
Plan III ogólnopolskiej  konferencji dla rodziców i nauczycieli  
20-22 sierpnia 2020 r.

Wyzwania w wychowaniu i nauczaniu biblijnym dzieci i młodzieży
we współczesnym świecie

Czwartek 22.08

od 16.00 Rejestracja

17.30 – 18.30 Kolacja

18.30  Wykład inauguracyjny 
Społeczność wieczorna, dzielenie się doświadczeniem w służbie dzieciom 
i młodzieży

Piątek 23.08

8.00 – 8.45 Śniadanie

8.45 – 9.15 Uwielbienie/społeczność

9.15 – 9.30 Przerwa (kawa, herbata)

9.30 – 12.00 Warsztaty – Sesja I

12.00 – 13.00 Obiad

13:00 – 15.30 Warsztaty – Sesja II 

15:30 – 16.00 Przerwa (kawa, herbata)

16.00 – 18.30 Warsztaty – Sesja III

18.30 – 19.30 Kolacja 

19.30 – 21.30 Wspólny spacer po Warszawie

Sobota 24.08

8.00 – 8.45 Śniadanie

8.45 – 9.30 Uwielbienie/społeczność 

9.30 – 10.15 Wykład (N. i Z. Kłapowie)

10.15 – 10.45 Przerwa (kawa, herbata)

10.45 – 13.30 Warsztaty – Sesja III 

13.30 – 14.30 Obiad

14.30 – 17.30 Targi służb dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów)

Wykaz seminariów i warsztatów do wyboru na kolejnej stronie.  



Warsztaty i seminaria do wyboru

Piątek 21.08

Sesja I

9.30 – 12.00 

Wybór koncepcji oraz metod nauczania w odpowiedzi na 
potrzeby intelektualne, społeczne oraz duchowe uczniów.
Lego Education - nowość w edukacji biblijnej.

E.Bednarz

Jak zrozumieć potrzeby dziecka, aby wspierać je i prowadzić 
w procesie rozwoju. 

D.Hukisz

Sesja II

13.00 – 15.30

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksie?
Bezpieczne granice w organizacji pracy z osobami nieletnimi.

K.Hołownia

Kształtowanie postaw moralnych poprzez angażowanie 
w czynienie dobra (w myśl złotej zasady z Mt 7,12).

Z.Głuszek

Sesja III
16.00 – 18.30

Życie w wirtualnej rzeczywistości (zagrożenia i możliwości) – 
rozwój dziecka i rola rodziców.
Pornografia w sieci – mądra rozmowa z dziećmi. 
Escape Room – realizacja projektu „Biblijne podróże w czasie. 
Genesis”. 

M.Adamiec

J.Rose

Granice w wychowaniu dzieci i młodzieży we współczesnym 
świecie.

M.Slawik, 
M.Poterewicz

Program profilaktyczny: Alfred radzi. P.Socha

Sobota 22.08

Sesja IV

10.45 – 13.30

Jak uczyć dzieci i młodzież podejmować właściwe decyzje 
(w aspekcie używania alkoholu, środków psychoaktywnych, 
zachowań seksualnych itp.) w obliczu presji otoczenia 
i rówieśników?

K.Brown

Jak mądrze pomagać na odległość? Propozycja zajęć z dziećmi 
na temat  pomagania w krajach trzeciego świata.

M.Brandys



Opłata konferencyjna (zawiera udział w konferencji oraz w targach, materiały konferencyjne):

 do 15 lipca: 150 zł
 od 16 lipca: 200 zł

 zakwaterowanie w pokojach kilku-osobowych w bursie WSTS: 80 zł
 wyżywienie

 obiady i kolacje: 75 zł,
 pełne (śniadania, obiady i kolacje): 100 zł.

Niestety liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z 
wpłatami. 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Misji Pokoleń: 45 2530 0008 2097 1055 2946 0001 (Nest 
Bank).


