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GODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDA VARAŽDIN 
 

Stručni skupovi, (među)županijska stručna vijeća, natjecanja u OŠ i SŠ te plan duhovnih vježbi  
za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama te odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama 

 
Školska godina 2015./2016. 

 

 
 

Subota, 
12. rujna 2015. 

Stručno-pedagoško savjetovanje vjeroučitelja početnika za rad u školi 
Tema: Godišnje, mjesečno i tjedno planiranje u školskoj godini 2015./2016. 

Razredna administracija, stručno usavršavanje, pripravnički staž 
Predavačica: Anita Bakovljanec, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica – OŠ Andrija Palmović, Rasinja  
Mjesto održavanja: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin                               
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 09,30 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: četiri (4) sata 

Srijeda, 
16. rujna 2015. 

Sjednica Katehetskog vijeća - planiranje Županijskih stručnih vijeća   
Teme:  1. Izrada plana ŽSV za 2015./16. školsku godinu 

2. Vjeronaučna olimpijada 2016. 
3. Natječaj literarnog i likovnog stvaralaštva učenika OŠ Varaždinske biskupije 

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,  

19. rujna 2015. 

Stručni skup odgajateljica u vjeri i vjeroučitelja OŠ i SŠ 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. 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: ettaedu. azoo.hr                                                         
Početak susreta: 09,00 sati 
Trajanje susreta: šest (6) sati                                                (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

26. rujna 2015. 

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore s 
područja Zagrebačke nadbiskupije, Bjelovarsko-križevačke, Sisačke i Varaždinske biskupije 

Teme: 1. Pripravnički staž vjeroučitelja i stručni ispit 
                  2. Opažanje nastave vjeronauka 

3. Planiranje i izvođenje vjeronaučne nastave 
4. Reflektiranje mentorske prakse 

Mjesto održavanja: Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, Branjugova 1          10000 Zagreb                                
Predavači: - Dalibor Adžić - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 

- mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
- Iva Dorić - vjeroučiteljica - OŠ Ivana Gundulića Zagreb 
- Ivanka Petrović - zamjenica predstojnice i savjetnica Ureda za vjeronauk u školi Zg. nadbiskupije 

Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                          

      Trajanje susreta: šest (6) sati 

Četvrtak, 
1. listopada 2015. 

Stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća u OŠ i SŠ u Republici Hrvatskoj 
Tema: 1. Izvještaji voditelja ŽSV-a o radu u protekloj školskoj godini. 

2. Prijedlozi okvirnih tema za školsku godinu 2015./2016. 
3. Pitanja i prijedlozi vezani uz rad ŽSV-a. 

Predavačica: mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
Mjesto održavanja: Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, Branjugova 1          10000 Zagreb 
Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Početak susreta:  

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

Katehetska škola za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja 
Tema: Motivacija za učenje kod djece s teškoćama u razvoju 
Mjesto održavanja: Župa Sv. Petra, Petretićev trg 4     10000 Zagreb 
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                                        (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

http://www.ettaedu.eu/
http://ettaedu.azoo.hr/
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Subota, 
17. listopada 2015. 

Stručno-pedagoško savjetovanje vjeroučitelja početnika za rad u školi 
Tema: Mikroplaniranje 
Predavačica: Anita Bakovljanec, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica – OŠ Andrija Palmović, Rasinja 
Mjesto održavanja: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin                               
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 09,30 sati 
Trajanje susreta: četiri (4) sata 

Subota, 
17. listopada 2015. 

Županijska smotra Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje 2015. 
Nositelji: Katehetski ured, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije i OŠ Ludbreg 
Vrijeme: 9,00 sati - svečanu svetu misu predvodi mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup 
Mjesto održavanja: OŠ Ludbreg; Župna crkva Presvetog Trojstva Ludbreg 

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

Katehetska jesenska škola za predškolski vjerski odgoj 
Nacionalni susret odgajateljica u vjeri u predškolskim ustanovama 

Tema: Zajedništvo u različitosti 
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                                        (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Utorak, 
10. studenoga 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
Teme: 1. Iz Godine Posvećenog života prema Svetoj godini milosrđa 

2. Vjeroučiteljska kreativnost – poticajni primjeri: igre u nastavi vjeronauka  
3. Pravilnik o OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.) 
4. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2015./2016. 
5. Razno: Vjeronaučna olimpijada 2016.; konkretna pitanja iz prakse 

Predavači: - fra Goran Malenica, franjevac na službi u Varaždinu 
 - Branka Japec Orlović, dipl. kateheta – vjeroučiteljica u OŠ Sveti Đurđ 
 - Kristina Čačić, dipl. kateheta - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja Varaždinske županije - Istok 

Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: OŠ Petrijanec, Vladimira Nazora 42     42206 Petrijanec 
Početak susreta: 15,30 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Srijeda, 
11. studenoga 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
Teme: 1. Suvremene metode u nastavi vjeronauka 

2. Vjeronaučna parlaonica 
3. Što je, a što nije projektna nastava? 
4. Pravilnik o OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
5. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2015./2016. 
6. Razno: Vjeronaučna olimpijada 2016.; konkretna pitanja iz prakse 

Predavači:  - Silvija Čavlek, dipl. teolog, vjeroučičteljica mentorica u OŠ I. K. Sakcinski Ivanec 
  - Nataša Roginek, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja  
                                                                                                              Varaždinske županije - Zapad    

Prijava: ettaedu.azoo.hr 
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.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Četvrtak, 
12. studenoga 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Vjera i odrastanje 

2. Pravilnik o OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.) 
3. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2015./2016. 
4. Primjeri dobre prakse 
5. Razno: Vjeronaučna olimpijada 2016.; konkretna pitanja iz prakse 

Predavači: - Robert Ščuka, dipl. kateheta, vjeroučitelj u OŠ Ferdinandovac 
 - Saša Špoljarić, dipl. kateheta, vjeroučitelj u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica 
 - Marijana Ćorić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentor - voditeljica ŽSV vjeroučitelja OŠ  
                                                                                                      Koprivničko-križevačke županije 

Prijava: ettaedu.azoo.hr 
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.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Utorak, 
17. studenoga 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije 
Teme: 1. Obitelj u evangelizacijskom djelu Crkve (predavanje) 
             2. Obitelj u udžbenicima za katolički vjeronauk u osnovnoj školi (radionica) 
             3. Pravilnik o OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.) 
             4. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2015./2016. 
             5. Razno: Vjeronaučna olimpijada 2016.; konkretna pitanja iz prakse 

Predavač: Silvio Benč, dipl. kateheta, vjeroučitelj mentor - voditelj ŽSV vjeroučitelja OŠ Međimurske županije 
Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačića 2     40323 Prelog 
Početak susreta: 16,30 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

http://ettaedu.azoo.hr/
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Studeni/prosinac 2015. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Cjelovita kurikularna reforma (predavanje s radionicama) 

                   2. Plan rada stručnog vijeća za školsku godinu 2015./2016. 
            3. Državna matura – vjeronauk 2015. (izvješće) 

4. Vjeronaučna olimpijada 2016.  
Predavač: Zvonimir Lončar, dipl. teolog, vjeroučitelj savjetnik - voditelj ŽSV vjeroučitelja SŠ Varaždinske,  
                                                   Međimurske i Koprivničko - križevačke županije 
Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3      42000 Varaždin           
Početak susreta: 17,30 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Utorak,  
15. prosinca 2015. 

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,  
16. prosinca 2015. 

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,  
17. prosinca 2015. 

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, 
 19. prosinca 2015. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Božića 
Tema: Vjeroučitelj – prenositelj adventske radosti 
Voditelj: vlč. Ivica Bačani – župnik u župi sv. Martina biskupa u Virju  
Mjesto održavanja: Varaždinska katedrala: Promišljanje, Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sv. misa 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 9,30 sati                                                     (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Četvrtak i petak,  
7. - 8. siječnja 2016. 

Katehetska zimska škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ 
Tema: Milosrđe kao gramatika vjere - Idi pa i ti čini tako!   (Lk 10,37) 
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb  
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                                    (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak, 
22. siječnja 2016. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - školska razina 
Tema: Brak i obitelj u Božjem naumu 
Vrijeme: 13,00 sati                                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Subota, 
23. siječnja 2016. 

Stručno-pedagoško savjetovanje vjeroučitelja početnika za rad u školi 
Tema: Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 
Predavačica: Anita Bakovljanec, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica – OŠ Andrija Palmović, Rasinja 
Mjesto održavanja: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin                               
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 09,30 sati 
Trajanje susreta: četiri (4) sata 

Petak, 
19. veljače 2016. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - međužupanijska razina 
Tema: Brak i obitelj u Božjem naumu 
Vrijeme: 10,00 sati                                                                  

  Mjesto održavanja: - V. OŠ Varaždin, Frana Kurelca 11/1   Varaždin - osnovne škole  
- Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3, Varaždin - srednje škole  

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

Subota, 
19. ožujka 2016. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u OŠ i SŠ Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme: 1. Cjelovita kurikularna reforma 
            2. Razno 
Predavači: - mr. sc. Gordana Baruđžija, viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
                    - voditelji ŽSV    
Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3          42000 Varaždin 
Početak susreta: 9,00 sati                                                                                                    

Trajanje susreta: pet (5) sati                                                       (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Ponedjeljak, 
21. ožujka 2016. 

Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Uskrsa 
Tema: Korizmeno - uskrsno promišljanje 
Voditelj: fra Goran Malenica – franjevac na službi u Varaždinu 
Mjesto održavanja: Varaždinska katedrala: Promišljanje, Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sv. misa  
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 16,00 sati                                                   (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Srijeda, četvrtak i petak, 
6. - 8. travnja 2016. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - državna razina 
Tema: Brak i obitelj u Božjem naumu 
Mjesto: Rijeka/Opatija                                                           (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

http://ettaedu.azoo.hr/
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Utorak, 
19. travnja 2016. 

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: Upoznajmo našu Biskupiju – hodočašće po oprosnim crkvama/svetištima u Godini milosrđa 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr - vrši je Škola/vjeroučitelji mentori 

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

Srijeda, 
20. travnja 2016. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
Teme: 1. Duhovnost vjeroučitelja u Godini milosrđa 
            2. Prijedlog kurikuluma Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije 
            3. Rasprava o kurikularnim dokumentima - radionica 

4. Vjeronaučna olimpijada 2016. 
5. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2015./16. 
6. Razno 

Predavači: - Sanja Malbašić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentorica – VI. OŠ Varaždin  
                          - Draženka Stančić - članica SRS za izradu prijedloga kurikuluma Uporaba informacijske i  
                                                               komunikacijske tehnologije 

                    - Nataša Roginek, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja  
                                                      Varaždinske županije – Zapad 
Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17     42240 Ivanec 
Početak susreta: 17,00 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak, subota i nedjelja, 
22. - 24. travnja 2016. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – 1. termin 
Voditelj: Nikola Kuzmičić - vjeroučitelj u Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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, 
26. travnja 2016. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije  
Teme:  1. Duhovnost vjeroučitelja u Godini milosrđa 
             2. Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Katolički vjeronauk - analiza i rasprava 
             3. Ostala pitanja 
Predavači: - Sanja Malbašić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentorica – VI. OŠ Varaždin 
                    - Silvio Benč, dipl. kateheta, vjeroučitelj mentor - voditelj ŽSV vjeroučitelja OŠ Međimurske županije 
Mjesto održavanja: OŠ Domašinec, Marka Kovača 1     40318 Dekanovec 
Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak i subota, 
29. i 30. travnja 2016. 

Katehetska proljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja u OŠ  
Tema: bit će naknadno objavljeno 
Mjesto: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                                                         (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Subota,  
30. travnja 2016. 

Stručno vijeće odgajateljica u vjeri u predškolskim ustanovama Varaždinske, Koprivničko-križevačke i 
Međimurske 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, Veternica 18 a 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 09,00 sati 
Završetak susreta: 18,00 sati                                                (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Četvrtak, 
5. svibnja 2016. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
Teme:  1. Cjelovita kurikularna reforma 

 2. „Bog govori i u bojama“ 
             3.  „Duhovnost vjeroučitelja u Godini milosrđa“ 
             4.  Primjeri dobre prakse  

5. Razno 
Predavači: - Anita Bakovaljanec, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica - OŠ Andrije Palmovića, Rasinja 

 - Sanja Malbašić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentorica - VI. OŠ Varaždin 
 - Anita Fajdetić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentorica - OŠ Sokolovac 
 - Marijana Ćorić, dipl. kateheta, vjeroučiteljica mentor - voditeljica ŽSV vjeroučitelja OŠ  
                                                                                                      Koprivničko-križevačke županije 

Prijava: ettaedu.azoo.hr 
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.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 
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Ponedjeljak, 

9. svibnja 2016. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije 
Teme: 1. Načelo korelacije unutar katoličkoga vjeronauka s posebnim naglaskom na međupredmetnoj korelaciji 
            2. Kohezija prirodoslovne i biblijske misli 
            3. Vjeronaučna olimpijada 2016. 

4. Anketa o radu ŽSV-a tijekom šk. godine 2015./16. 
Predavači: - dr. sc. Denis Barić – viši asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 - mr. Mihajla Kovačević, prof. biologije - Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin 
 - 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: ettaedu.azoo.hr 
Početak susreta: 17,30 sati                                                                                                    
Trajanje susreta: četiri (4) sata                                             (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Četvrtak, 
19. svibnja 2016. 

Stručno vijeće vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
I. DIO - Aktualno (15.30 – 17h) 

1. „Vjeroučitelj u Svetoj godini milosrđa“ - Sanja Malbašić, dipl. kateheta i mentorica - predavačica 
2. Tematska rasprava: Prijedlog kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk - Kristina Čačić,  
                                                                                                       dipl. kateheta i voditeljica ŽSV-a – moderatorica 
3. Vrednovanje rada ŽSV-a u šk. god. 2015./2016. 

