
 

RAZPIS 
USPOSABLJANJE KATEHISTOV KDP III 

PROGRAM JE NAMENJEN 
Katehistom, duhovnikom in staršem, ki so že spoznali KDP in želijo dopolniti svoje spoznanja in se 
usposobiti za versko vzgojo otrok, ki so v šoli v drugi triadi.  

KJE BO POTEKAL PROGRAM 
V Ljubljani, Plečnikov trg 2a,  

KDAJ 
2020 10. – 14. avgust  

2021   9. – 14. avgust 

Dopuščamo možnost, da se 2. teden, po dogovoru z udeleženci, razdeli na vikende med letom.  

OBSEG PROGRAMA 
Skupni program traja 130 ur in vključuje: predavanja, individualne in skupinske vaje, praktične 

predstavitve posameznih tem.  

Osebno delo vključuje: izdelavo lastnega priročnika, izdelavo materialov, branje strokovne literature 

in pisanje povzetkov, opazovanja v atrijih in kratko prakso v izbranem atriju. Program se zaključi s 

teoretičnim in praktičnim izpitom.  

POTRDILO  
Po udeležbi na usposabljanju KDP III prejme udeleženec potrdilo o udeležbi na skupnem programu. 

DIPLOMA 
Pogoj za pridobitev diplome in naziva katehist KDP III so opravljane vse obveznosti, ki jih zahteva 

program, celoletna praksa ob mentorju v mentorskem ali lastnem atriju, uspešno izpeljana celotna 

srečanja v atriju na vseh treh stopnjah ob prisotnosti voditelja KDP, izdelan lastni priročnik za vse tri 

stopnje in izpolnjeni vsi ostali pogoji zapisani v evidenčnih zvezkih.  

IZVAJALCI 
Patrizia Cocchini in Deborah Presser-Velder s sodelavci. 

JEZIK 
Predavanja bodo italijanščini in angleščini. Za prevajanje bo poskrbljeno. 

VPIS 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami navedenimi na prijavnici, pošljite najkasneje do 10. 7. 2020 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 € in ddv, to je skupno 854 €. Udeleženec programa ob vpisu plača 

aro v višini 220 € kot potrditev prijave, ostalo pa lahko poravna v več obrokih, najkasneje do 30. 06. 

2021. Vplačila se nakazuje na Uršulinski zavod, TRR pri NLB št. SI56 0201 0025 9049 427, namen 

nakazila: KDP III ter ime in priimek udeleženca, sklic: 3-2020-2021. 

Varščine 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  

mailto:darjana.toman@rkc.si

