
 

 

 Plan Ogólnopolskiej  Konferencji Katechetycznej  

 22-24 sierpnia 2014 r. 

Temat: „Wolność czy niewola? 

 

Piątek 

Od 9.00 Rejestracja 

11.00 –12.00 Rozpoczęcie Konferencji. Uwielbienie oraz Słowo Boże i modlitwa o 

błogosławieństwo dla Służby.  

Wprowadzenie w tematykę konferencji: „Wolność czy niewola”?  

 

12.00 – 13.00     Przerwa, kawa, herbata, zakup materiałów 

13.00 – 13.45         Nauczyciele wobec wyzwań stawianych przez młodzież  /M. Stępień/ 

  

14.00 – 15.00    Obiad  

15.00 – 16.30  Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Praca rodzica, 

nauczyciela i Zboru /E. Bednarz/      

16.30 – 17.30   Przerwa na zakup materiałów  - kawa/herbata 

 

17.30- 18.15            "Kidstuff live"- Interaktywne przedstawienie teatralne, nie tylko dla dzieci /P.     

Naumczyk/ 

18.15 – 19.15   Kolacja  

 

Od 19.15.                Ciekawe i  inspirujące pomysły wykorzystywane w nauczaniu biblijnym.  

Dzielenie się doświadczeniem. Możliwość zakupu ciekawych pomocy     

dydaktycznych. 

Projekcja filmu (obiecuję ekspresję emocji: śmiechu i płaczu) 

 

Sobota 

8.00 – 8.45    Śniadanie  

8.45 – 9.30   Uwielbienie oraz  usługa tematyczna   

9.30 – 10.15 Wolność, czy ograniczenie? – oczekiwania i zobowiązania nauczycieli /M.                     

Stępień/  

10.15 – 11.45     „Pod Prąd” - Co robić, by oprzeć się presji otoczenia? Jaki to ma cel i sens? 

/N. Z. Kłapowie/ 

 

11.45 – 12.30  Przerwa, kawa, herbata, zakup materiałów 

12.30 – 14.00 „Wychować nonkonformistę” - Jak pomóc dziecku oprzeć się presji rówieśniczej  

/N. Z. Kłapowie/   

14.00 – 15.00    Obiad 

15.00 – 16.00 Dotarcie na miejsce prezentacji projektu: „Od Ur Chaldejskiego do 

Kłopotowskiego” / K. Muszyński/ 

16.00– 17.00     Udział w warsztatach 

17.00 – do czasu, o którym śpiewają starzy Rangersi  - a co się będzie działo – tylko oni wiedzą 

………………..   Kolacjo-śniadanie (jeśli Rangersi pozwolą)  

 



 

 

Niedziela 

8.00 – 8.40           Śniadanie 

8.40 – 9.45   „Media - przyjaciel czy wróg” - Jakie są zasadnicze zagrożenia ze strony mediów, 

co kształtują, co robić, by zamienić je w przyjaciela?   /N. Z. Kłapowie/ 

10.00 – 12.00       Nabożeństwo /usługa tematyczna: /A. Michnik/ 

12.00 – 12.30       Kawa, herbata 

12.30 – 14.00         Ciekawe inicjatywy w pracy misyjnej z dziećmi i młodzieżą /świadectwa 

misjonarzy z wydarzeń w Polsce i zagranicą/ 

14.00 – 14.30       Obiad  

14.30 – 15.00       ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI   

 


