Č. j.: UKKTF/69148/2020

Vyřizuje: Matisovská

V Praze dne 25.2.2020

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „Program pro výuku náboženství Já

jsem Dobrý pastýř“

Číslo kurzu (dle SIS): 6254
Vztah k akreditovaným programům:1
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Program pro výuku náboženství Já jsem Dobrý
pastýř
Program CŽV - zájmový
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Prezenční
čeština
Kurz představuje koncept, principy, metodické
postupy a materiály pětiletého programu pro výuku
náboženství dětí, které vyrůstají v křesťanském
prostředí nebo s ním mají alespoň nějaký kontakt.
Autorkou programu je italská teoložka Sofia
Cavalletti, která pro něj napsala sérii metodických
příruček a pracovních knih s názvem Io sono il Buon
Pastore na základě svých zkušeností s katechezí dětí
známou pod názvem Katecheze Dobrého pastýře.
Kurz představí českou verzi tohoto programu,
uspořádání základních témat pro porozumění
křesťanské víře, způsob jejich podání dětem a
vhodné didaktické materiály – sérii pracovních listů,
schémat i trojrozměrných pomůcek.
Účastníci budou moci nabyté znalosti a pomůcky
uplatnit ve výuce náboženství ve farním prostředí a
na 1. stupni základní školy. Předpokládá se, že
účastníky kurzu budou křesťané, kteří žijí ze své víry
a mají o ní základní znalosti. Nejsou nutné
zkušenosti s výukou dětí. Již aktivním učitelům
náboženství a katechetům kurz poskytne nové
podněty a postupy a ucelený program, který mohou

1

Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax: +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

vyzkoušet. Obsah programu odpovídá požadavkům
církve formulovaným ve Všeobecném direktoriu pro
katechezi.
Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
Časový a obsahový plán programu:

Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Sponzor2
Podmínky absolvování programu:
Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Pracoviště garantující program:

• Náboženská výchova dětí podle Všeobecného
direktoria pro katechezi: principy, cíle, obsahy,
metody
• Vyučování náboženství ve škole – vztah k RVP ZŠ;
vztah mezi výukou náboženství a katechezí
• Teologická východiska náboženské výchovy dětí
• Dítě ve věku 6 – 11 let: potřeby a specifika,
spiritualita dítěte a jeho náboženský potenciál
• Prezentace konceptu programu Já jsem Dobrý
pastýř pro výuku náboženství (pětiletý program)
• Uvedení do tematických celků:
1. Setkání s Bohem v rodině, v kostele, v církvi
2. Liturgický rok
3. Události ze života Ježíše Krista spojené s jeho
vtělením a tajemství Boží Trojice
4. Výchova k modlitbě
5. Ježíšovo učení o Božím království
6. Velikonoční událost a tajemství Ježíšovy smrti a
vzkříšení
7. Gesta a znamení v liturgii
8. Křest
9. Mše svatá
10. Dějiny Božího království (stvoření, vykoupení,
paruzie)
11. Mravní výchova vycházející z Ježíšova učení
12. Svátost smíření a svátost nemocných
13. Významné okamžiky dějin Božího království:
potopa, Abrahám, Mojžíš; typologie
14. Povolání a svátosti manželství a kněžství.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Ne
Jiná
získání dalších odborných znalostí v oboru
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6)
Katedra pastorálních oborů a právních věd

2

Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat
s proděkanem pro trvalou formaci.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
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Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v
semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):
Výše úplaty:3
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:4
Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Další informace
Webová stránka:

Katedra pastorálních oborů a právních věd
2020/2021
semestr: zimní i letní měsíc: říjen
Klikněte sem a zadejte datum.
2
32h
4 soboty. Termíny budou stanoveny na začátku
zimního sem.
od: Zvolte položku. do: Zvolte položku.
2000 Kč

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
13.09.2020

www.ktf.cuni.cz

Datum: 25. února 2020
Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

3

Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF.
4
Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu,
pokud kurz není vázán na semestr.
Studijní oddělení
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