
GODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDA u školskoj godini 2014./2015. 
za stručne skupove, (među)županijska stručna vijeća, natjecanja u OŠ i SŠ te plan duhovnih vježbi 

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

 
 

Ponedjeljak, 
1. rujna 2014. 

Sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća u OŠ i SŠ Zagrebačke metropolije 
Tema: Planiranje rada županijskih stručnih vijeća u školskoj godini 2014./2015. 
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 

20. rujna 2014. 

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i mentore Zagrebačke metropolije 
Teme: 1. Ostvarivanje programa pripravničkog staža, postupak i način polaganja str. ispita 

                  2. 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 

Srijeda, 
24. rujna 2014. 

Sjednica Katehetskog vijeća - planiranje Županijskih stručnih vijeća   
Teme:  1. Izrada plana ŽSV za 2014./15. školsku godinu 

2. Vjeronaučna olimpijada 2015. 
3. Natječaj literarnog i likovnog stvaralaštva učenika OŠ Varaždinske biskupije 2015. 

Nositelji:   - mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda 
  - voditelji Županijskih stručnih vijeća -  osnovna i srednja škola 

Mjesto održavanja: dvorana Katehetskog ureda, Zagrebačka 3, Varaždin 
Početak susreta: 18,00 sati 
Trajanje susreta: dva (2) sata                                                                                            

 
Subota,  

27. rujna 2014. 

Stručni skup odgajateljica u vjeri i vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: Biblija - knjiga vjere, odgoja i kulture 
Predavači:  1. prof. dr. sc. Mario Cifrak - profesor biblij. znan. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 

2. mr. Damjan Koren - predstavljanje Godišnjeg plana Katehetskog ureda-2014./15. školske godine 
3. mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
4. prof. Dalibor Adžić, dipl. teolog - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 

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

Srijeda, četvrtak i petak, 
1. - 3. listopada 2014. 

Stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća u OŠ i SŠ u Republici Hrvatskoj 
Tema: Vjeronauk unutar novih smjernica odgoja i obrazovanja 
Predavači: prof. dr. sc. Ružica Razum, Elvira Nimac, prof. psiholog, Goran Kelečić, trener komunikacijskih 
                    vještina, prof. dr. sc. Josip Šimunović, Tatjana Šanko, prof., Ljerka Bušić, prof. 
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a     10000 Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu 
Početak susreta: 16,00 sati 

Petak i subota, 
17. i 18. listopada 2014. 

Katehetska škola za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja  
Nacionalni susret vjeroučitelja koji rade u centrima za djecu s teškoćama u razvoju 

Tema: Prenošenje radosne vijesti 
Mjesto održavanja: Župa Sv. Petra - Dom Bl. Alojzija Stepinca, Petričićev trg 4     10000 Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Srijeda, 
12. studenoga 2014. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Definiranje očekivanih ishoda učenja 

2. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2014./2015. 
3. Vjeronaučna olimpijada 2015.   

Predavačica: Marijana Ćorić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentor - voditeljica ŽSV vjeroučitelja OŠ  
                                                     Koprivničko-križevačke županije 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Mjesto održavanja: OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17a     48325 Novigrad Podravski  
Početak susreta: 17,00 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati  

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak i subota, 
14. i 15. studenoga 2014. 

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

Tema: bit će naknadno objavljeno 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                               

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
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Ponedjeljak, 
17. studenoga 2014. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije 
Teme:  1. Definiranje očekivanih ishoda učenja 

2. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2014./2015. 
3. Vjeronaučna olimpijada 2015.   

Predavač: Silvio Benč, dipl. kateheta, vjeroučitelj mentor - voditelj ŽSV vjeroučitelja OŠ Međimurske županije 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačića 2     40323 Prelog 
Početak susreta: 16,00 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati   

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Utorak, 
18. studenoga 2014. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Definiranje očekivanih ishoda učenja 

2. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2014./2015. 
                   3. Vjeronaučna olimpijada 2015.   

Predavač: Zvonimir Lončar, dipl. teolog, vjeroučitelj savjetnik - voditelj ŽSV vjeroučitelja SŠ Varaždinske,  
                                                   Međimurske i Koprivničko - križevačke županije 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                                 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3             
Početak susreta: 17,30 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati 

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Utorak, 
18. studenoga 2014. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
Teme: 1. Definiranje očekivanih ishoda učenja 

                  2. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2014./2015. 
                  3. Vjeronaučna olimpijada 2015.   

