
Seminarium kwalifikacyjne ,,Teologia pastoralna. Jak rozmawiać z uczniami o 

grzechu i śmierci?“ (w językach:litewskim i polskim) 

Program kwalifikacyjny „Teologia katolicka w procesie nauczania” akredytowany jest przez 

Centrum Edukacyjne w Trokach 2020-10-10 d. ID 309166.. Pełny wymiar 40 godzin. 

 

Adnotacja do seminarium:  

Ból, cierpienie, choroba, śmierć to zjawiska wynikające z porządku Natury. Codziennie 

w jakiejś rodzinie ktoś cierpi i ktoś umiera. Rodzice stają wtedy przed problemem –jak powiedzieć o 

tym dziecku? Rzadko podejmują z dziećmi podobne tematy, chcąc oszczędzić dzieciom i sobie 

stresu.  

Na lekcjach religii podejmujemy jednak tematy grzechu, śmierci i cierpienia. 

Podobnych tematów nie należy unikać, gdyż dialog z uczniem daje mu również wsparcie.  Im 

większe wsparcie otrzymuje młody człowiek, tym łatwiej mu poradzić sobie z podobnym 

doświadczeniem. W czasie seminarium będzie mowa o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na 

trudne tematy. 

LEKTORZY: 

        Ks. A. Bogdziewicz – odpowiedzialny za duszpasterstwo chorych, obecnie posługuje jako 

kapelan w hospicjum bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie. W czasie seminarium podzieli się własnym 

doświadczeniem. 

P. L. Narkiewicz - Skórko - psycholog,  przedstawi problem szerzej i powie jak należy rozmawiać 

z dziećmi i młodzieżą na podobne tematy. 

 

Czas: 8 godz. ak. 

 

Plan seminarium: 

 

• 24 lutego o godz. 16.00 – ks. A. Bogdziewicz (spotkanie ogólne dla grupy polskiej i litewskiej); 

 

• 25 lutego o godz. 16.00 -  P. L. Narkiewicz- Skórko (dla grupy litewskiej); 

 

• 25 lutego o godz. 16.00 -  P. L. Narkiewicz- Skórko (dla grupy polskiej). 

 

REJESTRACJA  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15bxcjKQ6jW2MPPWvUnQNEStgQXPxCVOl-

z1y39ztexElYQ/viewform 

 

CENA 12 euro 

 (Pełna cena wynosi 17 euro od osoby, różnicę opłaca Centrum Katechetyczne). 

Seminarium odbędzie się zdalnie na Zoom platformie.  

WAŻNA INFORMACJA: 

W wypadku, jeżeli seminar opłaca szkoła: 

• Uzgodnijć ze szkołą. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15bxcjKQ6jW2MPPWvUnQNEStgQXPxCVOl-z1y39ztexElYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15bxcjKQ6jW2MPPWvUnQNEStgQXPxCVOl-z1y39ztexElYQ/viewform


• W czasie rejestracji wskazać należy dokładną nazwę szkoły i pocztę elektroniczną. 

• Fakturę do szkoły wyśle Centrum Edukacyjne w Trokach już po ukończeniu seminarum. 

 

W wypadku, jeżeli semiarium opłacamy osobiście: 

• Seminarium prosimy opłacić od 2 do 23 lutego.  

Można zrobić przelew na konto:( SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668. Į paskirties skiltį 

įrašykite seminaro pavadinimą), albo zapłacić gotówką. 

 

• Nauczyciele religii i katecheci mający trudności finansowe mogą ubiegać się o pomoc. 


