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É Tempo para Educadores Avançados: James Poitras
O que faz uma grande escola bíblica? É o currículo? São as
instalações? A qualidade dos alunos? Tudo isto torna uma
escola bíblica grande apenas se você tem educadores
qualificados, fortes em caráter e competência. Para promover
o progresso das escolas
bíblicas,
é
preciso
promover o progresso
dos educadores.
O
missionário
Bennie
D e M e r c h a n t ,
comentando sobre a
formação
dos
educadores, disse: “Este
é um bom e sólido movimento para o futuro das escolas
bíblicas. Professores treinados produzem grandes alunos que
tornar‐se‐ão grandes líderes. Os líderes nos púlpitos sabem
como ensinar e desenvolver grandes membros e famílias;
assim, a faculdade de treinar começa com as peças do dominó
caindo na direção certa.”
O contínuo desenvolvimento dos educadores é uma
prioridade. A continuação da educação produz peritos;
especialistas satisfeitos que são eficazes e estão na vanguarda
da educação teológica de sua cultura. Nosso alvo é treinar
melhor o treinador. Na
educação
da
f a c u l d a d e ,
perguntamos:
(a) O que estamos
fazendo?
(b)
Quão
bem
e s t a m o s
fazendo? (c) Como
podemos
melhorar o que
e s ta m os
fazendo? (Rita J.
Wolotkiewicz, 1980,
210)
Precisa de alguma
idéia de
como
abordar
o
desenvolvimento
da
faculdade? Isto pode
incluir: (a)
educação à distância; (b)
retiros da faculdade;
(c) seminários; (d) dias de desenvolvimento profissional; (e)
programas sub‐regionais de de educação;
(f) mini‐cursos;

(i) fazer cursos em instituições locais de alto aprendizado; (j)
discussões e brain‐storming; e (l) artigos, cassetes, ou livros—
qualquer coisa que promova uma melhoria contínua. Nem
todos estes são práticos ou disponíveis na sua situação, assim,
pegue um ou dois e os experimente. Como ajuda, estamos
desenvolvendo dezoito lições de um curso para Educadores
Avançados, para auxiliar os professores de escolas bíblicas de
qualquer lugar. Seis destas lições foram completadas no final
de 2007. Elas podem ser baixadas no site http://gatsonline.org/
advancementforfaculty.html,
ou
pedidas
à
advance@gatsonline.org ou jim.poitras@gmail.com. Você as
encontrará também em espanhol e português. Nosso objetivo
é prover uma nova lição a cada mês. Inicialmente, as lições
estarão apenas no formato para impressão. Mas também,
para educação on‐line, serão desenvolvidas e‐lições,
utilizando a tecnologia “Knowledge Presenter”. Estas lições
poderão ser exportadas
Os professores treinados pro- como apresentações de
Point.
duzem excelentes alunos que se P o w e r
Possivelmente, seguir‐se
tornam grandes líderes.
‐ão outros formatos,
considerando outros meios de comunicação. Cada sessão
contém os objetivos da lição claramente delineados, o texto da
lição e uma avaliação. Ao final das dezoito lições, será
fornecido um certificado pela conclusão bem‐sucedida do
curso. O GATS pretende fornecer outros cursos no futuro.
Traduzindo as lições, nossa tradutora para o português, Irmã
Alcina Lima, escreveu: “É para mim um grande privilégio
trabalhar nestas lições e tê‐las em primeira mão. Sou
professora e tenho ensinado em escola bíblica desde 2001. Sou
advogada e trabalhei para o governo brasileiro por muitos
anos… Creia‐me, aprendi muito com estas lições que acabei
de traduzir. Elas realmente estão em um nível bastante
elevado.”
“Aqui está uma palavra final de Lloyd Shirley, Diretora de
Educação: “Parabéns. Acho que você conseguiu. Você
despertou o interesse no treinamento para as escolas bíblicas e
assistência às faculdades em volta do mundo, com este

Brad & Regina Thompson
O TL Craft Institute of Pentecostal Ministries, no país da
Guatemala iniciou o excitante processo de implementação do
programa do GATS. Em 2008, os currículos do GATS, para os
níveis de Diploma e Certificado, foram implementados em
nossos programas escolares, e planejamos ter o nível de Grau
Associado implementado para o período escolar de 2009!
Em janeiro, tivemos nossa
sessão de treinamento
anual, com nossos trinta e
dois professores de Escola
Bíblica. Durante esta
sessão, o programa do
GATS foi completamente
abraçado por toda a
faculdade. A primeira
lição do Programa de
Educação para Faculdade
de Educadores Avançados
foi apresentada aos nossos
professores. Eles ficaram
emocionados com a lição
sobre “Os Professores e os
Valores Essenciais” e estão
ansiosos para mergulhar nas próximas lições. O mais
estimulante é que o GATS despertou um desejo de que nossa
faculdade seja melhor treinada e de lutar pela “Excelência no

Ensino.” Colocamos nosso programa em ação, para permitir
aos alunos de nossa faculdade completarem sua educação
secular. Já temos vários professores inscritos nos programas
para Educação de Adultos, para alcançar este objetivo. O
Comitê Administrativo da Escola Bíblica concordou em, com o
tempo, fazer disto uma exigência para todos os membros da
faculdade.
A faculdade inteira está entusiasmada com o Programa de Grau
Bacharelado, e todos concordaram em matricular‐se para este
nível do programa do GATS. Isto levará nossa Escola Bíblica a
um nível inteiramente novo!
Já em 2008 pudemos tirar proveito de alguns dos recursos do
GATS. Estes recursos referem‐se não apenas ao material de
treinamento de professores, mas também estamos usando dois
novos livros‐texto que nos foram disponibilizados (em
espanhol), através do GATS! Tudo isto e o GATS estão
começando a acontecer! Mal posso esperar para ver o que está
reservado para as Escolas Bíblicas da UPCI! Aperte seu cinto,
enquanto nossos programas de treinamento estão sendo
transformados radicalmente!
O GATS acendeu um fogo na Guatemala! Estamos prevendo
uma inscrição total por volta de 250 alunos para o ano escolar
de 2008! O GATS já fez uma diferença em nossa Escola Bíblica.
Imagine o que ele
pode fazer em seu Download Advance Educators Series @…

http://gatsonline.org/
advancementforfaculty.html

Ou contacte: jim.poitras@gmail.com
“Aquele que aprende ensina.” (antigo provérbio etíope) Trinta e dois instrutores de Gana, Costa do Marfim e Togo vieram se
reunir para Educação de Faculdade, nos dias 21‐25 de janeiro. A maior parte do material foi tomado da Série Avançada para
Educadores e cobriu tópicos tais, como: O Professor e o Impacto Criativo; O Professor e a Excelência na Sala de Aula; O Professor e
Vencendo as Tentações; O Professor e as Prioridades. Todo o treinamento foi feito em inglês e francês. Cada instrutor saiu
encorajado, esclarecido e cheio de poder para fazer a diferença na sala de aula.
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