Predavači: - Nataša Roginek, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja  
                                                      Varaždinske županije - Zapad    
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Mjesto održavanja: OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17     42240 Ivanec 
Početak susreta: 16,00 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati   

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Srijeda, 
19. studenoga 2014. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
Teme: 1. Definiranje očekivanih ishoda učenja 

                  2. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2014./2015. 
                  3. Vjeronaučna olimpijada 2015.   

Predavači: - Marina Stolnik, dipl. kateheta - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja Varaždinske županije - Istok 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Mjesto održavanja: OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 42     42206 Petrijanec 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati   

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Utorak,  
16. prosinca 2014. 

Susret biskupa s ravnateljima OŠ i SŠ Međimurske županije - božićno čestitanje i zajednički ručak 
Mjesto susreta: Dvorana Pastoralnog centra župe Svetog Antuna Padovanskog u Čakovcu  (Čakovec Jug)  
Početak: 11,30 sati 

Srijeda,  
17. prosinca 2014. 

Susret biskupa s ravnateljima OŠ i SŠ Koprivničko-križevačke županije - božićno čestitanje i zajednički ručak 
Mjesto susreta: Dvorana Pastoralnog centra župe Močile 

Početak: 11,30 sati 

Četvrtak,  
18. prosinca 2014. 

Susret biskupa s ravnateljima OŠ i SŠ Varaždinske  županije - božićno čestitanje i zajednički ručak 
Mjesto susreta: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3 
Početak: 11,30 sati 

Subota, 
 20. prosinca 2014. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Božića 
Tema: Adventsko - božićno promišljanje 
Voditelj: mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda 
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) 

Srijeda, četvrtak i petak,  
7. - 9. siječnja 2015. 

Katehetska zimska škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ i SŠ    
Tema: bit će naknadno objavljeno 
Mjesto održavanja:  Dvorana Nadbiskupske klasične gimnazije, Voćarska 106, Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                               

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Ponedjeljak, 
12. siječnja 2015. 

Natječaj Književnog i likovnog stvaralaštva iz područja vjeronauka za učenike u osnovnim školama na teritoriju 
Varaždinske biskupije u školskoj godini 2014./2015. 

Tema: bit će naknadno objavljeno 
Prijava: www.kuvb.org                                                                                                     

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak, 
16. siječnja 2015. 

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) 

http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
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Petak, 
23. siječnja 2015. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u srednjim školama - školska razina 
Vrijeme: 13,00 sati                                                                                                        

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Petak, 
23. siječnja 2015. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim školama - županijska razina  
Vrijeme: 13,00 sati                                                                                                        

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

veljača 2015. 

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i mentore Zagrebačke metropolije 
Teme: 1. Ostvarivanje programa pripravničkog staža, postupak i način polaganja stručnog ispita 

                  2. 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 

Četvrtak, 
19. veljače 2015. 

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) 

Ponedjeljak, 
2. ožujka 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije  
Teme:  1. Međupredmetna korelacija 
             2. Vjera i znanost. Istočni grijeh i evolucija 
             3. Vjeronaučna olimpijada 2015. 

4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2014./15. 
Predavači: - vlč. Tomislav Dodlek, dipl. teolog - postdiplomant na KBF-u Zagreb, odsjek dogmatike 
                    - Silvio Benč, dipl. kateheta, vjeroučitelj mentor - voditelj ŽSV vjeroučitelja OŠ Međimurske županije 
Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačića 2     40323 Prelog 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                     

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Srijeda, 
4. ožujka 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Međupredmetna korelacija 
             2. Vjera i znanost. Istočni grijeh i evolucija 
             3. Vjeronaučna olimpijada 2015. 

