Nuotolinis kvalifikacinis seminaras ,,Pastoracinė teologija. Kaip
kalbėti su mokiniais apie kančią bei nuodėmę?“ (lietuvių ir lenkų k.)
40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) ,,Katalikų teologija ugdymo
procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 d. ID 309166.
Seminaro anotacija:
Tikybos pamokose dažnai susiduriame su nuodėmės, kančios ir mirties temomis. Pokalbis su
vaikais ir jaunimu apie mirtį tėvams ir mokytojams gali kelti nerimą ir norą jo išvengti. Tačiau
kančia yra neatskiriama gyvenimo dalis ir vaikams svarbu žinoti, kas tai yra. Jeigu mes kalbame
su vaikais apie mirtį, tada, kai jie tuo domisi, mes galime suteikti jiems informaciją, paruošti
juos ateičiai ir padėti, kai jiems neramu.
Kunigas A. Bogdevičius atsakingas už ligonių sielovadą. Taip ir sergančių jaunuolių sielovadą
Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise. Kunigas pasidalins patirtimi, kaip šiomis temomis
kalbėti su vaikais ir jaunimu.
Psichologė L. Narkevič- Skurko pristatys praktinius patarimus, į ką mokytojai ir katechetai
turėtų atkreipti dėmesį kalbant su vaikais ir jaunimu apie kančią bei mirtį.
Trukmė 8 ak. val.
Dienotvarkė:
Paskaitos dėstantiems lietuvių kalba:
•

02-24 d. 16 val. Lektorius - kunigas A.

Paskaitos dėstantiems lenkų kalba:
•

Bogdevičius.
•

02-25 d. 16 val. Lektorė - psichologė L.
Narkevič- Skurko.

02-24 d. 16 val. Lektorius - kunigas A.
Bogdevičius.

•

02-26 d. 16 val. Lektorė - psichologė L.
Narkevič- Skurko.

Registracijos nuoroda čia
Užsiregistravę dalyviai įsipareigoja dalyvauti abiejose dalyse: 02-24 d., 25 ar 26 d.
pasirinktinai.
Seminaro kaina 12 eurų (pilna kaina 17 eurų, dalį seminaro kainos dengia VAKC).
Seminaras vyks Zoom platformoje. Prašome būti prisijungus savo Vardu Pavarde.

Prašome atidžiai perskaityti informaciją dėl apmokėjimo

Jei už dalyvavimą seminare moka švietimo įstaiga:
• Suderinkite su švietimo įstaiga dėl apmokėjimo.
•

Registruojantis nurodykite švietimo įstaigos el. paštą ir tikslų pavadinimą.

•

Apmokėjimas ir sąskaitų faktūrų išrašymas vyksta per VŠĮ Trakų švietimo centrą
po seminaro.

• Sąskaitos faktūros dalyviams bus išsiųstos po seminaro švietimo įstaigos el. pašto
adresu, kurį nurodėte registracijos metu.

Jei už dalyvavimą seminare mokate iš asmeninių lėšų:
•

Seminaro dalyvis iki seminaro (vasario 8 - vasario 23 dienomis) gali atvykti į
VAKC sumokėti grynais pinigais;

•

arba iki seminaro (02-23 d.) gali apmokėti Vilniaus arkivyskupijos katechetikos
centrui pavedimu SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668. Į paskirties skiltį
įrašykite seminaro pavadinimą.

•

Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, mokantys iš asmeninių
lėšų ir turintys finansinių sunkumų, gali kreiptis į VAKC dėl seminaro kainos
kompensavimo (registracijos formoje).

