
GGGGODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDAODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDAODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDAODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDA    u školskoj godini 20u školskoj godini 20u školskoj godini 20u školskoj godini 2011110000./20./20./20./2011111111....    
za stručne skupove, stručna vijeća vjeroučitelja, natjecanja i plan duhovnih vježbi za vjeroučitelje  

u osnovnim i srednjim školama i odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama        
 
 

Petak, 
03. rujna 2010. 

Susret s biskupom mons. Josipom Mrzljakom i podjela Kanonskih mandata vjeroučiteljima „početnicima” 
Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3 
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                Trajanje susreta: jedan (1) sat 

Petak, 
03. rujna 2010. 

Susret vjeroučitelja „početnika” s gđom. Anitom Bakovljanec i g. Zvonimirom Lončarom - mentorima 
Tema: Pedagoška dokumentacija, planiranje i izvođenje nastave 
Mjesto održavanja: dvorana Katehetskog ureda, Zagrebačka 3                                
Početak susreta: 10,00 sati                                                                                               Trajanje susreta: četiri (4) sata 

Ponedjeljak, 
13. rujna 2010. 

Sjednica Katehetskog vijeća – planiranje Županijskih stručnih vijeća   
Tema:  1. Službeno predstavljanje Radnih listova za 8. razred 

2. Izrada plana ŽSV za 2010./11. školsku godinu 
Nositelji:   - mr. sc. Damjan Koren – predstojnik Katehetskog ureda 

  - g. Silvio Benč, dipl. kateheta – vjeroučitelj u OŠ Prelog i stručni suradnik u KU 
  - voditelji Županijskih stručnih vijeća 

Mjesto održavanja: Biskupski ordinarijat, Pavlinska 4                                
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: dva (2) sata 

Četvrtak, 
23. rujna 2010. 

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore Varaždinske biskupije i Zagrebačke nadbiskupije 
Teme: 1. Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog i srednjeg školstva u RH 

2. Ostvarivanje programa pripravničkog staža, postupak i način polaganja str. ispita 
3. Planiranje, izvođenje i međusobno promatranje izvođenja vjeronaučne nastave 

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gundulića, Zagreb                                
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati 

Subota,  
02. listopada 2010. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: Odgoj i obrazovanje za temeljne vrijednosti prema NOK-u kroz nastavu vjeronauka  
Predavači:  1. dr. sc. Veronika Reljac -Temeljne vrijednosti prema NOK-u u kontekstu temeljnih kršćanskih vrijednosti 

2. Loranda Miletić, prof. - Praćenje izvođenja nastave kao poticaj profesionalnom razvoju nastavnika 
3. mr. Damjan Koren - Godišnji plan i organizacija rada Katehetskog ureda u 2010./11. školskoj godini 
4. Silvio Benč - Radni listovi za 8. razred, web stranica Ureda 

5. Zvonimir Lončar - Vjeronaučna olimpijada 2010./11. 
Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra, Zagrebačka 3 
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati                                                                                    

Nedjelja, 
10. listopada 2010. 

Državna smotra Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje                                Mjesto održavanja: Koprivnica 

Petak i subota, 
15. i 16. listopada 2010. 

Katehetska jesenska škola za osobe s teškoćama u razvoju  
Nacionalni susret vjeroučitelja koji rade u centrima za djecu s teškoćama u razvoju    

Tema: Roditelji i njihova suodgovornost u odgojno-obrazovnom sustavu kroz prizmu vjeronauka u školi 
Mjesto održavanja: Zagreb 
Prijava: Nacionalni katehetski ured u Zagrebu, Kaptol 18 – 12. listopada 2010. 

(telefon: 01/4873701;  telefax: 014873702;  e-mail; nku@hbk.hr)                          (Ostali podaci bit će objavljeni na www.kuvb.org) 

Utorak, 
26. listopada 2010. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Sakramenti u novom nastavnom Planu i programu za četverogodišnje srednje škole 

2. Potrebe i mogućnosti govora o sakramentima u pojedinim tematskim cjelinama 
Predavači: - prof. dr.sc. Ružica Razum – profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 

  - Krešimir Biršić, dipl. teolog – vjeroučitelj u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3             
Početak susreta: 18, 00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    

Ponedjeljak, 
08. studenoga 2010. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije  
Teme:  1. Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje vjeroučitelja 

2. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
    Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – metodički postupci, 1. modul 
3. Rezultati ankete o radu ŽSV u šk. god. 2009./10. 

