Четвъртък (10.05.2018г.)Jeudi 10 mai
15.00 Пристигане и регистрация
18.30 Вечеря
20.00 Откриване с хваление
Социално събитие – време за опознаване
един с друг
Петък (11.05.2018 г.)
8.00
Закуска
9.00
Хваление
9.30
Основна сесия 1: проф.д-р Дечко Узунов:
“Християнската вяра и ценности като метод за
подобряване на образованието”
10.30 кафе-пауза
11.00 Основна сесия 2: д-р Кен Бадли: “Учители-християни в светско обкръжение»
12.30 Обяд
14.00 Отдих / екскурзии
18.30 Вечеря
20.00 Представяне на държавите и молитва.
Тези участници, които искат да представят своята страна, трябва да заявят това до’ 01.04.2018г.
Събота (12.05.2018г.)
8.00
Закуска
9.00
Хваление
9.30
Основна сесия 3: д-р Кен Бадли: “Учителите-християни в настоящия културен период:
какви трябва да бъдем?”
10.30 кафе-пауза
11.00 Семинар 1
12.30 Обяд
14.30 Семинар 2
16.00 кафе-пауза
16.30 Семинар 3
18.00 Вечеря
19.30 Споделяне на добри образователни практики
(групова дискусия)
20.30 Свободно време
Неделя (13.05.2018г.)
8.00
Закуска
9.00
Хваление и заключителна сесия: Грейъм Коул
11.00 Изпращане и пакетиран обяд

EurECA
Европейската асоциация на християнските учители
(European Educator`s Christian Association) е международна организация на християните, работещи в
сферата на образованието – частно и държавно. Нейната цел е да създаде връзка между християните от
цяла Европа, така че Божието царство да бъде разпространявано в областта на образованието.
Конференциите на EurECA се провеждат всяка година. EurECA е член на Европейския Евангелски Алианс.
Конференцията през 2018
Образованието формира нациите. Призивът на тези
от нас, които сме посветили живота си да служим на
Царя на царете, е да Го представим толкова добре, че
Неговото влияние да бъде усетено чрез нас във всяка
област на обществото и по-специално – в сферата на
образованието.
Нашата вяра в Бог ни учи, че Той желае да достигне
всички хора и като учители, ние имаме възможността да бъдем въвлечени в това по един специален
начин. Целта на Конференцията ни тази година е да
се съберем в хваление, молитва и приятелска атмосфера, така че да научим повече как Господ може да
ни използва в това, което правим. Приветстваме с
добре дошли всички!

Конференция 2018

Влиянието на християнските учители върху една нация
Международна Конференция за
учители-християни
10-13 май 2018 г.
Парк-хотел “Витоша”,
София, България

Участници
Участниците са учители-християни, представители
на християнски образователни организации и всеки,
който се интересува от темите на Конференцията.
Основните сесии и семинарите ще бъдат провеждани на английски език. При необходимост, ще предложим превод на френски и немски език. Ако имате
нужда от превод на друг език, ви съветваме да дойдете с приятел, който да ви превежда
Място на провеждане
парк-хотел “Витоша”
гр.София - 1700
ул.”Росарио” 1
тел. 02-816-88-88
www.vitoshaparkhotel.com

www.eureca-online.org

Основни сесии
Д-р Кен Бадли преподава основи на образованието в
университета Mount Royal, в Калгари, Алберта. Преподавал е на
ученици от различни възрастови
групи в Канада и САЩ, като също
така многократно е работил с
учители в Кения. Той е част от
образователния борд на “New
Educational Review” и е редактор
на книгата “International Journal
of Christianity and Education”.
Част от последните му публикации са: “Ехо от вътре: Минали перспективи и бъдещето на християнското висше
образование” (2016 г., с Патрик Алън), “Вяра и учене:
наръчник за учителите” (2014 г., с Патрик Алън), “Образователните основи на Канада”, с Джоди Никъл и Алън
Едмондс (2014). Кен живее в Калгари, Алберта, със
съпругата си К.Джо-Ан Бадли.
Професор д-р Дечко Свиленов изучава православна
теология и медицина. Работи е в
Българската академия на науките в продължение на 36 години,
както и в Медицинския университет в гр.Ум в Германия. Автор е на
много медицински и християнски
книги като “Еволюция и Сътворение в светлината на науката”,
“Сексуалност и секс – какво казва
Библията?”, “Въпроси относно
Божието съществувание”, “Живот
след смъртта” и други. Съпругата
му и по-големият му син са лекари, а по-малкият му син
е зъболекар в САЩ. През 1994 г. професор Свиленов
основава фондацията “Приятели на България”. След
политическите промени през 1989 г. той започва да
отпечатва и разпространява детски Библии и книги по
християнска етика в държавните училища в България,
като до момента общият брой Библии е 4 милиона.

Семинари
Семинарите ще бъдат с продължителност от 60
минути и ще са водени от различни делегати на
Конференцията, които ще говорят по различни
теми.
Coûts de la conférence
Общата цена на Конференцията за един човек
(включваща настаняване, храна и такса за Конференцията) възлиза на 210 евро (за двойна стая) /
255 евро (за единична стая) за ранна регистрация
до 01.03.2018г. За регистрация след 01.04.2018г.
цената е с 20 евро повече. Има възможност да
пристигнете по-рано или да си тръгнете по-късно, което трябва да се заплати допълнително. За
предлаганите от нас екскурзии се заплаща допълнително.
Предвижване
Парк-хотел “Витоша” се намира на 8 км. от Летище София и до него може да се стигне лесно с
такси за около 5-7 евро.

Регистрация за Конференцията
Можете да се регистрирате онлайн на www.eurecaonline.org/conference.
Колкото по-рано се регистрирате, толкова по-лесно
ще е за нас да организираме Конференцията, а и вие
ще намерите по-подходящ полет за себе си. Ако имате
нужда от виза, може да започнете процеса възможно
най-скоро!
Краят на регистрацията е 10.04.2018 г.
Ще сме ви благодарни, ако платите в аванс!
За плащане в евро:
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH21 0023 3233 6779 2941 F
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
За плащане в швейцарски франкове:
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH59 0023 3233 6779 2940 D
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
За плащане в английски лири:
UK Bank: NatWest
Sort code: 537011
Account No.: 96579773
Финансиране :
EurECA има европейски фонд за подпомагане, за да
помогне на тези, които по финасови причини не могат
да си позволят да посетят Конференцията. Молбите за
спонсорство ще бъдат събирани до 31.01.2018 г., след
което ще ви информираме до каква степен може да ви
помогнем.
Каним ви да дарите в този фонд, ако имате възможност, като добавите малко повече средства към таксата
за конференцията.
Въпроси?
Можете да се свържете с г-н Ливиу Капрар на
liviucaprar@gmail.com
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