RAZPIS
KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA IV. STOPNJA

Usposabljanje za delo z odraščajočimi in mladostniki
Da lahko mladostniku v dobi odraščanja pomagamo utrditi odnos z Bogom, potrebujemo primerno
metodo in vsebino. Ob poglobljenem spoznavanju identitete, ki izhaja iz krsta in moči, ki se izliva iz
zakramentov birme in evharistije, bo mladostnik v kontekstu Božjega načrta lažje odkril, kakšno je
njegovo mesto v tem svetu, in bo na to vabilo tudi odgovoril.

PROGRAM JE NAMENJEN:

Vsem, ki ste na usposabljanjih za katehiste Kateheze Dobrega pastirja odkrili duhovno bogastvo KDP in
želite še naprej hoditi po tej poti ter jo nadaljevati skupaj z odraščajočimi in mladostniki.
Za vpis je pomembno, da so udeleženci že domači s KDP na 2. in 3. stopnji.

KJE BO POTEKAL:

Program bo potekal v Ljubljani, Plečnikov trg 2a. Za oddaljene bo po dogovoru možnost nočitve.

KDAJ:

Od 8. – 10. avgusta 2022, vsak dan od 8.45 – 18.00.

OBSEG PROGRAMA:

Skupni del programa obsega 30 ur in vključuje: predavanja, praktične predstavitve posameznih tem,
osebni študij, ter individualne in skupinske vaje.
Osebno delo vključuje: pisanje lastnega priročnika, izdelavo materialov in branje strokovne literature.
Potrdilo o opravljenem programu KDP IV prejme kandidat po zaključenem skupnem programu.

IZVAJALKA

Izvajalka programa bo ga. Patrizia Cocchini.

CENA

Stroški programa znašajo 200€, vključno z ddv.
Udeleženec programa ob vpisu plača aro v višini 70 € kot potrditev prijave, ostalo pa lahko poravna
najkasneje do 31.7.2022. Kdor meni, da tega prispevka ne bi zmogel poravnati v celoti, naj pokliče na
informacije.
Plačila se nakazuje na Uršulinski zavod, TRR pri NLB št. SI56 0201 0025 9049 427, namen nakazila:
KDP IV ter ime in priimek udeleženca, sklic: 04-2022.
Are se ne vrne, četudi bi kandidat kasneje odstopil od pogodbe in se programa ne bi udeležil.

VPIS

Pogoj za vpis je diploma KDP oz. potrdila o udeležbi na usposabljanjih KDP na vseh treh stopnjah.
Izpolnjeno prijavnico s prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite najkasneje do 31.5.2022 na naslov:
s. Marjeta Cerar, Akademija Mericianum, Sv. Duh 244, 4220 Škofja Loka.
Po prijavi in plačilu are se sklene pogodba med kandidatom in Uršulinskim zavodom.

POTRDILO

Potrdilo o usposabljanju podeljuje Akademija Mericianum. Potrdilo ni javno veljavni dokument in ni
potrdilo o priznanju javno veljavne izobrazbe, se pa upošteva kot nadaljnje usposabljanje katehistov po
diplomi 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. Marjeta Cerar, tel. 068 614 297; e-naslov: info@kdp-slo.si

