
KONFERENCJA 2013 

 

PLAN SEMINARIÓW DO WYBORU ORAZ WARSZTATÓW 
 

 

 

Czwartek (28.02.2013)   godz. 11.15–12.45 

 

Przemoc wobec dzieci (cz. 1)  sala nr 1 

_____________________________________________________________________________ 

To interaktywne seminarium, składające się z trzech części, dostarczy ci informacji na temat prze-

mocy wobec dzieci oraz wpływu, jaki wywiera ona na ich życie. Otrzymasz dawkę wiedzy na temat 

przemocy oraz jej efektów. Zastanowimy się również wspólnie nad rolą, jaką osoby indywidualne 

i kościoły odgrywają w pomaganiu dzieciom, by odzyskały nadzieję i miłość w świecie, który może być 

dla nich przerażający i okrutny. Zaproponujemy pewne praktyczne narzędzia, które możesz wyko-

rzystać, aby pomóc w ochronie dzieci i w służeniu im w sytuacjach, kiedy doznały przemocy. 
_________________________________________________________________________ 
Prowadzące: Judy Edinger, Jackie England (USA) – misjonarki służące w HVMI (Międzynarodowa Służba Ewan-

gelizowania Niepełnosprawnych). 

 

Czwartek (28.02.2013)   godz. 11.15–12.45 

 

Jak poprawić dyscyplinę na spotkaniach z dziećmi   sala nr 2 

_____________________________________________________________________________ 

Gorąca modlitwa, zdolność do podtrzymywania koncentracji w grupie, „wszechobecność”, umiejęt-

ność wywołania powszechnego zainteresowania, szacunek dla uczniów, dostosowanie formy zajęć do 

ich wieku i możliwości – to tylko niektóre cechy, powinności i umiejętności nauczyciela potrzebne 

w pracy z dziećmi. Stosując kilka wybranych zasad doprowadzimy do dyscypliny na zajęciach, która 

pomoże nam nauczać dzieci tego, co zamierzyliśmy.  

Na moim seminarium poznasz te zasady, zrobisz sobie test kompetencji nauczyciela, by uświadomić 

sobie, nad czym musisz jeszcze popracować, dowiesz się, co wpływa na nasilenie trudnych zachowań 

i jak sobie z nimi radzić, a także otrzymasz garść pomysłów na złapanie uwagi dzieci. Podsumowując: 

to seminarium stwarza szansę zwiększenia dyscypliny na zajęciach. Zapraszam! 
_____________________________________________________________________________________________ 

Prowadząca: Ilona Kaczeńska – pasjonatka rzeczy interesujących, lubi poznawać i doświadczać wszystkiego, co 

nowe. Kocha życie odkąd wkroczył w nie Bóg. Z wykształcenia pedagog, pracownik socjalny i katecheta, ale „żad-

nej pracy się nie boi”. Matka nastolatka, dziecka w wieku wczesnoszkolnym i niemowlaka.  

 

 

Czwartek (28.02.2013)   godz. 14.45–16.00 

 

Jak przygotować własne ilustracje do lekcji biblijnej 
_____________________________________________________________________________________________ 

Martwisz się, że nie masz pieniędzy na zakup pięknych pomocy wizualnych?...  Dzieci nudzą się wi-

dząc wciąż te same ilustracje na spotkaniach? ….Spróbuj zrobić coś sam. Przychodząc na te warsz-

taty naprawdę nie musisz mieć zdolności plastycznych. Przekonasz się, że małym nakładem jesteś 

w stanie przygotować rysunki do lekcji biblijnej. Wyobraźnia dzieci będzie pobudzona, a ty, używa-

jąc własnoręcznie zrobionych ilustracji  będziesz zachęcony do zrobienia kolejnych. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Prowadzący: Danuta Plinta – pracownik MED, od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi oraz przygotowuje do nich 

pomoce wizualne. 

 



Czwartek (28.02.2013)   godz. 14.45–16.00 

 

Punkt katechetyczny 
_____________________________________________________________________________ 

Warsztaty w formie panelu dyskusyjnego, dotyczące praktyki rejestrowania i prowadzenia punktów 

katechetycznych w ramach systemu oświaty.  

Wiele kościołów lokalnych zgłosiło punkty katechetyczne do Wydziałów Oświaty, inne kościoły uważa-

ją, że to zbyt dużo wymogów formalnych i pracy papierkowej. A jaka jest praktyka? Czy rejestracja 

punktu wspiera naszą pracę z dziećmi, czy jej przeszkadza? Jak rozwiązujemy bieżące problemy? O 

tym wszystkim i innych zagadnieniach będziemy mogli podyskutować wymieniając się doświadczenia-

mi i wspierając swoją wiedzą. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Moderator dyskusji panelowej: Magdalena Adamiec – od 7 lat katechetka, nauczyciel religii. Prowadzi pozaszkol-

ny punkt katechetyczny w Warszawie dla ok.250 dzieci. Reprezentuje kościoły Aliansu Ewangelicznego na spotka-

niach przedstawicieli kościołów z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Mama piątki dzieci. Razem z mężem prowa-

dzą firmę informatyczną specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania. 

