VPRAŠANJA

Po t ek i z ob ra ž ev a n ja

Kje ste doslej pridobivali katehetske izkušnje?
___________________________________
___________________________________
S katero starostjo otrok ste delali in koliko
časa?

___________________________________
___________________________________

1.

Izobraževanje bo potekalo od 31. avgusta 2018
do aprila. 2019
2.

Pastirja?
___________________________________
___________________________________

KJE

V prostorih Hiše otrok Mali koraki, Trg svobode 15, 2392 Mežica
3.

Zakaj se želite izobraževati v Katehezi Dobrega

KDAJ

K AT E H E Z A
D O B R E G A PAST I R J A

VODI

Izobraževanje bo vodila s. Darjana Toman s
sodelavkami.
Uršulinski zavod, Akademija Mericianum, Ul. J.
Turnograjske 8, 1000 Ljubljana

I Z O B R A ŽE VAN J E
I . S TO P N JA

Kaj načrtujete, ko boste končali izobraževanje?
___________________________________
___________________________________

Za teologe, katehete in katehistke,
V primeru, da izobraževanje prekinete, vam že
plačanih prispevkov ne vrnemo.

za pedagoge in vzgojitelje predšolskih otrok

Potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji

za župnijske sodelavce, starše, ...

izobraževanja.

Hiša otrok Mali koraki, Zasebni zavod
Trg svobode 15, 2392 Mežica

Kraj in darum:_________________________

malikoraki@yahoo.com

Podpis:______________________________

www.mali-koraki.si

N a m e n iz o b r až ev a n j a

1.

NAMEN

V s e b in a

1.

VSEBINA

Obsežna in skrbno izdelana »kateheza« za otro-

Na izobraževanju bodo predstavljene osnovne

ke različnih starosti, ki temelj na naravnem od-

biblične in liturgične tematike tako, kakor jih

nosu do Boga, je dobila ime po Svetopisemski

zmore dojeti in razumeti 3-6 letni otrok.

priliki o Dobrem pastirju.
Namen izobraževanje je pokazati in uvideti,
kako lahko posredujemo velike skrivnosti vere
majhnim otrokom.
KATEHETSKI pristop, ki ga je razvila Sofija Cavalletti upošteva naravne verske sposobnosti
otroka kot jih je odkrila Maria Montessori.

2.

CILJI izobraževanja so:



predstaviti principe in metodologijo

2.

OBSEG

Skupni del programa: obsega 128 ur in vključuje: predavanja, individualne in skupinske vaje,
praktične predstavitve posameznih tem.
Osebno delo vključuje: izdelavo lastnega priročnika, izdelavo materialov, branje strokovne literature, opazovanje kateheze v atrijih. V času

programa udeleženec opravi kratko prakso v
izbranem atriju, po končanem skupnem progra-

P r i j avn i c a

Ime:_______________________________
Priimek:____________________________
Ulica:______________________________
Pošt. št.:____________________________
Kraj:______________________________
Dat. Rojstva: ________________________
EMŠO:_____________________________
Davčna št.: __________________________
Telefon:____________________________
E-mail:_____________________________

mu pa še celoletno prakso v atriju.

kateheze Dobrega Pastirja;



Izobraževalni program KDP I je zaključen, ko
Raziskovati religiozno naravo in religioz-

kandidat opravi vse obveznosti, ki jih zahteva

Izpolnjeno prijavniso pošljite najkasneje do

ne potrebe otroka;

program in uspešno izpelje eno srečanje v atriju

21.8.2018 na naslov: Hiša otrok Mali koraki, Trg

ob navzočnosti predstavnika Akademije Mericia-

svobe 15, 2392 Mežica.



Poglobiti svoj lasten odnos z Bogom;



Izkusiti meditacijo ob bibličnih in liturgič-

num.

3.

CENA

nih temah in spoznati kako 3-6 letne
otroke uvajamo v meditacijo;





Stroški izobraževanja znašajo 700 €, Udeleženec
ob vpisu vplača 220 € kot potrditev prijave,

Razširiti svojo sposobnost opazovanja

preostali del pa lahko poravna v treh obrokih,

otroka in učenja iz opazovanja;

najkasneje do 5.4.2019.

Pomagati pri pripravi atrijskega okolja za

Prvega obroka se ne vrne, četudi bi kandidat

3-6 letne otroke, izdelavi albuma in kate-

kasneje odstopil od pogodbe in ne nadaljeval

hetskih materialov.

izobraževalnega programa.

INFORMACIJE:
Nina Jug: tel. 031 239 806
Jana Rečnik: tel. 041 889 285
e-naslov: malikoraki@yahoo.com

