
GODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDA u školskoj godini 2012./2013. 
za stručne skupove, stručna vijeća vjeroučitelja, natjecanja u OŠ i SŠ te plan duhovnih vježbi 

za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama kao i odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama  

 
 
 

Petak, 
7. rujna 2012. 

Sjednica Katehetskog vijeća – planiranje Županijskih stručnih vijeća   
Tema:  1. Izrada plana ŽSV za 2012./13. školsku godinu 

2. Razno 
Nositelji:   - mr. sc. Damjan Koren – predstojnik Katehetskog ureda 

  - voditelji Županijskih stručnih vijeća 
Mjesto održavanja: dvorana Katehetskog ureda, Zagrebačka 3, Varaždin                                   
Početak susreta: 13,30 sati                                                                                                  Trajanje susreta: dva (2) sata 

Petak, 
7. rujna 2012. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Makro i mikro plan i program rada u nastavi vjeronauka 

2. Školski aktiv vjeroučitelja 
3. Individualno planiranje stručnog usavršavanja vjeroučitelja 
4. Sveta misa u katedrali uz blagdan sv. Marka Križevčanina, zaštitnika Varaždinske biskupije 

Predavači: - Anita Bakovljanec, dipl. kateheta, savjetnica - vjeroučiteljica u OŠ Andrije Palmovića u Rasinji 
   - Silvio Benč, dipl. kateheta - voditelj ŽSV OŠ – Međimurska županija 
   - Ivana Kolarić, dipl. teolog - voditeljica ŽSV OŠ – Varaždinska županija Istok 
   - Silvija Čavlek, dipl. teolog - voditeljica ŽSV OŠ – Varaždinska županija Zapad 
   - Marina Horvat, dipl. kateheta - voditeljica ŽSV OŠ – Koprivničko-križevačka županija 

Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin             
Početak susreta: 15,30 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati   

Petak, 
7. rujna 2012. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Trajni đakonat - perspektive 

2. Vjeronauk na državnoj maturi – tri godine 
                   3. Plan rada stručnog vijeća u školskoj godini 2012./2013.  
                   4. Vjeronaučna olimpijada 2013. 

  5. Sveta misa u katedrali uz blagdan sv. Marka Križevčanina, zaštitnika Varaždinske biskupije 
Predavači: - Miljenko Flajs, dipl. teolog - vjeroučitelj na Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica 

   - Zvonimir Lončar, dipl. teolog - voditelj ŽSV SŠ, vjeroučitelj u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Vž 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3             
Početak susreta: 15,30 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati   

Subota, 
22. rujna 2012. 

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i 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                                
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                              
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati 

Subota,  
29. rujna 2012. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ te odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije 
Tema: 1. Mediji u odgoju i obrazovanju 
             2. Djeca medija 
            3. Predstavljanje projekta 
Predavači: 1. prof. dr.sc. Danijel Labaš – docent na Hrvatskim studijima u Zagrebu 

2. prof. Gordana Barudžija, dipl. teolog – viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
3. mr. Damjan Koren – godišnje izvješće o radu Katehetskog ureda u 2012./13. školskoj godini 
4. Silvio Benč, dipl. kateheta – stručni suradnik u Katehetskom uredu Varaždin 
5. Zvonimir Lončar, dipl. teolog – Vjeronaučna olimpijada 2012./13.  
6. Krešimir Hublin, dipl. teolog – vjeroučitelj u OŠ Sračinec 

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 

Petak i subota, 
19. i 20. listopada 2012. 

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju  
Nacionalni susret vjeroučitelja koji rade u centrima za djecu s teškoćama u razvoju    

Tema: Potpomognuta komunikacija u vjeronaučnoj nastavi 
Mjesto održavanja: Župa Svetog Petra, Petričićev trg 4, Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak i subota, 
9. i 10. studenoga 2012. 

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

Tema: Vjera i likovnost predškolskog djeteta 
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29, Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Srijeda,  
12. prosinca 2012. 

