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lub telefonicznie: 33 854 25 97
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ZGŁOSZENIA 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  do 9 listopada 2018 (piątek)

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 
ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń, 
www.med.org.pl, fb/ chsmed, +48 33 854 25 97

WSPÓŁORGANIZATORORGANIZATOR

Para�a Ewangelicko - Augsburska , Plac Kościelny 5 w Mikołajkach

Para�a Ewangelicko-Augsburska w Mikołajkach
Plac Kościelny 5, 11-730 Mikołajki

W KOSZTY WLICZONE SĄ: opłata konferencyjna, materiały konferencyjne, obiad, deser, kawa, herbata.

 

Nr konta: PKO BP 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”, ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń
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KR w Mikołajkach-2018, imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

 � � � � �  wpłaty nie podlegają zwrotowi

WPŁATY:               po dokonaniu zgłoszenia prosimy wpłaty kierować na konto: 

� � �� Ł�� � �� � � � �KOSZT UCZESTNICTWA: 



Jesienna Konferencja Regionalna w Mikołajkach W PROGRAMIE KONFERENCJI

wykłady interaktywne
przerwa na kawę i herbatę

wspólny obiad
sprzedaż literatury

inspirujące rozmowy

TEMATY WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

 
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest lekcja poglądowa? 

Dlaczego warto z niej korzystać. Każdy uczestnik będzie miał możliwość przygotować taką lekcję.

Służba wśród dzieci nie jest ani widowiskowa, ani komfortowa, przez to często niedoceniana. 
Dlaczego zatem warto się zaangażować?  Czy mogę spodziewać się efektów? Skąd czerpać siły?

Mamy nadzieję, że po tym wykładzie poczujesz się zachęcony i zmotywowany.

 Ciekawe i proste pomysły na to, jak w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom poselstwo ewangelii. 
Można je wykorzystać zarówno podczas rozmów ze swoim dzieckiem, 

jak i w czasie zajęć z grupą dzieci w różnym wieku.

„JAK DOTRZEĆ DO DZIECI Z EWANGELIĄ?”

 
czyli o bezpłatnych, nowoczesnych materiałach do nauczania Pisma Świętego w domu, 

w szkole i na spotkaniach biblijnych. Odkryjemy, gdzie można je znaleźć i jak używać.

„FBi–KIEDY OBRAZ ZACZYNA PRZEMAWIAĆ”,

„CZY MAPĘ I NÓŻ MOŻNA WYKORZYSTAĆ W NAUCZANIU DZIECI 
PRAWD BIBLIJNYCH?”

PROWADZĄCY

Modlimy się, aby ta konferencja zachęciła Cię do dalszego działania,
jak i zainspirowała do podejmowania nowych wyzwań!

BOGUSŁAW JUROSZEK – pastor Para�i Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Koordynator regionalny
konferencji w Mikołajkach. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, mąż Edyty, ojciec Zuzanny, Szymona i Amelii. 
Od 10 lat na Mazurach, gdzie zajmuje się również pracą diakonijną w ewangelickich Domach Opieki „Arka” i „Betezda”.
BARTŁOMIEJ NOWACZYK-WYSZKOWSKI – animator społeczno-kulturalny, związany z ChS „MED” od wielu lat
 jako wolontariusz i przez kilka lat jako pracownik. Szkoleniowiec, nauczyciel, kierownik wieluobozów,
 terapeuta zajęciowy.
WIESŁAW ŁYŻBICKI – pastor ewangelicki, katecheta, wolontariusz ChS „MED” zaangażowany w służbę szkoleniową. 
Mąż, ojciec trojga dzieci, w wolnych chwilach tłumaczy materiały biblijne i prowadzi chrześcijańską drużynę harcerską.
LIDIA KRÓLICZEK – pracownik  ChS „MED” . Z pasją organizuje szkolenia i konferencje oraz prowadzi wykłady
i warsztaty, które przygotowują chrześcijan do służby wśród dzieci – wierząc, że warto.

„MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY – czyli kilka słów o dyscyplinie”.
Zaproponujemy garść praktycznych pomysłów na to, co zrobić, by zajęcia były atrakcyjne 

zarówno dla dziecka wycofanego, jak i energicznego czy nadpobudliwego, dzięki zastosowaniu 
znanych metod dyscyplinujących pracę w grupie. Miłość wszystko wybacza, dlatego zobaczymy, 

jaki wpływ ma akceptacja wobec stawianych dzieciom wymagań.
 Co zasiejesz, to i zbierzesz – zasiejmy podczas tego wykładu wiele miłości.

„DLACZEGO WARTO?”