Predavači: - Gordana Barudžija, dipl. teolog – viša savjetnica za vjeronauk AZOO 
 - Zdenko Kobešćak, prof. – vjeroučitelj mentor, OŠ Orehovica Zagorska 

Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačića 2 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                  

Srijeda, 
10. studenoga 2010. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko – križevačke županije  
Teme:  1. Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje vjeroučitelja 

2. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
    Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – metodički postupci, 1. modul 
3. Primjeri dobre prakse 

Predavači: - Gordana Barudžija, dipl. teolog – viša savjetnica za vjeronauk AZOO 
 - Zdenko Kobešćak, prof. – vjeroučitelj mentor, OŠ Orehovica Zagorska 

   - Marijana Ćorić, dipl. kateheta – vjeroučiteljica u OŠ Prof. Blaž Mađer Novigrad Podravski 
Mjesto održavanja: OŠ Andrije Palmovića Rasinja, Školska ulica 15 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                           

Četvrtak, 
11. studenoga 2010. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad  
Teme:  1. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
                  Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – metodički postupci, 1. modul 

2. Primjeri dobre prakse 
Predavači: - Zdenko Kobešćak, prof. – vjeroučitelj mentor, OŠ Orehovica Zagorska 

   - Danijel Mežnarić, dipl. kateheta – vjeroučitelj u OŠ Gornje Jesenje i OŠ „Franjo Sert“ Bednja 
Mjesto održavanja:  OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17 
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    
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Petak i subota 
12. i 13. studenoga 2010. 

Katehetska jesenska škola za predškolski vjerski odgoj    
Tema: Roditelji i njihova suodgovornost u odgojno-obrazovnom sustavu kroz prizmu vjeronauka u školi 
Mjesto održavanja: Zagreb 
Prijava: Nacionalni katehetski ured u Zagrebu, Kaptol 18 – do 05. studenoga 2010. 

(telefon: 01/4873701;  telefax: 014873702;  e-mail: nku@hbk.hr)                         (Ostali podaci bit će objavljeni na www.kuvb.org) 

Utorak, 
16. studenoga 2010. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok  
Teme:  1. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
                 Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – metodički postupci, 1. modul 

2. Primjeri dobre prakse 
Predavači: - Zdenko Kobešćak, prof. – vjeroučitelj mentor, OŠ Orehovica Zagorska 

   - Ivana Kolarić, dipl. teolog – voditeljica  ŽSV – Istok, vjeroučiteljica u V. OŠ Varaždin 
Mjesto održavanja:  V. OŠ Varaždin, Frana Kurelca 11/1, Varaždin 
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    

Utorak,  
14. prosinca 2010. 

Susret ravnatelja s biskupom, božićno čestitanje i ručak za ravnatelje OŠ i SŠ Varaždinske županije 
Mjesto susreta: Dvorana pastoralnog centra, Zagrebačka 3, Varaždin 
Početak: 11,30 sati 

Srijeda,  
15. prosinca 2010. 

Susret ravnatelja s biskupom, božićno čestitanje i ručak za ravnatelje OŠ i SŠ Međimurske županije 
Mjesto susreta: Župni ured Sv. Antuna Padovanskog, Nikole Pavića 2a, Čakovec 
Početak: 11,30 sati 

Četvrtak, 
16. prosinca 2010. 

Susret ravnatelja s biskupom, božićno čestitanje i ručak za ravnatelje OŠ i SŠ Koprivničko-križevačke županije 
Mjesto susreta: Župni ured Močile 
Početak: 11,30 sati 

Subota, 
18. prosinca 2010. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Božića 
Tema: Adventsko promišljanje  
Voditeljica: s. Damjana Barbarić – voditeljica Duhovnog centra „Sv. Anđela“ sestara uršulinki u Varaždinu 
Mjesto održavanja: Varaždinska katedrala 

  Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sveta misa u katedrali 
Početak susreta: 9,30 sati 

Ponedjeljak, utorak i 
srijeda 

03. – 05. siječnja 2011. 