Susret biskupa s ravnateljima OŠ i SŠ Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske  županije, božićno 
čestitanje i zajednički ručak 

Mjesto susreta: dvorana Pastoralnog centra, Zagrebačka 3, Varaždin 
Početak: 11,00 sati 

http://www.ettaedu.eu/
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Subota, 
22. prosinca 2012. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Božića 
Tema: Adventsko - božićno promišljanje 
Voditelj: mr. Antun Sente – župnik u župi Svete Barbare, Zagreb - Vrapče 
Mjesto održavanja: Varaždinska katedrala-Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sveta misa u katedrali 
Prijava: Katehetski ured - www.kuvb.org 
Početak susreta: 9,30 sati                                                                                        (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak, subota i nedjelja 
28. – 30. prosinca 2012. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: Nikola Kuzmičić, vjeroučitelj u Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije Veternica 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak, subota i nedjelja 
4. – 6. siječnja 2013. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: dr. Ivica Čatić – profesor biblijskih znanosti na KBF u Đakovu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije Veternica 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Ponedjeljak, 
7. siječnja 2013. 

Stručno skup vjeroučitelja u osnovnim školama s romskom populacijom Varaždinske, Međimurske i 
Koprivničko-križevačke županije 

Tema:  Interkulturalni odgoj i obrazovanje kroz prizmu vjerskog odgoja: problem i perspektiva 
Predavači: - prof. dr. sc. Neven Hrvatić, mr.sc. Hrvoje Šlezak 

   - Kristina Čačić, dipl. kateheta – vjeroučiteljica u OŠ Petrijanec 
   - Nikola Vuković, Marija Vidaček, Dušan Ignac 

Mjesto održavanja: OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 42 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 10,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati                                                                                     

Srijeda, četvrtak i petak 
9. – 11. siječnja 2013. 

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

15. - 18. siječnja 2013. 
Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim školama –  školska razina 

Vrijeme: prema dogovoru s pedagoškom službom škole                                   (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak,  
25. siječnja 2013. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u srednjim školama – školska razina 
Vrijeme: 13,00 sati                                                                                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak,  
25. siječnja 2013. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim školama – županijska razina  
Vrijeme: 13,00 sati                                                                                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Subota,  
2. veljače 2013. 

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i 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: Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, Kaptol 31, Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                              
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                  Trajanje susreta: šest (6) sati 

Ponedjeljak, 
4. veljače 2013. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije  
Teme:  1. Vjeronauk i vjeroučitelj u Godini vjere 
             2. Crkva u povijesti i sadašnjosti - pokretač ili kočnica ljudskog društva 

3. Primjeri dobre prakse 
4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2012./13. 

Predavači: - Bernarda Tkalčec, dipl. kateheta – vjeroučiteljica savjetnica – OŠ Selnica 
   - Silvio Benč, dipl. kat. – vjeroučitelj mentor, voditelj ŽSV Međimurske županije - OŠ Prelog  

Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40323 Prelog 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                     

Četvrtak, 
7. veljače 2013. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok  
Teme:  1. Vjeronauk i vjeroučitelj u Godini vjere 
             2. Crkva u povijesti i sadašnjosti  - pokretač ili kočnica ljudskog društva 

3. Primjeri dobre prakse 
4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2012./13. 

Predavači: - Aleksandra Lukavečki, dipl. kateheta – vjeroučiteljica savjetnica – IV. OŠ Varaždin 
                    - Silvio Benč, dipl. kateheta – vjeroučitelj mentor, voditelj ŽSV Međimurske županije – OŠ Prelog 

   - Ivana Kolarić, dipl. teolog – voditeljica ŽSV Varaždinske županije-Istok – V. OŠ Varaždin 
Mjesto održavanja: V. OŠ Varaždin, Frana Kurelca 11/1, 42000 Varaždin 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                     