4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2014./15. 
Predavači: - vlč. Tomislav Dodlek, dipl. teolog - postdiplomant na KBF-u Zagreb, odsjek dogmatike 
                    - Marijana Ćorić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentor - voditeljica ŽSV vjeroučitelja OŠ  
                                                    Koprivničko-križevačke županije 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                                     
Mjesto održavanja: OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17a     48325 Novigrad Podravski  
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati   

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Četvrtak, 
5. ožujka 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme: 1. Međupredmetna korelacija 
            2. Vjera i znanost. Istočni grijeh i evolucija 
            3. Vjeronaučna olimpijada 2015. 
Predavači: - vlč. Tomislav Dodlek, dipl. teolog - postdiplomant na KBF-u Zagreb, odsjek dogmatike 
                    - Zvonimir Lončar, dipl. teolog, vjeroučitelj savjetnik - voditelj ŽSV vjeroučitelja SŠ Varaždinske,  
                                                      Međimurske i Koprivničko - križevačke županije 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Početak susreta: 17,30 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                                                     

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

Utorak, 
10. ožujka 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
Teme: 1. Međupredmetna korelacija 
            2. Vjera i znanost. Istočni grijeh i evolucija 
            3. Vjeronaučna olimpijada 2015. 

                  4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2014./15. 
Predavači: - vlč. Tomislav Dodlek, dipl. teolog - postdiplomant na KBF-u Zagreb, odsjek dogmatike 
                    - Nataša Roginek, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja  
                                                      Varaždinske županije - Zapad    
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Mjesto održavanja: OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17     42240 Ivanec 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati   

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org) 

http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
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Srijeda, 
11. ožujka 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
Teme: 1. Međupredmetna korelacija 
            2. Vjera i znanost. Istočni grijeh i evolucija 
            3. Vjeronaučna olimpijada 2015. 

                  4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2014./15. 
Predavači: - vlč. Tomislav Dodlek, dipl. teolog - postdiplomant na KBF-u Zagreb, odsjek dogmatike 
                    - Marina Stolnik, dipl. kateheta - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja Varaždinske županije - Istok 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                
Mjesto održavanja: OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 42     42206 Petrijanec 
Početak susreta: 16,00 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati         

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)                                                                                            

Subota,  
21. ožujka 2015. 

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

Tema: Duhovni profil odgajateljica u vjeri - svjedočka dimenzija u kontekstu prenošenja evanđeoskih  
             vrednota djeci predškolske dobi 
Predavač: mr. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin i ravnatelj Duhovnog centra  
                                                        Varaždinske biskupije na Veternici 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Prijava: www.kuvb.org  
Početak susreta: 09,00 sati 
Trajanje susreta: do 19, 00 sati                                                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)                                                                                                                                                                                      

Ponedjeljak, 
30. ožujka 2015. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Uskrsa 
Tema: Korizmeno - uskrsno promišljanje 
Voditelj: mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda 
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) 

Srijeda, četvrtak i petak 
8. - 10. travnja 2015. 

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

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)        

Utorak, 
28. travnja 2015. 

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

Tema: 1. Interkulturalni odgoj i obrazovanje kroz prizmu vjerskog odgoja – vjeroučenik i vjeroučitelj temeljni  
                kreatori razrednog ozračja – pogled iznutra! 
            2. Primjeri dobre prakse 
Predavač: Kristina Čačić, dipl. kateheta - vjeroučiteljica u OŠ Petrijanec 
Mjesto održavanja: OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 42     42206 Petrijanec 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                                    
Početak susreta: 15,30 sati    
Trajanje susreta: pet (5) sati                 

(Ostali podaci objavit će se na www.kuvb.org)                                                                                                                                                                    

12. svibnja 2015. 

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: Cernik, Okučani, Pakrac, Kusonje - Požeška biskupija 
Prijava: Katehetski ured - www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr - vrši je Škola/vjeroučitelji mentori 
Polazak: Koprivnica 6,00; Varaždin 7,00                              

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)   

Subota, 
30. svibnja 2015. 

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

Nositelji:  - mons. dr. Đuro Hranić - nadbiskup Đakovačko-osječke nadbiskupije 
 - dr. sc. Teuta Rezo - v.d. predstojnica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije 
 - prof. Ankica Mlinarić - viša savjetnica za vjeronauka u školi pri AZOO 
 - mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
 - voditelji ŽSV OŠ i SŠ 

Mjesto održavanja: Vukovar, Đakovo 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                                                              
Prijava: Katehetski ured - (do 28. svibnja 2015.) www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr                                 
Polazak: Čakovec - 3,30; Varaždin - 3,45; Koprivnica - 4,30; Đurđevac – 4,50; Pitomača – 5,15; Virovitica – 5,30 
Trajanje susreta: dvanaest (12) sati 

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.kuvb.org/
http://www.ettaedu.eu/
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Subota, 
6. lipnja 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u OŠ i SŠ  Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije - Zapad/Istok 
Tema: Cjelovita kurikularna reforma 

Nositelji:  - Zvonimir Lončar - voditelj međužupanijskog ŽSV vjeroučitelja u srednjim školama 
 - Marijana Ćorić - voditeljica ŽSV vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
 - Nataša Roginek - voditeljica ŽSV vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
 - Marina Stolnik - voditeljica ŽSV vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
 - Silvio Benč - voditelj ŽSV vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije 

Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                       
Trajanje susreta: pet (5) sati 

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak i subota, 
12. i 13. lipnja 2015. 

