDA fAŁSZ
Jest PRA WOLIWE

wymaga wybrania sposród kilku zdan tego ktore

Przykład
2 Które z poruzszych

stwrerdzen Jest PRA WDZIWE?

a Biblia ma 120 ksiąg
@Poselstwo
Biblu Jest dla wspołczesnych wreizących
c Wszyscy biblijni prsarze prsalt po heb: ajsku
G!)ouch Swręty rnspn owal autorów Biblu
Prawdziwe są stwiei dzema
tak Jak powyżej

b

I

d Należy te dwie litery obrysować

kółkiem

Pytarue DOBORU wymaga połączenia wyl azen ktore wzajernrne sobie od po
wredają na przykład nazwy z opisem lub księgi w Btblu z jej autorem
P, O) kład
3 Napisz nurner odpowiadający
Jego czyn

przywódcy

przed każdym

zdaniem Opisującym

j

a 011 zyma/ Zakon na Synaju

I) MOjżesz

2

b Przeprowadził Izraeluow pr zez Jordan

2) JOLue

2 c Maszelował wokoł Jerycho
j

d Zył na dworze faraona

Stwierdzerua a I d odnoszą Się do MOjżesza a b
napisać I obok d I d I 2 obok b I C tak jak powyżej

l C

do Jozuego

Powrmenes

Sposoby nauczania stosowane w tym kursie
Jeżeli w tym kursie Międzynarodowego
Instytutu Korespondencyjnego
(ICI)
uczysz Się sam wszystkie prace mozesz przesyłać pocztą Chceraz ICI zaprogra
mowa! kurs do studiowarna samodzielnego
to mo ze on byc również wykorzystany
do nauki w grupie lub klasie Podczas studiowania kursu w grupre lub klasie InS
tr uktor mo ze podac wam dodatkowe wskazowki opr ocz zawartych w tym kursie
Oczywiscre spelmjcie wowczas jego polecenia
Być może jestes zainteresowany wykor zystan rem tego kur su w ramach domo
weJ grupy studiującej Biblię wykładów w kościele lub w szkole biblijnej Do tego
nadaje SIę wspaniale zarowno cel jak l metody studiowanta

Wprowadzenie do kursu
Sprawozdanie
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studiującego

Na koncu ksiązk. znajdują Się testy Należy Je rozwiązać według wskazówek
zawartych w ksiązce Wypełniony arkusz odpowiedz: należy wysłac do swego instruktot a do korekty w celu uzyskamajego oceny

Swradectwo
Po pomyślnym ukonczemu tego kursu I po koncowej ocenie sprawozdania
przez instruktora ICI mozesz otrzymasz swiadectwo

o autorze
Bille Davies doktor nauk pedagogicznych ma zarowno wykształcenie Jak
doswradczerue w dzredzime krerowarua l zarządzarua koscreinyrm szkolnym:
I rządowymi organizacjami
Posiada stopnie naukowe z socjologu oraz nauk pedagogrcznych Obecnie Jest profesorem nadzwyczajnym w Evangel College w Spnngfield w stanie MISSOUrI Opi acowala w dwoch Językach wiele matenałów dla chrzes
cijanskrch nauczycreh I przywodcow prowadziła semmana szkoleniowe w wielu
krajach Podobrue jak Jej rnąz zajmuje Się słuzbą w Koserele
I

TWÓJ Instruktor

ICI

T\\oJ instruktor ICI chętnie pomoże CI w kazdy mozhwy sposob Jezeh masz
jakies pytanta na temat kursu lub prac mdywrdualnych
stawiaj Je bez skrępowarua Jezeh kilka osób chce wspolrue studiowac ten kur s dowiedzcte SIG proszę
o rnatenaly

I

organizację

studiów

gl upowych

Niechaj Bog blogoslawi CI na początku nauki \\ lamach kursu Lud-le .ada
ma f (eh. Wzbogaci to twoje zycie I zwiększy moz[1\\OSCI twojej dzialalnoscr
clnzcscijanskrej or az pomoże CI skuteczruej zreahzowac udział w CIele Chrys
tusa

LUDZIE
PRZYWÓDCY
I ICH STOSUNEK

DO LUDZI

