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EVANGELIKÁLNÍ
TEOLOGICKÝ
SEMINÁŘ
Vyšší odborná škola
teologická a sociální

kurzy pro veřejnost
na aktuální téma

NOVÉ HORIZONTY

STANICE METRA
ČERNÝ MOST

a růst

Otevřít
HORNÍ
POČERNICE

Sborový pracovník
– Flexibilní neakreditované vzdělávání pro současné
i budoucí aktivní křesťany kurz bez požadavku
maturity.
Kurz pro rodiče a pracovníky s dětmi
– Kvalitní tři roční neakreditované vzdělávací cykly.
Zakončeno certifikátem.

Škola
Teologie
Pastorace
Sociální práce
Teologická a pastorační činnost (TPČ):
Tento program je vhodný pro kazatele, pastory,
misionáře a pro ty, kdo vykládají Boží slovo a vedou
druhé. Teologické i pastorační zaměření, denní i
dálkové studium.
Pastorační a sociální práce (PSP):
Tento program připravuje sociální pracovníky, vhodný
také pro zájemce o pastoraci. Denní i dálkové studium.
Široké možnosti uplatnění. Studenti mohou paralelně
po 1. ročníku studovat tříletý bakalářský program
realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Karlovou,
titul Bc.

Celoživotní vzdělávání lidí s odbornou kvalifikací:
kazatelé a pastorační pracovníci,
sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.
Celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech
křesťanské služby, např.:
pěstounské rodiny,
presbyteři, staršovstva sborů,
výklad Bible.
Katalog nabízených témat a řečníků k získání v kanceláři
školy.
Vzdělávání šité na míru podle potřeb, např.:
vzdělávání stážistů v KAM,
dvouletý program vzdělávání ve sboru Elim Písek,
studijní volno kazatelů,
další formy podle aktuálně zjištěných potřeb.

Absolventi programu Teologická a pastorační činnost
mohou pokračovat dvou až tříletým studiem buď na
International Baptist Theological Seminary nebo na
Univerzitě Karlově, titul M.A. nebo Mgr.
Absolventi teologického programu jsou kvalifikováni
působit v rámci místních sborů, církví a církevních
organizací jako duchovní (kazatelé, pastoři), učitelé,
misijní pracovníci a pracovníci s dětmi a mládeží.
V oblasti pastorace jsou absolventi připraveni na
službu pastorační a misijních pracovníků v úvazkové
nebo dobrovolnické podobě.
Absolventi programu sociální práce jsou kvalifikováni
pro pastorační a sociální práci s jednotlivci, skupinami
a komunitami, lidí v různém věku a s různými
psychickými, somatickými, sociálními a duchovními
problémy. Najdou uplatnění v široké škále státních,
soukromých a církevních sociálních zařízení.
Navazující magisterské studium rozšiřuje možnosti
uplatnění.

Rádi se podílíme na duchovní, odborné a praktické přípravě
ke službě v církvi i ve společnosti.

Bůh nám nedal ducha zbabělosti, ale ducha síly,
2.Tm 1,7
lásky a ukázněné mysli.

Co je skutečným tajemstvím služby ETS?

Vzdělávací institut

