
Letnia Szkoła Biblijna MED 

 

Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie,  

aby zginął jeden z tych małych 

Ew. Mateusza 18:14 

 

 Boża wola jest precyzyjna. Bogu zależy na każdym człowieku, również 

na dziecku. Nasi najmłodsi w Kościele i poza nim potrzebują usłyszeć 
Ewangelię. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy zaprosić na 
Letnią Szkołę Biblijną (LSB). Jej celem jest doskonalenie umiejętności, 

które pomogą głosić Dobrą Nowinę dzieciom oraz służyć im efektywniej. 
Posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tej służbie, pragniemy 

podzielić się nim z następnym pokoleniem pracowników wśród dzieci. 
Szkolenie jest dwustopniowe i adresowane do osób zaangażowanych 

(lub chcących się zaangażować) w chrześcijańską służbę wśród dzieci, np.: 

ewangelizacje dla dzieci, szkółki niedzielne, zajęcia katechetyczne, kluby 
biblijne i inne.  

 

Stopień 1 obejmuje m.in. następujące tematy: 

 biblijne podstawy ewangelizowania dzieci 

 czym jest Ewangelia i ewangelizowanie 

 pomaganie dzieciom w poznawaniu 

prawd biblijnych 

 utrzymanie dyscypliny na zajęciach 

 praktyczne aspekty prowadzenia zajęć 

dla dzieci 

 

Stopień 2 obejmuje takie tematy jak: 

 zasady nauczania 

 metodyka nauczania doktryn biblijnych 

 studium dziecka 

 specyfika pracy z przedszkolakami i nastolatkami 

 indywidualne nauczanie 

 praca wzrostowa 

 nauczanie o misji 

 



UWAGA! Stopień 2 szkolenia przewidziany jest dla tych, którzy 

posiadają dyplom ukończenia Stopnia 1. (w czasie LSB lub w czasie 
szkoleń intensywnych). 

  

 Zachęcamy zbory, kościoły czy wspólnoty, które wysyłają swoich 

pracowników na LSB, aby partycypowały w kosztach szkolenia. 
Pracownik z nowymi umiejętnościami, wiedzą oraz doświadczeniem 
będzie ogromną pomocą w służbie danej społeczności.  

 

 Osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów szkolenia w całości 

i nie mogą liczyć na finansowe wsparcie swojego kościoła chcemy 
dać możliwość skorzystania ze stypendium.  W tej sprawie prosimy 

o osobisty kontakt z biurem MED. 
  

Każdy stopień obejmuje ponad 50 godzin zajęć. Uczestnicy szkolenia 
będą mieli okazję na miejscu sprawdzić nabytą wiedzę i praktyczne 

umiejętności. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub za 
pisemną zgodą rodziców/opiekunów także osoby w wieku 16-18 lat. 

 

Szkolenie odbędzie się w Zelowie (woj. łódzkie), w ośrodku Kościoła 

Ewangelicko-Reformowanego w dniach 5–15 sierpnia 2012 roku. Koszt 

(obejmujący: noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz koszty 

administracyjne) wynosi 800 zł. 

Zgłoszenia na LSB prosimy nadsyłać do 30.05.2012 korzystając 

z formularza dostępnego na naszej stronie: www.med.org.pl  

 

Każda zgłoszona osoba otrzyma dodatkowe informacje dotyczące LSB. 

 

 

        Zapraszamy serdecznie! 

          

W imieniu organizatorów 

         Joanna Pilch-Lewicka 

  

 

Organizator: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 

ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń, tel.: 33 854 25 97 

email: med@med.org.pl, www.med.org.pl 
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