KURZ KATECHETA
Základní informace – Brno 2017-18
Adresáti: katoličtí křesťané, kteří se chtějí po dohodě s duchovním správcem
zapojit do náboženské výchovy a farní katecheze dětí školního věku, do pastorační práce s jinou věkovou skupinou, vedení ministrantů či jiných skupin ve farnosti
apod. Z pohledu státních předpisů není kurz dostatečný pro učitele náboženství ve
školách, nicméně nabízí řadu praktických dovedností i pro ně.
Cíl kurzu: základní pedagogicko-psychologická a katechetická formace pro výše
uvedené adresáty.
Obsah kurzu: základy pedagogiky, psychologie, katechetiky, didaktiky; katechetických metod (formou praktických workshopů), pastorace – vybraná témata,
organizace a řízení katecheze ve farnosti a v diecézi, duchovní život aj.
Podmínky přijetí:
• absolvování Teologického kurzu, teologické fakulty, příp. jiného teologického
studia nebo jednoletého katechetického kurzu v minulosti;
• psychické zdraví a přirozené pedagogické vlohy;
• zapojení do života farnosti, schopnost spolupráce;
• doporučení duchovního správce;
• odevzdání přihlášky do 22. 9. 2017;
• příspěvek na režijní výlohy (700 Kč) – až po zahájení (duchovní správce
prosíme, aby v této věci své spolupracovníky finančně podpořili).
Podmínky absolvování:
• účast na přednáškách a workshopech podle daného rozvrhu;
• splnění zadaných úkolů a úspěšné složení zkoušek v řádných termínech.
Konání:
od října 2017 do června 2018 (dle rozvrhu). Plánované termíny:
7. 10.; 21. 10.; 4. 11.; 9. 12. 2017; 13. 1.; 20. 1.; 10. 2.; 24. 2.; 10. 3.;
17. 3.; 7. 4.; 21. 4.; 12. 5. a 26. 5. 2018.
Místo:
Biskupství brněnské, Petrov 2, Brno.
Pořádá:
Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 8,
601 43 Brno. Tel. 533 033 247
e-mail: sumberova@biskupstvi.cz; <http://www.biskupstvi.cz/kc>
Ukončení: úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Katecheta.
Na základě tohoto dokumentu může pro něj duchovní správce žádat
na Biskupství brněnském o udělení kanonické mise.
Vyplněnou přihlášku s doporučením duchovního správce zašlete do 22. září 2017
na adresu: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 602 00
Brno. Řádně přihlášení zájemci obdrží před začátkem kurzu písemné vyrozumění
o přijetí do kurzu a pozvání na zahájení a přednášky.

