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Prijava:   Za sudjelovanje na Katehetskoj ljetnoj školi prijavljuje se isključivo  
elektronskim putem na hhtp://ettaedu.azoo.hr/ do 25. kolovoza 2020.

Kotizacija:  50,00 kn

Voditeljica programsko-organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa: 
prof. dr. sc. Ana Thea Filipović

Nacionalni katehetski ured HBK:
izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik

Agencija za odgoj i obrazovanje:
mr. sc. Gordana Barudžija,  viša savjetnica za vjeronauk

Doticaji s ranjivošću  
u vjeroučiteljskom pozivu

Katehetska ljetna škola 
za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama

NADBISKUPIJSKI PASTORALNI INSTITUT 
DVORANA »VIJENAC«  •  KAPTOL 29A, ZAGREB

25. KOLOVOZA 2020.



PROGRAM
 9.00 –  9.10 Molitveni početak 

 9.10 –  9.45 Pozdravni govori / Uvod u rad Škole

 9.45 –  10.15  Ranjivost zemlje: 
Kršćanski odgoj za ekološku odgovornost, 
dr. sc. Đurica PARDON, znanstveni suradnik

 10.15 –  10.45  Ranjivost čovječanstva: 
Pogled iz kršćansko teološke perspektive, 
doc. dr. sc. Katica KNEZOVIĆ

 10.45 –  11.15 Tematska rasprava

 11.15 –  11.45 Odmor

 11.45 –  12.15  Ranjivost Crkve: 
Zloporaba moći, tijela, savjesti, 
doc. dr. sc. Josip BOŠNJAKOVIĆ 

 12.15 –  12.45  Ranjivost vjeroučitelja: 
Izvori ranjivosti i nošenje s ranjivošću, 
doc. dr. sc. Sanda SMOLJO-DOBROVOLJSKI 

 12.45 –  13.15 Tematska rasprava

 13.15 –  15.15 Odmor

 15.15 –  16.45 Primjeri dobre prakse I–III

 16.45 –  17.15 Odmor

 17.15 –  17.30 Zaključci škole

  18.00 Euharistijsko slavlje

katehetska ljetna škola za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama  
25. kolovoza 2020.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

1.  Kurikulumsko planiranje – prednosti i mogućnosti 
Ivana hac, dipl. teol.

2.  Načini upotrebe videolekcija u različitim uvjetima rada 
lic. theol. Tomislav šegina, dipl. kateheta

3.  Transformacija pedagoških kompetencija – između  
ranjivosti i otpornosti 
dr. sc. Petar smontara, dipl. kateheta

»Kao učenike iz Evanđelja [Mk 4,37] iznenada nas je zahvatila ne-
očekivana i žestoka oluja. Shvatili smo da se nalazimo na istoj lađi, 
svi krhki i dezorijentirani, ali istodobno važni i nužni, pozvani veslati 
zajedno, potrebni uzajamne potpore. (…) Oluja razotkriva našu ranji-
vost i iznosi na vidjelo one lažne i suvišne sigurnosti kojima smo gra-
dili svoje planove, projekte, navike i prioritete. (…)

Pohlepni za dobitkom, pustili smo da nas stvari potpuno obuz-
mu i žurba omami. Nismo se zaustavljali pred tvojim pozivima, nismo 
se osvješćivali pred ratovima i planetarnim nepravdama, nismo slu-
šali krik siromaha i našega teško bolesnog planeta. Nastavljali smo 
nesmetano dalje misleći kako ćemo uvijek ostati zdravi u bolesnom 
svijetu. (…)

Pozivaš nas da ovo vrijeme kušnje shvatimo kao vrijeme izbora. 
To nije vrijeme tvojega suda, nego našega suda: vrijeme da se razabere 
što je važno a što prolazno, da se odvoji ono što je potrebno od onoga 
što nije. Vrijeme je da kotač svojega života ponovno usmjerimo prema 
Tebi, Gospodine, i prema drugima.«

Papa Franjo, 27. ožujka 2020.


