
Pozdravljeni! 

S tem pismom sporočam, da organiziramo usposabljanje za katehiste KDP III, to je za 

delo z otroki, ki so v šoli v drugi triadi.  

Razpis, ki ga zaradi Covid-19 in nepredvidljivih razmer nismo objavili, je bil pripravljen 

tako, da bi se program začel novembra 2020 in bi potekal ob vikendih. Vendar smo se po 

posvetovanju s Patrizio Cocchini, ki bo vodila program, odločili, da bo usposabljanje 

izvedeno bolj strnjeno in sicer dvakrat po celi teden in ne ob vikendih, razporejenih 

skozi dve šolski leti. Dopuščamo pa tudi možnost, da bi 2. teden razdelili na vikende 

glede na razmere in dogovor z udeleženci.  

Posledica spremenjenega programa je tudi zelo kratek čas od objave do vpisa. Zadnji 

rok za vpis je 10. julij 2020. 

Podrobnosti glejte v priloženem razpisu. 

Naj še spomnim, da smo za usposabljanje za III. stopnjo še vedno odvisni od izvajalcev iz 

tujine, ki jih je malo, zato prav gotovo pri nas ne bo kmalu ponovnega usposabljanja za to 

stopnjo.  

Navajam še pogoje za vpis v KDP III:  

1. Zaključeno usposabljanje na 1. stopnji, vključno s celoletno prakso, izdelanim 

celotnim osebnim priročnikom, zaključno predstavitvijo in vsem, kar je še zapisano v 

evidenčnem zvezku. 

2. Udeležba na usposabljanju na 2. stopnji, vključno z vsem, kar spada v čas 

izobraževanja in je zapisano v evidenčnem zvezku (strani priročnika, predstavitve, 

izdelovanje materialov, opazovanja, branje knjig, kratka praksa ter teoretični in 

praktični izpit). 

3. Da je med usposabljanjem na 2. in vpisom v 3. stopnjo preteklo vsaj eno leto, ki je 

bilo  namenjeno delu v atriju na 1. ali 2. stopnji. 

Po zaključenem usposabljanju na III.  stopnji udeleženec dobi diplomo. Diplomantom 

KDP lahko Cerkev na Slovenskem podeli kanonično poslanstvo za katehezo. Kateheza 

Dobrega pastirja je namreč priznana tudi v Slovenskem katehetskem načrtu in prav tako 

celotna izobrazba, ki vključuje vse tri stopnje.  

Ni pa zanemarljivo tudi dejstvo, da boste z izobraževanjem na III. stopnji tudi sami 

pridobili nova spoznanja in poti, ki vas bodo osebno vodile bliže k Bogu. 

Združena z vami v Svetem Duhu vas prisrčno pozdravljam, 

s. Darjana 

 

Ljubljana, 17.6.2020 

 


