RAZPIS
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA- JASLI
Usposabljanje za delo z otroki, mlajšimi od treh let
PROGRAM JE NAMENJEN
Staršem, vzgojiteljem, katehistom in vsem, ki želijo spoznati, kako lahko malčke na njim primeren
način uvajamo v skrivnost vere.
Program je inovacija na področju Kateheze Dobrega pastirja. Katehisti in vzgojitelji iz raznih delov sveta
so z opazovanji v pripravljenem okolju odkrili čudovit način, kako lahko otroku, mlajšemu od treh let
pomagamo razvijati odnos z Bogom vzporedno z razvojem odnosa z ljudmi in stvarmi v njegovem
okolju.
KJE BO POTEKAL PROGRAM
V Ljubljani, Plečnikov trg 2a, v prostorih Uršulinskega samostana.
KDAJ
11. 2. 2022 od 16:30 – 19:30
12. 2. 2022 od 8:30 – 17:30
11. 3. 2022 od 16:30 – 19:30
12. 3. 2022 od 8:30 – 18:00
OBSEG PROGRAMA
Programa obsega 26 ur in vključuje: predavanja, praktične predstavitve posameznih tem, opazovanja
ter skupinske in individualne vaje.
IZVAJALCI
Tina Opeka in Ema Čuk. Obe sta se za to delo pripravljali na dveh celotedenskih seminarjih v Angliji.
VPIS
Izpolnjeno prijavnico s prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite najkasneje do 22.1.2022 na
naslov: Uršulinski zavod, Akademija Mericianum, Ul. J. Turnograjske 8, 1000 Ljubljana.
Zaželeno je, da so kandidati za usposabljanje katehisti KDP ali montessori vzgojitelji, a ni pogoj.
CENA
Stroški usposabljanja znašajo 120 €, vključno z DDV. Udeleženec vplača ob vpisu 50 €, ostalo pa lahko
poravna v dveh obrokih, najkasneje do 5. 3. 2022. Plačila se nakazuje na Uršulinski zavod, TRR pri
NLB št. SI56 0201 0025 9049 427. Namen nakazila je: »KDP jasli ter ime in priimek udeleženca«,
sklic: 2022.
POTRDILO
Potrdilo o usposabljanju podeljuje Akademija Mericianum. Potrdilo ni javno veljavni dokument in ni
potrdilo o priznanju javno veljavne izobrazbe, se pa upošteva za pridobitev diplome KDP, ki se na
podlagi Slovenskega katehetskega načrta iz leta 2018 (člen št. 8 in 24) upošteva za izvajanje kateheze
v Cerkvi na Slovenskem.
INFORMACIJE
s. Darjana Toman: tel. 041 901 147; e-naslov: info@kdp-slo.si