 

 

Piątek (01.03.2013)   godz. 11.15–12.45 

 

Przemoc wobec dzieci (cz. 2)  sala nr 1 

Opis pod: Przemoc wobec dzieci (cz. 1) 

 

Piątek (01.03.2013)   godz. 11.15–12.45 

 

Inwestowanie w duchowy rozwój dziecka   sala nr 2  
_________________________________________________________________________________ 

Modlitwa, studiowanie Słowa Bożego, świadectwo i świadomość bycia w społeczności, to podstawowe 

elementy rozwoju życia duchowego. Jak pomóc dziecku w uświadomieniu sobie ich ważności? Jak 

prowadzić je, aby samo chciało rozwijać te cechy? Oprócz teorii będą przedstawione również prak-

tyczne pomysły. 

_____________________________________________________________________________ 
Prowadząca: Lidia Króliczek – pracownik MED, nauczycielka z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym. 

 

Piątek (01.03.2013)   godz. 14.45–16.00 

 

Czym się różni lekcja biblijna dla dzieci szkolnych od lekcji dla przedszkolaków 
_____________________________________________________________________________ 

Masz do dyspozycji program nauczania dla dzieci w wieku szkolnym, ale brakuje ci wskazówek, jak 

wykorzystać go do przygotowania lekcji biblijnej dla przedszkolaków? Spróbujemy zwrócić uwagę na 

kilka ważnych elementów, dzięki którym nauczanie Bożych prawd stanie się zrozumiałe dla młodszych 

dzieci. Na konkretnych przykładach poćwiczymy dostosowanie dostępnych materiałów do poziomu 

nauczania skierowanego do kilkulatków. 

_____________________________________________________________________________ 
Prowadząca: Elżbieta Płosa – cieszy się, gdy może przekazywać innym to, czego dotąd nauczyła się w służbie dzie-

ciom, usługując im najczęściej na obozach i szkółce niedzielnej; pracuje w biurze MED. 

 

 

 

 



Sobota (02.03.2013)  godz. 11.15–12.45 

 

Przemoc wobec dzieci (cz. 3)   sala nr 1 

Opis pod: Przemoc wobec dzieci (cz. 1) 

 

Sobota (02.03.2013)   godz. 11.15–12.45 

 

Cyfrowi tubylcy – cyfrowi imigranci, czyli… czy można połączyć świat tradycyj-

nych wartości ze światem nowoczesnych technologii? 
_____________________________________________________________________________ 

W czasie tego seminarium chciałabym podzielić się refleksjami na temat coraz większego wpływu 

technologii na rozwój i funkcjonowanie dzieci przy jednoczesnym coraz mniejszym oddziaływaniu 

rodziców na swoje pociechy. Poruszę kwestię wpływu technologii na rozwój mózgu młodych ludzi, 

jakie zmiany w nim zachodzą nawet u tych najmłodszych. I w końcu postaram się odpowiedzieć na 

pytanie, czy nowoczesne technologie stworzyły przepaść między pokoleniem młodych ludzi a ich ro-

dzicami? Czy można temu zaradzić? Co jest najważniejsze w relacji dziecko – rodzic, nauczyciel? 

Czy będziemy umieli nauczyć dzieci wybrać to, co dobre z zalewu informacji płynących ze świata? 

_____________________________________________________________________________ 
Prowadząca: Beata Kopko – jest nauczycielem oraz trenerem umiejętności społecznych. Lubi pracować z ludźmi – 

tymi młodszymi i starszymi – obserwować zachodzące w nich zmiany, wpływać (oczywiście na lepsze) na ich świat 

przekonań. Uwielbia także spokojne wieczory z książką, szybką jazdę na rolkach, ale nade wszystko wspólny czas z 

mężem, rozmowy z synem i wspólne granie na pianinie z córką. 

 

 

Sobota (02.03.2013)  godz. 14.45–16.00 

 

Jak przygotować i przeprowadzić z dziećmi grę terenową? 
__________________________________________________________________ 
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na grę terenową. Jest to propozycja, jak można wyko-

rzystać MED-owskie materiały w pracy z dziećmi. Sama gra spełnia zadanie podsumowania cyklu lek-

cji. Jej uczestnicy, połączeni w patrole otrzymają karty startowe i w odpowiednim czasie wyruszą 

w  teren w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Zadania na punktach dotyczą znanych wydarzeń bi-

blijnych i są też łamigłówkami do rozwiązania, np. zaszyfrowane słowo, znalezienie różnic na obraz-

kach czy policzenie zadania matematycznego. Wszystko wydaje się być trudne, ale jeśli chodź tro-

chę znacie historię Eliasza i wdowy z Sarepty lub historię cudu w Kanie, na pewno poradzicie sobie 

z tymi zadaniami. Przede wszystkim zapraszam na super zabawę i poznanie ciekawej formy pracy 

z naszymi podopiecznymi. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Prowadzący: Bartłomiej Nowaczyk-Wyszkowski – z wykształcenia i zamiłowania animator społeczno-kulturalny, 

nauczyciel lekcji biblijnej w chrześcijańskiej szkole z pięcioletnim stażem, od wielu lat związany z MED-em, 

szczególnie jako współorganizator i kierownik obozów letnich.  
 

 


