
Pastor Mircea Detesan Jr.
coordonator al departamentului de 

mobilizare și echipare, APME 

împreună cu misionari internaționali
care vor prezenta lucrarea lor. 

CURS ONLINE - ZOOM

din data de 5 martie 2021
în fiecare vineri de la ora 18:00
total: 8 întâlniri

pentru mai multe informații:
www.greatmission.eu/events

Contact înscrieri: info@greatmission.eu   I  +43 660 1967211 (David Gagea) 
Costuri curs: Euro 20.-  (manual inclus)   I   înscrierile se fac până în data de 28.02.2021

Misiunea Evanghelică Apostolică din Austria 

organizează împreună cu 

Agenția Penticostală de Misiune Externă din Romania

un curs online de  UCENICIZARE 
și  MOTIVARE la misiune



INFORMAŢII SUPLIMENTARE PENTRU CURSUL KAIROS

 

1.      La următorul link poate fi accesat un video de promovare al cursului: 

hps://www.youtube.com/watch?v=UXxjeF5zscs

2.      Datele întâlnirilor din luna Mare sunt: 5, 12, 19 și 26 Mare, iar întâlnirile din Aprilie vor fi 

confirmate la primele cursuri, dar probabil că vor fi: 16, 23 și 30 Aprilie;

3.      Se dorește ca cel puţin al optulea curs să fie făcut la o întâlnire în Austria în Aprilie sau Mai, dar acest 

lucru se va stabili la cursurile din Aprilie, în funcţie de limitările avute din cauza pandemiei COVID;

4.      Dacă vom reuși să ţinem ulmul curs la o întâlnire reală, parciparea (fizică) la întâlnire nu va fi 4.      Dacă vom reuși să ţinem ulmul curs la o întâlnire reală, parciparea (fizică) la întâlnire nu va fi 

obligatorie, deorece evenimentul va fi transmis și virtual și va fi și înregistrat;

5.      Cei ce au parcipat la cursurile din luna Mare vor fi informaţi prin e-mail despre detaliile legate de 

cursurile din Aprilie;

6.      La curs sunt acceptaţi toţi cei care doresc să parcipe și au achitat taxa de parcipare de 20 EUR, dar 

cei ce doresc să obţină o diploma la terminarea cursului vor trebui să parcipe acv la cel puţin 6 (șase) 

cursuri;

7.      Cine nu a achitat taxa de curs, este binevenit să parcipe la curs, fără pretenţii din partea 7.      Cine nu a achitat taxa de curs, este binevenit să parcipe la curs, fără pretenţii din partea 

parcipantului și a organizatorilor, dar probabil că nu va primi materialele de curs, pe care trebuie să le 

plăm la organizaţie;

8.      Taxa de parcipare trebuie plată în contul MEA până cel târziu pe 28 Februarie (pe numele PKGG, 

IBAN: AT40 2011 1281 3350 2502), cu numele plătorului și specificaa ”Taxă Kairos”;

9.      Ne-am bucura dacă pe lângă taxa de parcipare aţi face și o donaţie în același cont, pentru 

acoperirea altor cheltuieli cu cursul și pentru misiunea MEA;

10.   Pentru a putea primi cursurile în format electronic (PDF), vă rugăm să completaţi Formularul de 10.   Pentru a putea primi cursurile în format electronic (PDF), vă rugăm să completaţi Formularul de 

parcipare care se găsește pe pagina MEA (www.greatmission.eu) la limba română, sau trimite 

formularul primit prin mail la: info@greatmission.eu;

11.   Sugeram ca fiecare cursant să-și părească manualul și foile de lucru pentru a putea fi folosite la curs.

 


