Az SIL i-DELTA képzésről

A képzés célja
A képzés elsősorban afrikai munkatársak számára készült, akik már részt vesznek a bibliafordítás és a
nyelvfejlesztés széles és kihívásokkal teli munkájában a missziós mezőn. Három specializáció közül lehet
választani:




Bibliafordítás
Írás-olvasásoktatás
Szentíráshasználat

A kurzus főiskolai szintű, minőségi képzést ajánl az Afrikában szolgáló partnerszervezeteknek, hogy
elősegítse a már tapasztalattal rendelkező diákok szakmai tudásának elmélyítését. Ez a képzés igazán
nemzetközi, mert a tanárok a világ minden tájáról, a diákok pedig Afrika majdnem minden országából
érkeznek.

Jelentkezési feltételek



Az egyik bibliafordítással foglalkozó partnerszervezet aktív munkatársa
Érettségi bizonyítvány

Akkreditáció
Az SIL i-DELTA képzéseit két afrikai egyetem akkreditálja: a South African Theological Seminary DélAfrikában, valamint az African International University Kenyában. Minden i-DELTA kurzus sikeres
teljesítéséért kreditet kapnak a diákok. A hároméves i-DELTA program elvégzése egy főiskolai év
teljesítésének felel meg. Azok a diákok, akik BA diplomát szeretnének szerezni Bibliafordításból vagy
Nyelvfejlesztésből ezeken az egyetemeken, az i-DELTA képzés után távoktatás útján teljesíthetik a még
szükséges kurzusokat.

A képzés felépítése
A képzést az SIL két nyelven hirdeti meg minden évben. Az angol képzés Nairobiban, Kenyában kerül
megrendezésre, a francia pedig Yaoundéban, Kamerunban.
A képzés három, kéthónapos intenzív kurzusból áll, hogy a diákok a munkájuk mellett is el tudják végezni.
A francia nyelvű képzések a következő időpontokban kerülnek megrendezésre:
Első év: 2016. október 10. – 2016. december 2.
Második év: 2017. október-november
Harmadik év: 2018. október-november
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Hogyan fordítsuk le a Biblia üzenetét
tettekkel?

A tandíj
Az SIL i-DELTA képzés éves díja körülbelül 2 500 USD, ami magában foglalja a két hónapra a tandíjat, a
jegyzeteket, a szállást és az étkezéseket.

Támogatási lehetőség
Az SIL i-DELTA gyakorlati és magas szintű képzésére rendkívül nagy szükség van sok afrikai
partnerszervezetnél, de sajnos támogatás hiányában sokan nem tudnak részt venni a kurzusokon. A
legnagyobb szükség elsősorban Frankofón Afrikában van.
2016 nyarától kezdve lehetőségünk van támogatni egy frankofón afrikai diák képzését és ezzel
hatékonyabb munkáját a régióban.
Keresse irodánkat sárga csekkért vagy utalással támogassa ezt a célt.
Wycliffe Bibliafordítók
1119 Budapest, Etele út 55.
office@wycliffe.hu
+36 1 785-7889
Bankszámla: K & H BANK 10201006 - 50070046 - 00000000
IBAN számlaszám: HU06 1020 1006 5007 0046 0000 0000
FONTOS! Minden esetben kérjük a közleményben feltüntetni: iDelta