Katehetska zimska škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ i SŠ    
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Mjesto održavanja:  Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Četvrtak, petak, subota i 
nedjelja 

06. - 09. siječnja 2011. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: vlč. Franjo Biškup – duhovnik sestara uršulinki u Varaždinu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar „Sveta Anđela“ –  samostan sestara uršulinki, Uršulinska 3, Varaždin   
Trajanje: okupljanje 06. siječnja (četvrtak) u 18,00 sati – završetak 09. siječnja (nedjelja) s ručkom  

do 21. siječnja 2011. 
Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim školama –  školska razina 

Mjesto održavanja: osnovne škole u kojima vjeroučitelji pripremaju učenike 
(Ostali podaci bit će objavljeni na www.kuvb.org) 

Subota, 
15. siječnja 2011. 

Stručni skup odgajateljica u vjeri u DV Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Tema: Stilovi roditeljskog odgoja i njihov utjecaj na dijete 
Predavači:  - prof. dr. sc. Vladimir  Gruden 

- gđa. Brankica Blažević – viša savjetnica za predškolski odgoj pri NKU HBK 
Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                            (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati    

Petak, 
28. siječnja 2011. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u srednjim školama – školska razina 
Mjesto i vrijeme održavanja: srednje škole u kojima vjeroučitelji pripremaju učenike - u 13,00 sati 

(Ostali podaci bit će objavljeni na www.kuvb.org) 

Petak, 
28. siječnja 2011. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim školama – županijska razina 
Mjesto i vrijeme održavanja: bit će javljeno dopisom za svaku županiju posebno - u 13,00 sati     

 (Ostali podaci bit će objavljeni na www.kuvb.org) 

Petak, 
18. veljače 2011. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - međužupanijska razina 
Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3 – osnovne škole 

 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3 – srednje škole 
Početak: 10,00 sati                                                                                                (Ostali podaci bit će objavljeni na www.kuvb.org) 

Petak, 
28. veljače 2011. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad  
Teme:   1. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
                  Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – suradničko učenje, cjeloživotno učenje – 2. modul 

 2. Pedagoške radionice 
Predavači: - Nataša Roginek, dipl. kateheta, mentorica – vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 

   - Silvija Čavlek, dipl. teolog – vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec , voditeljica  ŽSV – Zapad  
Mjesto održavanja:  OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17 
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                     

Utorak, 
01. ožujka 2011. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko – križevačke županije  
Teme:  1. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
                 Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – suradničko učenje, cjeloživotno učenje – 2. modul 

2. Pedagoške radionice 
3. Primjeri dobre prakse 

Predavači: - Nataša Roginek, dipl. kateheta, mentorica - vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 
   - Silvija Čavlek, dipl. teolog – vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec , voditeljica  ŽSV – Zapad  

Mjesto održavanja: OŠ Prof. Franje Viktora Šignjara, Gundulićeva 5a 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    
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Srijeda, 
02. ožujka 2011. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Profesionalni razvoj i kompetencije nastavnika vjeronauka 

2. Uloga AZOO u profesionalnom radu nastavnika (vjeroučitelja) 
Predavač: - Gordana Barudžija, dipl. teolog – viša savjetnica za vjeronauk u AZOO - Zagreb 

 - Zvonimir Lončar, dipl. teolog – vjeroučitelj u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Vž 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3 
Početak susreta: 18,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    

Četvrtak, 
03. ožujka 2011. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok  
Teme:  1. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
                 Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – suradničko učenje, cjeloživotno učenje – 2. modul 

2. Pedagoške radionice 
3. Primjeri dobre prakse 

Predavači: - Nataša Roginek, dipl. kateheta,  mentorica – vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 
   - Silvija Čavlek, dipl. teolog – vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec , voditeljica  ŽSV – Zapad  

