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 Učiliiden
po domech
a hlásali evangelium,
že Ježíš je Mesiáš. (Sk 5, 42)

Vedeš skupinu, kde se společně rozebíráte Bibli či aktuální
témata? Narážíš někdy na nedostatek materiálů? Scházíte se
už příliš dlouho a nevíš, jak skupinu oživit či transformovat?
Je v tvém okolí nedostatek vedoucích, kteří by skupinku vedli?
Stává se ti, že vaše skupinka začne časem připomínat spíše přátelské popovídání? Řešíš, jak udržet smysluplný rozhovor nad textem?

 Právě těmto potřebám bychom rádi vyšli vstříc a to skrze dvě společná setkání, která proběhnou v Čechách a na Moravě. Účastníci budou mít k dispozici zpracované materiály, které budou
moci okamžitě použít ve svých skupinkách.

I. setkání

II. setkání

Čechy 11. 2. 2012 / Morava 18. 2. 2012

Čechy 14. 4. 2012 / Morava 31. 3. 2012

Dvě společné přednášky (45+15 min. diskuse)
 Principy biblického vzdělávání, význam
biblických hodin a skupinek ve sboru
- (D. Fajfr)
 Duchovní profil vedoucího skupinky
- (D. Novák)

Dvě společné přednášky (45+15 min diskuse)
 Jak vést skupinku: Náplň setkání
(sdílení, modlitby, téma, zpěv), úvodní slovo
k biblickým textům a tématům, formát
diskuse, časové vymezení, otázky
(J. Unger - Č / S. Raszka - M)
 Přednosti a úskalí skupinového modelu,
kdy rozčlenit na dvě, kdy rozpustit skupinku, atd.
(D. Fajfr - Č / P. Vopalecký - M)

Workshopy – účastníci absolvují oba (60 min)
 Jak pracovat s materiály (moduly 6-12 lekcí) – práce se soubory na webu CB (P. Grulich)
 Jak pracovat s biblickými texty (D. Beňa)
– účastníci dostanou nakopírované podklady
a připraví si úvod k rozhovoru

Program:

08:30 - 09:00
09:15 - 10:15
10:30 - 11:30

registrace
1. přednáška
2. přednáška
přestávka
13:00 - 14:00
1. workshop
14:15 - 15:15
2. workshop
společný závěr, nejpozději do 16:00

Workshopy – účastníci absolvují oba (60 min)
 Praktická zkušenost vedení skupinky
(D. Novák - Č / P. Vopalecký - M)
 Příprava biblického tématu (D. Beňa)
– účastníci dostanou nakopírované podklady
a připraví si uvedení k rozhovoru

Za kolik & Jak se přihlásit

Platba 100,- Kč za jeden den (zahrnuto malé občerstvení - káva, čaj), platí se na místě. Oběd si zajistí každý sám.
Pořádá: Rada CB & ETS. Čechy: Sbor CB, Koněvova 24, Praha 3 / Morava: Sbor CB, 28. října 148, Ostrava.
Jeden seznam za sbor se jmény účastníků a místem, kam se hlásíte (Čechy / Morava),
zašlete nejpozději do 1 týdne před konáním semináře na adresu sekretariat@cb.cz.

