
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

„Miłość Edukacja Dojrzałość” zaprasza na 

dla pracowników wśród dzieci i młodzieży, katechetów, rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zainteresowanych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, 

jednak w trakcie będzie możliwość złożenia ofiary 

pieniężnej na pokrycie kosztów konferencji.  

Więcej informacji i zgłoszenia na:  

 

Osoby zainteresowane kupnem materiałów do prowadzenia zajęć biblijnych, proszone są 

o wcześniejszy kontakt z biurem stowarzyszenia. Więcej informacji o naszych publikacjach 

znajdziecie na stronie www.med.org.pl w zakładce materiały do pracy z dziećmi.  

 

 

 

Kluby biblijne dla dzieci 
Może zastanawiasz się nad tym, czego 

potrzebują współczesne dzieci? Czy klub biblijny 

może być dobrym pomysłem na zajęcia 

pozalekcyjne dla nich? A jeśli tak, to jak 

zorganizować i rozpocząć taki klub? I wreszcie: 

Jak powinien wyglądać program? Co można 

robić z dziećmi podczas zajęć klubu? Oprócz 

wielu praktycznych wskazówek będziemy dzielić 

się także własnymi doświadczeniami 

z prowadzenia klubów. Przedstawimy również 

propozycję gotowej lekcji do wykorzystania 

w czasie bożonarodzeniowego klubu. 

Warsztaty dobrej zabawy 
Warsztaty gier, pląsów i zabaw to propozycja 

dla osób, które chciałyby poznać nowe zabawy, 

przypomnieć sobie te z okresu swojego 

dzieciństwa, oraz wspólnie się pobawić. Poznanie 

krótkich i dobrych zabaw daje możliwość 

zaanimowania ciekawego przerywnika podczas 

zajęć na szkółce, wycieczce, obozie itp. 

Zaprezentujemy również gry i zabawy, które można 

przeprowadzić w terenie, na boisku, w lesie czy sali 

gimnastycznej. Różnorodność przedstawionych 

gier pozwoli uczestnikom wykorzystać je w każdej 

grupie wiekowej, odpowiedniej liczbie uczestników 

oraz przy różnych okazjach. 

Formy dyskusji i twórcze metody pomocne 

w procesie poszukiwania rozwiązywania problemów 
To propozycja dla tych, którzy poszukują: ciekawych pomysłów na poprowadzenie dyskusji z młodzieżą; 

różnorodnych formy dyskusji i metod aktywizujących do wypowiedzenia się na dany temat, określania 

własnego zdania oraz przeanalizowania swoich poglądów; form pomagających znaleźć najlepsze / 

najciekawsze rozwiązanie, uświadamiające i wzbogacające horyzonty młodego człowieka. 
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9:40 - 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 - 10:20 Rozpoczęcie konferencji 

10:20 - 11:40 Sesja I: Kluby biblijne (wykład  

11:40 - 11:50 Przerwa    i warsztaty cz.1) 

11:50 - 12:00 Prezentacja: Wydawnictwo MED 

12:00 - 13:00 Sesja II: Kluby biblijne (wykład i warsztaty cz.2) 

13:00 - 13:05 Zdjęcie grupowe uczestników 

13:05 - 13:45 Przerwa obiadowa 

13:45 - 13:55 Prezentacja: Płyty z piosenkami dla dzieci 

13:55 - 14:40 Sesja III: Formy dyskusji… 

14:40 - 14:55 Przerwa 

14:55 - 15:55 Sesja IV: Warsztaty dobrej zabawy 

15:55 - 16:00 Zakończenie konferencji 

 

Joanna Pilch-Lewicka – pracownik ChS „MED”, była  

nauczycielka w szkole dla dzieci niedosłyszących, 

obecnie zaangażowana w prowadzenie szkoleń dla 

nauczycieli, klubów, rekolekcji oraz obozów dla dzieci. 

Nastoletnia córka pomaga jej zrozumieć wiek ″nastoletni″. 

Bartłomiej  Nowaczyk-Wyszkowski 

– pracownik ChS „MED”, animator 

społeczno-kulturalny, były nauczy-

ciel lekcji biblijnych w chrześcijań-

skiej szkole. 

 
 

 

Istnieje możliwość zamówienia 

posiłku z dowozem na miejsce 

konferencji - szczegóły na miejscu. 

Można również skorzystać z ofert 

restauracji znajdujących się 

w okolicach ul. Hallera 

               i Alei Pracy. 
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