Mjesto održavanja: V. OŠ Varaždin, Frana Kurelca 11/1, Varaždin 
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                           

Ponedjeljak, 
07. ožujka 2011. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije  
Teme:  1. Nastavni oblici i metode rada prilagođeni potrebama i mogućnostima učenika:  
                 Suvremene metode poučavanja u nastavi vjeronauka – suradničko učenje, cjeloživotno učenje – 2. modul 

2. Pedagoške radionice 
3. Primjeri dobre prakse 
4. Anketa o radu ŽSV u školskoj godini 2010./11. 

Predavači: - Nataša Roginek, dipl. kateheta, mentorica – vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 
   - Silvija Čavlek, dipl. teolog, vjeroučiteljica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec , voditeljica  ŽSV – Zapad  

Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačića 2 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    

Subota, 
12. ožujka 2011. 

Stručno vijeće odgajateljica u vjeri u dječjim vrtićima Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Tema: U znaku Isusove ljubavi 
Predavač: s. Elvira Krišto - odgajateljica u vjeri u DV „Sveta Uršula“, Varaždin 
Mjesto održavanja: DV „Sveta Uršula“, Uršulinska 3, Varaždin 
Prijava: Katehetski ured - www.kuvb.org                                                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                    

Srijeda, četvrtak i petak 
23. - 25. ožujka 2011. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - državna razina 
Mjesto održavanja: Hvar                                                                                                                  (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)       

Subota, 
02. travnja 2011. 

Susret biskupa i djelatnika Katehetskog ureda sa studentima KBF-a i KI-a Varaždinske biskupije 
Tema: Vrijeme je na našoj strani 
Voditelji:  Zrinka Balić – vjeroučiteljica na II. OŠ Varaždin 
Mjesto održavanja:  Biskupski ordinarijat, Pavlinska 4, Varaždin  
Prijava: Katehetski ured - www.kuvb.org 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                      (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)                                  

Utorak, 
12. travnja 2011. 

Cjelodnevni nagradni izlet za sudionike vjeronaučne olimpijade OŠ i SŠ 
Tema: Od Aljmaša do Vukovara - Marija, zaštitnica kršćana 
Predavači:  - mr. Damjan Koren – predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 

- Vladimir Cesar - tajnik Katehetskog ureda 
Polazak: 5,00 sati iza katedrale                                                                                (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)   

Subota, 
16. travnja 2011. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Uskrsa 
Tema: Korizmeno promišljanje  
Voditelj: mr. Josip Koprek – predstojnik Obiteljskog centra Varaždinske biskupije 
Mjesto održavanja: Varaždinska katedrala:Promišljanje, Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sv. misa  
Prijava: Katehetski ured - www.kuvb.org 
Početak susreta: 9,30 sati                                                                                        (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Subota, 
07. svibnja 2011. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u OŠ i SŠ  Međimurske, Koprivničko–križevačke i Varaždinske županije - Zapad/Istok 
Tema: Sisačka biskupija-mjesto čuvanja kršćanskih vrednota: „Depositum fidei“ – TERENSKA NASTAVA 
Predavači:  - mr. Antun Sente – župnik župe Uzvišenja Svetog Križa u Sisku 

- mr. Damjan Koren – predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
- voditelji ŽSV OŠ i SŠ 

Mjesto održavanja: Sisak 
Prijava: Katehetski ured (do 01. svibnja 2011.) - www.kuvb.org                              (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Polazak: 6,30 sati iza katedrale                                                                                Trajanje susreta: dvanaest (12) sati 

Subota, 
07. svibnja 2011. 

