Statut Mednarodnega konzilija
Kateheze Dobrega pastirja
(dopolnjen avgusta 2014)
1) 25. oktobra 1996 je bil ustanovljen Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja, s
sedežem v Rimu, na naslovu Via degli Orsini 34.
2) Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja izraža enotnost Kateheze Dobrega pastirja, ki
jo uradno ustanovljena združenja predstavljajo v različnih državah.
3) Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja je orodje za ohranjanje enotnosti med
katehisti in prepoznavnosti Kateheze, kakor jih opisujejo Značilnosti Kateheze Dobrega
pastirja (32 točk).
4) Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja se sestaja vsaka tri leta, sestavljajo ga po dva
katehista/ predstavnika posameznih združenj ter Izvršilni svet, v katerem so Tere Loyo,
Francesca Cocchini, Nora Bonilla in Rebekah Rojcewicz.
5) Predstavnika združenj Mednarodnega konzilija sta dva katehista iz države, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
 ima uradno ustanovljeno združenje za Katehezo Dobrega pastirja;
 vsaj sedemletno delo z otroki v okviru Kateheze Dobrega pastirja;
 celovita vizija Kateheze Dobrega pastirja, kar pomeni znanje na vseh treh stopnjah atrija
ter sredstva za zagotavljanje izobraževanja katehistov na vseh treh stopnjah.
6) Izbrani predstavniki združenj pri Mednarodnem konziliju morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
 morajo biti katehisti s temeljito izobrazbo, dolgoletnimi izkušnjami dela z otroki v atriju
(na vseh treh stopnjah) in s celovito vizijo kateheze;
 morajo sodelovati in redno komunicirati z odborom svojega združenja oziroma podobno
organizacijo ter imeti kar se da celovito vizijo razvoja in potreb kateheze v svoji državi.
Morajo biti tudi pripravljeni in sposobni posredovati svojemu združenju to, kar se je
dogajalo na srečanju Konzilija.
 Vsaj eden od obeh predstavnikov mora v tem času delati z otroki v atriju.
 V državah s katehisti različnih krščanskih veroizpovedi mora izbor predstavnikov
združenja pri Mednarodnem konziliju odsevati ekumensko stanje države.
7) Mednarodni konzilij ima naslednje naloge:
 komunikacija: redno komuniciranje in izmenjava izkušenj na mednarodni ravni;
 izobraževanje: razmišljanje o predlaganih vsebinah glede izobraževanja odraslih in otrok;
 raziskovanje: spodbujanje raziskovanja in poglabljanje razumevanja obeh vidikov:
krščansko sporočilo (vsebinski – doktrinalni vidik) in metodološki pristop povezan s
temami Kateheze Dobrega pastirja.
 material: odzivanje na opažanja in vprašanja povezana z materiali, ki so v uporabi;




odobritev prošenj novih združenj za vključitev v Mednarodni konzilij.
izmed predstavnikov posameznih združenj, ki so člani Mednarodnega konzilija, imenovati
Izvršilni svet. Izvršilni svet sestavlja največ sedem članov, vsaj eden mora biti
usposobljen v pedagogiki Montessori.

8) Izvršilni svet:
 mora izvrševati odločitve, sprejete na sestankih Mednarodnega konzilija, in se ukvarjati z
zadevami (o katerih razpravljajo na sestankih Mednarodnega konzilija) ki bodo potrjena
na naslednjem sestanku Mednarodnega konzilija;
 je odgovoren za neposredno komuniciranje z odbori združenj (oziroma sorodnimi
organizacijami) glede priprav na naslednji sestanek Mednarodnega konzilija;
 lahko povabi goste na sestanek Mednarodnega konzilija, glede na potrebe/zanimanja, ki
se dotikajo tematik, o katerih se bo razpravljalo na posameznih sestankih Mednarodnega
konzilija.
9) Posamezna združenja so odgovorna za izvajanje odločitev Mednarodnega konzilija v svojih
državah.