 
II. DIO - Terenski izlet (17 – 19h) 

4. Predstavljanje župe sv. Petra i Pavla u Petrijancu s posjetom župne crkve – vlč. Ivan Sakač,  
                                                                                                                             župnik - predavač 
5. Predstavljanje općine Petrijanec s posjetom Zelendvora - Vladimir Kurečić, dipl. ing. agr. –  
                                                                                                                             načelnik općine Petrijanec - predavač 

Prijava: ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Društveni dom Općine Petrijanec, Trg Svetog Petra 1         42206 Petrijanec 
Početak susreta: 15,30 sati 
Trajanje susreta: pet (5) sati                                                 (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                                           

Subota, 
21. svibnja 2016. 

Stručno-pedagoško savjetovanje vjeroučitelja početnika za rad u školi 
Tema: Nužnost promišljanja i javne rasprave vjeroučitelja o kurikularnoj reformi u osnovnoj i srednjoj školi 
Predavačica: Anita Bakovljanec, dipl. kateheta, vjeroučiteljica savjetnica – OŠ Andrija Palmović, Rasinja 
Mjesto održavanja: Dvorana Katehetskog ureda Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, Varaždin                               
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Početak susreta: 09,30 sati 

Trajanje susreta: četiri (4) sata 

Petak, subota i nedjelja, 
27. - 29. svibnja 2016. 

 
ODGOĐEN 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – 2. termin 
Voditelj: Nikola Kuzmičić - vjeroučitelj u Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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)                                                                           

Petak, subota i nedjelja 
10. - 12. lipnja 2016. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – 3. termin 
Voditelj: vlč. Ivica Bačani – župnik u župi sv. Martina biskupa u Virju 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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,  
15. lipnja 2016. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ i odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije 
Tema: Govor o sakramentima u vjeronaučnoj nastavi 
Predavači: 1. izv. prof. dr. sc. Josip Šimunović – izvanredni profesor, znanstveni savjetnik  

na katedri Pastoralne teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu 
2. mr. sc. Damjan Koren - godišnje izvješće o radu Katehetskog ureda u školskoj godini 2015./16.  
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: ettaedu.azoo.hr 
Početak susreta: 16,00 sati                                                                                                   
Trajanje susreta: šest (6) sati                                                (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Petak, subota i nedjelja, 
17. - 19. lipnja 2016. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – 4. termin 
Voditelj: fra Dragutin Bedeničić – župnik u župi Svete Obitelji, Osijek Jug 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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, 
22. - 24. lipnja 2016. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije (bračni parovi) – 5. termin 
Voditelj: o. Danijel Čolo, karmeličanin 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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)                                                                           
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Ponedjeljak, utorak i 
srijeda, 

27. - 29. lipnja 2016. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – 6. termin 
Voditelj: fra Gordan Propadalo - župni vikar u župi Klanjec 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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) 

Petak i subota, 
22. - 23. kolovoza 2016. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja SŠ                 
Tema: Da istina evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5) 
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: ettaedu.azoo.hr                                                        (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Ponedjeljak i utorak, 
25. - 26. kolovoza 2016. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ    
Tema: Milosrđe – sadržajno i stilsko određenje vjeronauka 
Povjerenstvo: mr. sc. Josip Periš,  prof. dr. sc. Ivica Pažin, prof. Sabina Marunčić 
Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19     21000 Split 
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                                        (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017. 

 
Subota, 

24. rujna 2016. 

Stručni skup odgajateljica u vjeri i vjeroučitelja OŠ i SŠ Varaždinske biskupije 
Tema: bit će naknadno objavljeno ovisno o uputama AZOO 
Predavači:  1.  

2. mr. Damjan Koren - predstavljanje Godišnjeg plana Katehetskog ureda-2016./17. 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: ettaedu. azoo.hr                                                         
Početak susreta: 09,00 sati 
Trajanje susreta: šest (6) sati                                                (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 

Petak, subota i nedjelja, 
7. - 9. listopada 2016. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri Varaždinske biskupije – 7. termin 
Voditelj: vlč. Ivica Bačani - župnik u župi Svetog Martina u Virju 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 a 
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)                                                                           

Petak i subota, 
21. i 22. listopada 2016. 

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

Tema: bit će naknadno objavljeno 
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                                          (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

Petak i subota, 
11. i 12. studenoga 2016. 

Katehetska jesenska škola za predškolski vjerski odgoj 
Nacionalni susret odgajateljica u vjeri u predškolskim ustanovama 

Tema: bit će naknadno objavljeno 
Prijava: ettaedu.azoo.hr                                              (Ostali podaci objavit će se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr)                                                                           

 

 

Varaždin, 19. rujna 2015.                                    

 

 

 

v.r. 

mr. sc. Damjan Koren, 

predstojnik  KU 

http://www.ettaedu.eu/
http://ettaedu.azoo.hr/
http://ettaedu.azoo.hr/