Ponedjeljak, 
 11. veljače 2013. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko – križevačke županije  
Teme.  1. Vjeronauk i vjeroučitelj u Godini vjere 
             2. Crkva u povijesti i sadašnjosti  - pokretač ili kočnica ljudskog društva 

3. Primjeri dobre prakse 
             4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2012./13. 
Predavači: - Anita Bakovljanec, dipl. kateheta – vjeroučiteljica savjetnica – OŠ Andrija Palmović Rasinja 

   - Silvio Benč, dipl. kateheta – vjeroučitelj mentor, voditelj ŽSV Međimurske županije – OŠ Prelog 
   - Marina Horvat, dipl. kateheta – voditeljica ŽSV Kopriv.-križ. županije - OŠ F. Koncelak 

Mjesto održavanja: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, 48322 Drnje 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                     

http://www.kuvb.org/
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Petak, 
15. veljače 2013. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad  
Teme:  1. Vjeronauk i vjeroučitelj u Godini vjere 
             2. Crkva u povijesti i sadašnjosti  - pokretač ili kočnica ljudskog društva 

3. Primjeri dobre prakse 
4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2012./13. 

Predavači: - Nataša Roginek, dipl. kateheta – vjeroučiteljica savjetnica – OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 
   - Silvio Benč, dipl. kateheta – vjeroučitelj mentor, voditelj ŽSV Međimurske županije – OŠ Prelog 
   - Silvija Čavlek, dipl. teolog – voditeljica  ŽSV Varaždinske županije – Zapad - OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 

Mjesto održavanja:  OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17, 42240 Ivanec 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                      

 
Utorak, 

19. veljače 2013. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - međužupanijska razina 
Mjesto održavanja:  

- dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin – osnovne škole  
- Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3, Varaždin – srednje škole  

Vrijeme: 10,00 sati                                                                                                                                  (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

 
Srijeda, 

6. ožujka 2013. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Tema:  Odgoj za vrijednosti: Kohlbergova teorija kognitivnog moralnog razvoja (predavanje/radionica) 
Predavači: - Saša Josip Milec, dipl. kateheta – vjeroučitelj u Medicinskoj školi i Prvoj priv. gimn. s pravo. javn. Vž 

   - Zvonimir Lončar, dipl. teolog - voditelj ŽSV SŠ, vjeroučitelj u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Vž 

Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                             (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Početak susreta: 18,00 sati                                                                                                   Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                     

Ponedjeljak, 
25. ožujka 2013. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Uskrsa 
Tema: Korizmeno-uskrsno promišljanje u godini vjere 
Voditelj: vlč. Krunoslav Pačalat  - župnik u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici 
Mjesto održavanja: Varaždinska katedrala: Promišljanje, Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sv. misa  
Prijava: Katehetski ured - www.kuvb.org 
Početak susreta: 15,30 sati                                                                                      (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Četvrtak, petak i subota 
4. – 6. travnja 2013. 

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

Subota, 
20. travnja 2013. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u OŠ i SŠ  Međimurske, Koprivničko–križevačke i Varaždinske županije - Zapad/Istok 
Tema: „Depositum fidei“ – Gospićko-senjska biskupija – TERENSKA NASTAVA 

Crkva hrvatskih mučenika u Udbini 
Baraćeve špilje 
Josip Jović – prva žrtva Domovinskog rata – molitva kod spomen obilježja 

Nositelji:  - dr. sc. Mile Bogović - biskup Gospićko-senjske biskupije  
 - vlč. Nikola Turkalj - predstojnik Katehetskog ureda Gospić 
 - vlč. Tomislav Rogić - župnik u Udbini 
 - mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
 - voditelji ŽSV OŠ i SŠ 

Mjesto održavanja: Udbina 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                              
Prijava: Katehetski ured (do 18. travnja 2013.) - www.kuvb.org                              (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 
Polazak:                                                                                                                        Trajanje susreta: dvanaest (12) sati 

Četvrtak i petak, 
25. i 26. travnja 2013. 