Katehetska proljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ i SŠ    
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                         (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

 
Subota,  

28. svibnja 2011. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Predavači:  1. prof. dr.sc. Josip Sabol – profesor društvenih nauka i etike na Sveučilištu u Darmstadtu 

2. mr. Damjan Koren – godišnje izvješće o radu Katehetskog ureda u 2011./12. školskoj godini 
3. Silvio Benč, dipl. kateheta – stručni suradnik u Katehetskom uredu Varaždin 

Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra, Zagrebačka 3 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                         (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)          
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati 

Srijeda, četvrtak, petak i 
subota, 

22. - 25. lipnja 2011. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije - u šutnji 
Voditelj: s. Bogoljuba Cifrek – duhovna savjetnica mladih 
Mjesto održavanja: „Dom duhovnih susreta Varaždinske biskupije Veternica“ 
Trajanje: okupljanje 22.06. (srijeda) u 18,00 sati – završetak 25. 06. (subota) s ručkom  
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Nedjelja, ponedjeljak, 
utorak i srijeda 

26. - 29. lipnja 2011. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: s. Nela Gašpar  – profesorica na Teologiji u Rijeci 
Mjesto održavanja: Dom duhovnih susreta Varaždinske biskupije „Veternica“ 
Trajanje: okupljanje 26. 06. (nedjelja) u 18,00 sati - završetak  29.06. (srijeda) s ručkom 

Četvrtak, 
30. lipnja 2011. 

Stručni skup za voditelje ŽSV Zagrebačke nadbiskupije, Sisačke, Bjelovarsko-križevačke i Varaždinske biskupije 
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Predavači:  1. Gabrijela Kišiček, prof. 

2. Branimir Stanić, dipl. novinar 
3. Davor Stanković, prof. 

Mjesto održavanja: „Dom duhovnih susreta Varaždinske biskupije Veternica“ 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                         (Ostali podaci objavit će se na www.azoo.hr)          
Početak susreta: 10,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati                                                                                                                      

Ponedjeljak, utorak, 
srijeda i četvrtak 

04. - 07. srpnja 2011. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: prof. dr. sc. Dario Tokić, karmelićanin – profesor na KBF-u Zagreb 
Mjesto održavanja: „Dom duhovnih susreta Varaždinske biskupije Veternica“ 
Trajanje: okupljanje 04.07. (ponedjeljak) u 18,00 sati – završetak 07. 07. (četvrtak) s ručkom  

Ponedjeljak, utorak  
i srijeda 

22. – 24. kolovoza 2011. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja SŠ                 
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                              (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Četvrtak, petak  
i subota 

25. – 27. kolovoza 2011. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ    
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Nedjelja, ponedjeljak, 
utorak i srijeda 

28. - 31. kolovoza 2011. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – uvjet 10 bračnih parova 
Voditelj: fra Martin Dretvić – župnik u Novom Marofu 
Mjesto održavanja: Dom duhovnih susreta Varaždinske biskupije „Veternica“ 
Trajanje: okupljanje 28.08. (nedjelja) u 18,00 sati –  završetak 31.08. (srijeda) s ručkom  

ŠKOLSKA GODINA 2011./12. 

Subota,  
01. listopada 2011. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: Vjeronauk u društvenom i humanističkom području suvremene škole 
Predavači:  1. dr. sc. Željko Tanjić - izvanredni profesor i pročelnik katedre fundamentalne teolog. na KBF-u ZG 

2. Gordana Barudžija, dipl. teolog – viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
3. mr. Damjan Koren - Godišnji plan i organizacija rada Katehetskog ureda u 2011./12. šk. godini 
4. Silvio Benč - novi projekti, katehetska pomagala, web stranica Ureda 
5. Zvonimir Lončar - Vjeronaučna olimpijada 2011./12. 

Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra, Zagrebačka 3 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                               
Početak susreta: 09,00 sati  
Trajanje susreta: šest (6) sati                                                                                   (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)                                                                                                 

Petak i subota 
14. i 15. listopada 2011. 

Katehetska jesenska škola za osobe s teškoćama u razvoju  
Nacionalni susret vjeroučitelja koji rade u centrima za djecu s teškoćama u razvoju    

Tema:  
Mjesto održavanja: Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                            (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak i subota 
11. i 12. studenoga 2011. 

Katehetska jesenska škola za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama 
Nacionalni susret odgajateljica u vjeri u predškolskim ustanovama 

Tema:  
Mjesto održavanja: Zagreb  
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                            (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

 

 

 

U Varaždinu, 02. listopada 2010.                                    

 

 

 

 

 

Damjan Koren, 

v.r. 

 predstojnik  KU 

 