Katehetska proljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja u OŠ  
Tema: Suvremene promjene hrvatskoga školstva i izazovi za vjeronauk u školi 
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a     10000 Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.eu 
Početak susreta: 9,00 sati                                                                      

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak, subota i nedjelja 
12. - 14. lipnja 2015. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: prof. dr. sc. Đuro Zalar - umirovljeni profesor dogmatike na KBF- Zagreb 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati - završetak s večerom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr                                 

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Četvrtak,  
18. lipnja 2015. 

 
 

ODGOĐENO 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ i odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije 
Tema: Sakrament euharistije … 
Predavači: 1. prof. dr. sc. Ružica Razum - izvanredna profesorica, pročelnica katedre religioznog odgoja i  

                                                                                 katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
2. mr. sc. Damjan Koren - godišnje izvješće o radu Katehetskog ureda u 2014./15. školskoj godini 
3. mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
4. prof. Dalibor Adžić - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 

Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                        
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                                   
Trajanje susreta: šest (6) sati 

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Subota, nedjelja i 
ponedjeljak 

20. - 22. lipnja 2015. 

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 na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati - završetak s večerom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr                                                                       

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Srijeda, četvrtak i petak 
24. - 26. lipnja 2015. 

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 na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati - završetak s večerom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr                                                                        

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Nedjelja, ponedjeljak i 
utorak 

28. - 30. lipnja 2015. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije  
Voditelj: preč. Franjo Biškup – duhovnik sestara uršulinki u Varaždinu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati - završetak s večerom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr                                                                       

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Četvrtak, petak i subota 
2. - 4. srpnja 2015. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije 
Voditelj: fra Gordan Propadalo - župni vikar u župi Klanjec 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati - završetak s večerom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr                               

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Utorak, srijeda i četvrtak 
7. - 9. srpnja 2015. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije (bračni parovi) 
Voditelj: dr. sc. Ivica Čatić - profesor biblijskih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici 
Trajanje: okupljanje u 15,00 sati - završetak s večerom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr  

Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
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Petak i subota, 
21. - 22. kolovoza 2015. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja SŠ                 
Tema: Duhovnost u vjeronauku – duhovnost za vjeronauk? 
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, prof. dr. sc. Ivica Pažin, Ankica Mlinarić, dipl. teol. 
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
Prijava: do 19. kolovoza 2015. godine na www.ettaedu.eu                                                         

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Ponedjeljak i utorak, 
24. - 25. kolovoza 2015. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ    
Tema: Odgoj za mir 
Povjerenstvo: mr. sc. Josip Periš,  prof. dr. sc. Ivica Pažin, prof. Sabina Marunčić 
Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19     21000 Split 
Prijava: do 20. kolovoza 2015. godine na www.ettaedu.eu                                                         

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. 

 
Subota,  

19. rujna 2015. 

Stručni skup odgajateljica u vjeri i vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: Sakrament potvrde … 
Predavači:  1. prof. dr. sc. Ružica Razum - izvanredna profesorica, pročelnica katedre religioznog odgoja i  

                                                                                 katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  
2. mr. Damjan Koren - predstavljanje Godišnjeg plana Katehetskog ureda-2015./16. školske godine 
3. mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
4. prof. Dalibor Adžić - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 

Mjesto održavanja: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                        
Početak susreta: 09,00 sati 
Trajanje susreta: šest (6) sati 

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak i subota, 
16. i 17. listopada 2015. 

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

Tema: bit će naknadno objavljeno 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                        

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Petak i subota, 
6. i 7. studenoga 2015. 

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

Tema: bit će naknadno objavljeno 
Prijava: www.ettaedu.eu                                                        

(Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

 

 

 

 Varaždin, 27. rujna 2014.                                    

 

 

v.r. 

Damjan Koren, 

predstojnik  KU 

http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/
http://www.ettaedu.eu/

