
Slovenski katehetski urad podpira dejavnost na področju Kateheze Dobrega pastirja  

(dopis št. 60/2007, z dne 26. 04. 2007). 

Uršulinski zavod 
Akademija Mericianum 
Ulica J. Turnograjske 8 
1000 Ljubljana 
e-naslov: katehisti.kdp@gmail.com  
splet: ursulinke.rkc.si/akademija-mericianum 
 
 

RAZPIS  

PROGRAM ZA KATEHISTE KDP I 
za delo z otroki v starosti od 3 do 6 let 

 

KJE 
Program bo potekal v Ljubljani, Plečnikov trg 2a (vhod s strani Maximarketa, učilnica št. 2). 

KDAJ 

2014 20. september 

25. oktober 

22. november 

13. december 

2015 10. januar 

21. marec 

18. april 

2015 23. maj 

20. junij 

26. september 

17. oktober 

14. november 

19. december 

2016 13. februar 

OBSEG PROGRAMA 
Skupni program traja 160 ur in vključuje: predavanja, individualne in skupinske vaje, praktične 
predstavitve posameznih tem (vsaj po ena iz vsakega sklopa). 

Individualno delo vključuje: izdelavo lastnega priročnika, izdelavo materialov (vsaj po enega iz 
vsakega sklopa), branje strokovne literature in pisanje povzetkov (vsaj tri knjige do diplome), 
opazovanja v atrijih – 3 opazovanja, kratka praksa v izbranem atriju (5 srečanj). Program se zaključi 
s teoretičnim in praktičnim izpitom in podelitvijo potrdila o pravljenem programu KDP I.  

DIPLOMA 
Za pridobitev diplome in naziva katehist KDP II. stopnje so opravljane vse obveznosti, ki jih zahteva 
program, celoletna praksa ob mentorju v mentorskem ali lastnem atriju, uspešno izpeljano celotno 
srečanje v atriju ob prisotnosti voditelja KDP, predložitev lastnega priročnika, evidenčnega zvezka in 
programa celoletne prakse v atriju ter zaključni pogovor z voditeljem KDP po predstavitvi. 

IZVAJALCI 
S. Milena Lipovec in s. Darjana Toman s sodelavkami in gosti iz tujine. 

VPIS 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite do 31. 5. 2014 na naslov: 
Uršulinski zavod, Akademija Mericianum, Ul. J. Turnograjske 8, 1000 Ljubljana.  

Po prijavi in plačilu varščine se sklene pogodba med kandidatom in Uršulinskim zavodom.  

CENA 
Stroški za program znašajo 700 €, vključno z DDV. Udeleženec programa nakaže ob vpisu 220 € kot 
varščino, naslednji obrok 180 € do 15. 12. 2014, nato 150 € do 15. 6. 2015 in zadnji obrok 150 € do 
15. 11. 2015, ali po svojem načrtu plačevanja, ki ga priložite k prijavnici. Varščino in ostale obroke se 
nakazuje na Uršulinski zavod, TRR pri NLB, št. SI56 0201 0025 9049 427, sklic: 1-2014-16. 

Varščina se ne vrne, četudi bi kandidat kasneje odstopil od pogodbe in ne nadaljeval programa.  

INFORMACIJE 
s. Darjana Toman: tel. 041 901 147, e-naslov darjana.toman@rkc.si  

s. Milena Lipovec: tel. 031 246 719, e-naslov milena.lipovec@rkc.si 
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