A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom hosszú távú
célja a Pedagógus Piknikek országos elterjesztése által a pedagógus társadalom küldetéstudatának megerősítése, mentálhigiénés
és lelki támogatása.

„Akkor a tanultak ragyogni fognak, mint
az égboltozat fénye, s akik az igazságra
oktattak sokakat, tündökölnek örökkönörökké, mint a csillagok.”

(Dániel 12,3)
A világ katolikus iskoláinak több, mint 50
millió tanulója van. Az egész emberiség
számára fontos, hogy a keresztény
pedagógusok egyetlen nagy közösségben találkozzanak és együttműködjenek
egymással.
Isten áldását kérem az első Pedagógus
Piknik résztvevőire:




Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

A Keresztény Sziget idei témája az ismeretszerzés jövője.
Ehhez kapcsolódva szervezzük meg az
I. Pedagógus Pikniket 2018. május 26-án.

Program
9:30–10:00 gyülekező
10:00–12:00 b
 eszélgetés fűben ülve, „pokróctársaságokban”:
•„Honnan jöttél?” – ismerkedés, bemutatkozás
•„Hogy vagy?” – megosztás a mentálhigiénés
és lelki állapotainkról
•Erőforrásaink, pedagógus példaképeink
•Értékleltár: „a 12 legfontosabb szavam”
•A pedagógus piknik továbbgondolása
A beszélgetést „pokrócgazdák” segítik
12:00–13:30	
piknikebéd – egymást kínáljuk
abroszközösségekben.
12:30

1
 2 db piknikkosár kisorsolása a
regisztrált és jelen lévő pedagógus résztvevők között. (Búzavirág
Alapítvány és erdei iskola látássérült kosárfonóinak munkái:
www.buzavirag.hu)

Ezt követően csatlakozunk a Keresztény Sziget rendezvényeihez!
Információk és jelentkezés:
http://72tanitvany.hu/pedagogus-piknik/

Design: csokimuki.hu, Freepik illusztrációk felhasználásával.

Hozzatok sütit, pár
szendvicset, falatokat, üdítőt!
Kínáljuk meg egymást!

Jókedv, vidám hangulat,
üdítő együttlét a szabadban!

A Pedagógus Piknik alkalom a kapcsolatépítő találkozásra, beszélgetésre, fűben
ülve a szabadban, 8 fős „pokróctársaságokban”.
Az egyetemes misszió jegyében, a pedagógustársadalom egésze felé közvetítjük a
remény üzenetét!
A pedagógus pikniken nem előadásokat
hallgatunk, hanem egymást hallgatjuk meg!
•Közösen választunk ki és dolgozunk
fel évente új, izgalmas „lelkierő fejlesztő” témákat.
•Együttgondolkodunk a pedagógus
piknik jövőjéről, országos kiterjesztéséről, témáiról, a piknikek közötti
mentálhigiénés és lelki támogatások
eléréséről.
•A létrejövő piknik-tapasztalatokat
összefoglaljuk és közreadjuk. Ezzel
segítjük helyi pedagógusok értékalapú személyes találkozását, lelki-testi
felfrissülését!
A piknik-programokat és a beszélgetést
„pokrócgazdák” (facilitátorok) segítik.
A piknik az ajándékozás ünnepe!
Ebédidőn abrosz-közösségekké alakulunk
és egymást kínáljuk a hozott hazaiból.

Nekünk Te számítasz – egymásra számíthatunk!
A Pedagógus Piknik program a Quinit kezdeményezése a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom számára. (www.quinit.hu)
Quality initiatives for the Community – Minőségi kezdeményezések a közösségért

„Álmok őrzői, hitek építői”
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„Keresztény Sziget”

