
Drodzy Nauczyciele, 

Szanowni Rodzice 

Przez weekend 26 – 27 września 2015 roku, będziemy po raz drugi gościli w naszym Zborze 

pracowników Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego – Edukacji Biblijnej z Ustronia. Szkolenie 

jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych rodziców oraz pracowników wśród dzieci 

i młodzieży. Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie się na listę (na drzwiach do piwnicy) 

do 20 września br., abyśmy mogli przygotować materiały i zamówić obiady; koszt szkolenia 

dla nauczycieli szkółek niedzielnych z naszego Zboru wynosi 10 zł, dla pozostałych uczestników 

szkolenia wynosi 25 zł (dochodzą koszty posiłków). 

W przerwach do naszej dyspozycji będzie poczęstunek. Jeżeli chcesz upiec ciasto, prosimy 

o zaznaczenie tego na liście, podobnie jak i chęć zjedzenia obiadu (ważne, abyśmy zamówili 

odpowiednią ilość posiłków). Wszelkich informacji o szkoleniu udziela brat Krzysztof Ferdynand 

osobiście, e-mailowo: ferdzio7@wp.pl lub telefonicznie +48 607 680 525. Serdecznie zapraszamy! 

Uwaga: Jeżeli zarezerwujesz obiad a nie przyjdziesz, będziemy obciążać kosztami. 

sobota, dn. 26 września 2015 roku 

 930 – 945 poranna kawa, przywitanie się i zajęcie miejsc 

 945 – 1000 tytułem wstępu – brat Józef Pająk 

 1000 – 1130 blok I: seminarium Cechy nauczyciela. Jak stać się atrakcyjnym nauczycielem? 

Co w postawie, zachowaniu i sposobie prowadzenia zajęć pomaga dzieciom 

w skupieniu uwagi i percepcji, a co przeszkadza? Sprawdzimy, jakim 

nauczycielem był Pan Jezus i co sprawiało, że ludzie chcieli Go słuchać. 

Zastanowimy się nad swoją postawą (zborowa kawiarenka, 2 x 45 min. sesje). 

 1130 – 1145 przerwa kawowa 

 1145 – 1315 blok II: warsztaty Wzbogacenie warsztatu nauczyciela. Ewangelia jest jedna, 

ale można ją przedstawiać na wiele sposobów. Warsztaty pokazują, 

jak krótko, atrakcyjnie i ciekawie wyjaśnić ją dzieciom. Są też okazją 

do poznania nowych pomysłów (sala nabożeństw, 2 x 45 min. sesje). 

 1315 – 1400 przerwa obiadowa (zborowa kawiarenka, catering na miejscu) 

 1400 – 1630 blok III: warsztaty Duchowy wzrost dzieci i nastolatków (praca 

poewangelizacyjna). Zajęcia warsztatowe pokazujące, jak pomysłowo 

wykorzystać piosenkę, werset czy zabawę do uczenia dzieci duchowych 

prawd (zborowa kawiarenka, 3 x 45 min. sesje). 

 1630 – 1645 przerwa kawowa 

 1645 – 1815 blok IV: wykład Poradnictwo dla dzieci. Jak pomóc wierzącemu dziecku 

w jego problemach? Zajęcia dają zrozumienie ważności rozmowy 

z dzieckiem po nauczaniu. Uczą przeprowadzenia takiej rozmowy 
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Tarnowskie Góry, dnia 6 września 2015 roku. 

w praktyczny i odpowiedzialny sposób i pokazują, jak powinien wyglądać 

dalszy ciąg pomocy dziecku (zborowa kawiarenka, 2 x 45 min. sesje) 

 1815 – 1830 zakończenie – brat Krzysztof Ferdynand 

niedziela, dn. 27 września 2015 roku 

 930 – 1215 nabożeństwo z kazaniem: Rodzinne relacje – Boży żelbet. Relacje to coś, 

od czego nie uciekniemy. Skoro nie możemy uciec od siebie nawzajem, 

to co robić, by było nam ze sobą jak najlepiej w domu, w pracy, w kościele? 

Bóg ma dla nas konkretne wskazówki (sala nabożeństw). 

 1215 – 1300 przerwa obiadowa (zborowa kawiarenka, catering na miejscu, osoby 

korzystające tylko z panelu dla małżeństw mogą złożyć dobrowolną ofiarę 

pokrywającą koszt posiłku) 

 1315 – 1330 przerwa kawowa 

 1330 – 1500 panel dla małżeństw i nie tylko: ? ? (sala nabożeństw, 2 x 45 min. sesje) 

Uprzejmie prosimy liderów poszczególnych grup katechetycznych o przekazanie informacji wszystkim 

swoim współpracownikom i dopilnowanie wpisów na liście w terminie. Jest to też o tyle istotne, 

iż nasi Goście poprosili nas o wykonanie zadania na blok Cechy nauczyciela. Prosimy Was również 

o zachęcanie Rodziców Dzieci do udziału w niedzielnym panelu o odpowiedzialności w małżeństwie. 

Dziękujemy! 

Żaneta & Krzysztof Ferdynand 

Józef Pająk  

 

 



Uwaga: Jeżeli zarezerwujesz obiad, a nie przyjdziesz, zostaniesz obciążony kosztami. 

Lp. Imię i Nazwisko 
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Tarnowskie Góry, dnia 6 września 2015 roku. 
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Osoby, które skorzystają tylko z zaproszenia na posiłek (dobrowolna ofiara na 
pokrycie kosztów) panel dla małżeństw: Odpowiedzialne rodzicielstwo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


