PROJEKT DO ŠKOL

Základním školám byl nabídnut projekt
„KDO

JSME“

Jeho cílem je pomoci žákům základních
škol v sebepoznávání

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na adrese www.vstupydoskol.cz si mohou
školy vybrat témata, která je zajímají.
Programy jsou rozděleny
 pro 1. stupeň základních škol

 jak se cítí v kolektivu třídy

 pro 2. stupeň základních škol

 jaké hodnoty vyznávají

 pro střední školy a gymnázia

 jak vnímají společnost, ve které žijí
Skrze významné osobnosti, se kterými se
v projektu seznámí se obohatí o příklady
křesťanské praxe.
Projekt je celoroční. Každý měsíc se žáci
seznámí s jinou osobností. Jako je letos
např. sv. Zdislava, sv. Terezie z Lisieux
a další.
V projektu jsou žákům nabídnuty různé
aktivity. Za splnění vybraných aktivit
dostanou žáci část šifry, která je dovede k
ukrytému pokladu. Na závěr projektu jsou
školy zvány na přehlídky, kde mají život
těchto osobností dramaticky nebo výtvarně
představit ostatním.

Činnost
Diecézního
katechetického
střediska

Dohromady je nabízeno 77 programů

školní rok 2017/2018

VÁNOCE VČERA A DNES
VELIKONOCE VČERA A DNES

AKLA
KURZ PRO AKTIVNÍ LAIKY
Ve spolupráci s Teologickou fakultou JU
pokračujeme v druhém ročníku kurzu AKLA.
Zároveň začíná nový kurz, který má opět kapacitu 30
účastníků. Oba kurzy začínají a končí duchovní
obnovou. V prvním i druhém semestru je připraveno
6 výukových sobot na téma:
18.11.—Mystagogie v teorii a praxi

Projekt pro školy v Českých Budějovicích. Ve spolupráci se seniory pořádá Diecézní katechetické
středisko výstavu obrázků od dětí základních škol
v Českých Budějovicích a od seniorů z domovů pro
seniory na téma Vánoce a Velikonoce v minulosti
a dnes.

ADVENTNÍ A POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA PRO KATECHETY
25. - 27. 11. adventní duchovní obnova pro katechety
na Hosíně
24. - 26. 2. postní duchovní obnova pro katechety
na Hosíně

Cílem je vést mladou generaci k základům
křesťanských tradic a k mezigeneračnímu setkání,
které může být obohacením pro obě generace.

16.12.— Filosofické a teologické dialogy
13.1.—Didaktické základy

Výstavy budou spojeny s pozváním škol a s výukovým programem pro školy v době adventní a postní.

27.1.—Křesťanské tradice a dědictví
3.2.—Osobní spiritualita

KATECHETICKÝ DEN

12.5. bude v Českých Budějovicích
KATECHETICKÝ DEN

10.2.—Misie v současné české společnosti
3.3.—Rozvíjení křesťanské identity v životě dnešního
křesťana

MINIKATECHEZE

Téma: Interakce soustředěná na téma
Nové metody didaktické práce

Na webu: www.kc.bcb.cz lze ke každé nedělní
bohoslužbě stáhnout minikatechezi.
Jsou rozděleny na:

5.5.—Symboly a hudba v liturgii

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK

Minikatecheze pro mladší děti
Minikatecheze pro mladší děti s pomůckou

Ve spolupráci s Teologickou fakultou a za podpory
Spolku Most—České Budějovice

Minikatecheze pro starší děti

nabízíme katechetům
vikariátech přednášky:

Minikatecheze pro použití mimo liturgický prostor

a

dalším

zájemcům

ve

Minikatecheze pro starší děti s pomůckou

1. Filosofie pro děti (rozvoj kritického, kreativního a angažovaného myšlení)
2. Didaktika symbolu
3. Meditace a slavení v didaktické práci s náboženskými
tématy
4. Didaktika práce s náboženským textem
5. Metody práce s uměleckým dílem
6. Sdílená křesťanská praxe
Jde o ukázku nových didaktických postupů.

Kanovnická 12,
370 00 České Budějovice

NOVÝ WEB PRO KATECHEZI
Od nového liturgického roku bude spuštěn nový web:
www.katecheze.cz
Na tomto webu bude možnost si stahovat pomůcky
pro katechezi dětí i dospělých.

tel.: 380 420 313
email: katechetky@dicb.cz
www.kc.bcb.cz

