
Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli oraz rodziców  

19-20 sierpnia 2022 

Wyjdźmy naprzeciw duchowym, egzystencjalnym i społecznym potrzebom dzieci i młodzieży 

 

  

Piątek 19.08 

9.00– 10.00  Wykład inauguracyjny: Wyjdźmy naprzeciw duchowym, egzystencjalnym i 

społecznym potrzebom dzieci i młodzieży 

Poprowadzi: Elżbieta Bednarz  

10.00 – 10.15 Przerwa kawowa  

10:15 – 11:45 Wykłady/Warsztaty cz. 1 (dwa tematy do wyboru) 

1. Miejsce i rola dziecka w życiu i służbie w perspektywie teorii rozwoju 

psychospołecznego E. Ericsona: Elżbieta Bednarz 

 

2. Nastolatek poszukujący własnej tożsamości, w tym tożsamości w Bogu: 

Michał Slawik  

 

11:45 – 12.00 

 

Przerwa kawowa 

12.00 – 13:30 Wykłady/Warsztaty cz. 2 (dwa tematy do wyboru) 

 

1. Jak skutecznie towarzyszyć dzieciom i nastolatkom w rozwoju ich wiary, 

aby dochodziły do dojrzałych decyzji w Bogu?: Agata Rysiewicz   

 

2. Jak wykorzystać internet do zaspokajania potrzeb dzieci i na co uważać?: 

Magdalena Adamiec 

 

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa 

15.00– 16.30  Wykłady/Warsztaty cz. 3  

         

1. Dzieci i młodzież w Locdawn`ie i po nim, w tym: Jaki wpływ mają 

pandemia, czas lockdown`u, nauka zdalna i izolacja na nasze dzieci i 

młodzież? 

Jakie skutki będą miały na ich rozwój? 

Jak możemy wspierać ich w obecnej sytuacji?  Michał Slawik 

 

 

 

Sobota 21.08 

9.00 – 10.30 Wykłady/Warsztaty cz. 4  

 

1.  Z wrażliwością Elizeusza… Jestem nauczycielem:  

- Czy naprawdę rozumiem duchowe potrzeby dzieci i młodzieży?  

- Czy wiem, jak je zaspokajać? 

- Co się dzieje, gdy bazuję na rutynie?:     Nela Zbigniew Kłapa 

 

 

 



 

10.30 – 10:45 Przerwa kawowa 

10:45 – 11:45 Wykłady/Warsztaty cz. 5  

 

1. Jak rozmawiać z dzieckiem o homoseksualizmie? Czy powinniśmy być 

uważni w kościele na problem pedofilii?:   Karolina Hołownia 

 

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa 

12:00 – 13:30 Wykłady/Warsztaty cz. 6 (dwa tematy do wyboru) 

1. Rola rodziców w kształtowaniu się obrazu Boga u dziecka na 

poszczególnych etapach rozwoju  oraz czynniki środowiska rodzinnego 

wpływające na błędny obraz Boga u dziecka:    Gabriela Noemi Ślusarek  

 

2. Potrzeby społeczne i egzystencjalne dziecka z Zespołem Aspergera wobec  

jego ograniczeń.   Jak pomóc dziecku w procesie wychowania oraz  

podczas zajęć szkoły  niedzielnej?:        Elżbieta Bednarz 

 

 

13:30 – 15.00 Przerwa obiadowa 

15:00 – 16:30 Wykłady/Warsztaty cz. 7 

 

1. Wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności przyszłości (budowania  

relacji i komunikacji w cyfrowym świecie): Aneta Montano 

 

 

16.30 Zakończenie konferencji – czas na dyskusję, wnioski  

 

 

 
LINK DO FORMULARZA: https://forms.gle/Pwydv3xcTGS56vNP8   

  

KOSZTY KONFERENCJI:   

 

W terminie do 30 czerwca: 100 zł 

W terminie od 1 lipca: 150 zł 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Służby Katechetycznej: Santander Bank Polska:  

37 1090 1841 0000 0001 1395 2869 

https://forms.gle/Pwydv3xcTGS56vNP8

