
Segédletek
szerkesztése

here2stay.org.au

remaalapitvany.hu

Az angol nyelvű videókhoz
tartozó, az angol verzióval
azonos, egységes arculatú,
pdf formátumú segédletek
magyar nyelvű változatának
megszerkesztése.

 

Saját tartalom
előállítása
Lehetőség van a StoryMatters
anyagokhoz hasonló, saját
tartalom (videó+pdf segédlet)
elkészítésére magyar és angol
nyelven. Ezekkel bővíthető a
magyar és az angol nyelvű
sorozat.

Minden videóhoz tartozik egy
kb. 3500 karakter terjedelmű,
angol nyelvű segédlet, ezek
magyar nyelvre fordítása,
lektorálása.

Segédletek
fordítása

Videók 
magyar nyelvű
feliratozása
A videók magyar nyelvű
feliratainak elkészítése,
lektorálása.

Csatlakoznál
az önkéntes
csapathoz?
Jelentkezz online:
https://forms.gle/iXJyxP8Qt5cmARvM9
 

vagy jelentkezz Messengeren a
ReMa Alapítványnál:
m.me/190694717664712
 

vagy a Szentírás Szövetségnél:
m.me/szentirasszovetseg

 Forrás: Here2Stay StoryMatters. A magyar nyelvű változat a Reménység Magjai Alapítvány és a Szentírás Szövetség együttműködésében, önkéntesek bevonásával készül.,
2020-ban.

Videók
szövegének
fordítása
6-9 perces videók angol nyelvű
szövegének magyar nyelvre
fordítása és lektorálása.

Egy példa a 10 videó közül:
https://www.youtube.com/watch?v=o1yn7FCrg1w

A projekt célja: 
 
Az ausztrál Here2Stay felekezetközi keresztény, non-profit
szervezet által közzétett, rövid, videós+írott segédanyagok
magyar nyelvű változatának elkészítése, hogy azokat családi,
gyülekezeti közösségi és bibliaköri alkalmakon bárki
szabadon felhasználhassa.
 
A magyar nyelvű tartalomhoz ingyenes hozzáférést biztosít
a Reménység Magjai Alapítvány Gyermek- és Ifjúsági
Szervezet és a Szentírás Szövetség a saját oldalain, csakúgy,
mint az angol forrásanyaghoz a Here2Stay szervezet
(https://here2stay.org.au/storymattters).

A TeSztoridSzámít 
Önkéntes 
Projekt

Az ausztrál szövetség több szervezet
együttműködésében módszertani
segédanyagokkal segíti a generációk
párbeszédét, a családokban és a
gyülekezetekben a közöséget és az egyént
Jézus Krisztus elkötelezett követésének
személyessé tételében.

A ReMa közhasznú, felekezetközi misszió több,
mint 20 éve szolgál együtt a gyülekezetekkel a
gyermekek és tinédzserek hitéért, bibliatanítói
módszertani képzésekkel, tanítói segédanyagok
készítésével és forgalmazásával.

A Szentírás Szövetség (Scripture Union) egy
nemzetközi, felekezetközi szervezet, ami
Magyarországon 1994 óta segíti a hazai
gyülekezetek szolgálatát kiadványaival,
táboraival, a Kereszt-kérdések evangélizáló
sorozattal, illetve egyéb programjaival.

Ehhez a videóhoz tartozó segédlet (mindegyik videóhoz van
ilyen):
https://here2stay.org.au/wp-content/uploads/2019/09/Peak-
Experiences.pdf

A TeSztoridSzámít tartalmak családi, baráti
beszélgetések inspirálásához készült videóklipek
és írásos segédletek. A feladat a magyar nyelvű
változatok elkészítése a projekt keretében.

szentirasszovetseg.net
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