Katehetska proljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ i SŠ    
Tema: O vjeri u djetinjstvu i mladosti 
            U potrazi za Bogom u književnim i dramskim djelima 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                         (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Subota, 
27. travnja 2013. 

Stručno vijeće odgajateljica u vjeri u predškolskim ustanovama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-
križevačke županije 

Tema: Vjera – snaga novom koraku 
Nositelji: - s. Lidija Vuksanović - pedagoginja DV Svete Male Terezije, Zagreb 

- mr. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
Mjesto održavanja: DV Svete Male Terezije, Zagreb - PO Belica, Braće Radić 129, Belica 
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, 
29. svibnja 2013. 

Cjelodnevni nagradni izlet za sudionike vjeronaučne olimpijade OŠ i SŠ 
Nositelji:  - mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
                  - Vladimir Cesar - tajnik Katehetskog ureda 
                  - vjeroučitelji mentori 
Mjesto održavanja: Svetište Gospe Trsatske; Opatija 
Prijava: Katehetski ured - www.kuvb.org - vrši je Škola/vjeroučitelji mentori 
Polazak: u 6,00 sati iz Koprivnice; u 7,00 sati iz Varaždina (u parku iza katedrale)     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)   
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Subota,  
8. lipnja 2013. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ i odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije 
Tema: Godina vjere 
Predavači:  1. Veronika s. Nela Gašpar – docentica  dogmatske teologije na KBF-u Zagreb – Teologija u Rijeci 

2. mr. Damjan Koren – godišnje izvješće o radu Katehetskog ureda u 2012./13. školskoj godini 
3. Silvio Benč, dipl. kateheta – stručni suradnik u Katehetskom uredu Varaždin 

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

Subota, nedjelja i 
ponedjeljak 

15. – 17. lipnja 2013. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije - uvjet 9 bračnih parova 
Voditelj: p. Josip Sremić DI 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Srijeda, četvrtak i petak 
19. – 21. lipnja 2013. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditeljica: Veronika s. Nela Gašpar – docentica  dogmatske teologije na KBF-u Zagreb – Teologija u Rijeci 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Ponedjeljak, utorak i 
srijeda 

24. - 26. lipnja 2013. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije - bračni parovi 
Voditelj: o. Vjenceslav Mihetec OCD – karmelićanin 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak, subota i nedjelja 
28. - 30. lipnja 2013. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije  
Voditelj: p. Niko Bilić DI 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Utorak, srijeda i četvrtak 
2. – 4. srpnja 2013. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije - uvjet 9 bračnih parova 
Voditelj: vlč. Krunoslav Pačalat – župnik u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati – završetak s večerom                                     (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Četvrtak, petak  
i subota 

22. – 24. kolovoza 2013. 

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

Ponedjeljak, utorak  
i srijeda 

26. – 28. kolovoza 2013. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja SŠ                 
Tema:  
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                              (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

ŠKOLSKA GODINA 2013./2014. 

 
Subota,  

28. rujna 2013. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: Sotonizam …. 
Predavači:  1. vlč. Ciril Čuš – župnik u župi Žetale kod Maclja 

2. mr. Damjan Koren – godišnje izvješće o radu Katehetskog ureda u 2012./13. školskoj godini 
3. Silvio Benč, dipl. kateheta – stručni suradnik u Katehetskom uredu Varaždin 
4. Zvonimir Lončar, dipl. teolog - Vjeronaučna olimpijada 2012./13.  

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

Petak i subota, 
18. i 19.listopada 2013. 

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju  
Nacionalni susret vjeroučitelja koji rade u centrima za djecu s teškoćama u razvoju    

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

Petak i subota, 
15. i 16. studenoga 2013. 

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

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

 

 Varaždin, 29. rujna 2012.                                    

v.r. 

Damjan Koren, 

predstojnik  KU 
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