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GODIŠNJI PLAN KATEHETSKOG UREDA VARAŽDIN 
 

Stručni skupovi, (među)županijska stručna vijeda, 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 2018./2019. 

 
 

 

Ponedjeljak, 
24. rujna 2018. 

1. Sjednica voditelja ŽSV OŠ i SŠ s mr. sc. Damjanom Korenom, predstojnikom KU   
 
Teme:  1. Izrada plana ŽSV za 2018./19. školsku godinu 

2. Razno 
 
Nositelji: - mr. sc. Damjan Koren 

- voditelji Županijskih stručnih vijeda -  osnovna i srednja škola 
 
Mjesto održavanja: dvorana Katehetskog ureda, Zagrebačka 3, Varaždin 
Početak susreta: 16,00 sati 

Petak, 
28. rujna 2018. 

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 

 
Predavači: - Dalibor Adžid - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 

 - mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
 - Iva Dorid - vjeroučiteljica - OŠ Ivana Gundulida Zagreb 
 - Ružica Lice - vjeroučiteljica - OŠ Dragutina Kušlana, Zagreb 

Prijava: www.ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, Branjugova 1 - Zagreb 
Početak susreta: 14,00 - 19,00 sati                                                                                      

Subota, 
29. rujna 2018. 

Biskupijski stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ i odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije 
 
Tema: Vjeronauk - kateheza - duhovnost 
 
Predavač: mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                      
Mjesto održavanja: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3 - Varaždin 
Početak susreta: 09,00 sati                                                    

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

Srijeda, 
17. listopada 2018. 

Prvo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
       

Teme: 1. Susret kršdanstva s nekršdanskim religijama-religiozni odgoj, ispravan pogled i komunikacija prema 
                drugome i drugačijem 

2. Vjeroučenik, vjera i razlučivanje zvanja-uloga i odgovornost vjeroučitelja u suradnji mladenačke radosti 
3. Suvremeni pristup učenju-vrednovanje preko e-ispita i digitalni alati u nastavi katoličkog vjeronauka 
4. Plan rada stručnog vijeda za školsku godinu 2018./2019. 
5. Razno 

 
Predavači: - dr. sc. Hrvoje Damiš - župni vikar u Prelogu 

 - vlč. Ivica Cujzek, mag. theol. - vicerektor u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu 
 - gđa. Ivana Keretid, dipl. uč. razr. nast. s pojačanim programom informatike 

 
Voditelj vijeda: g. Robert Ivančan, mag. theol. 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr  
Mjesto održavanja: OŠ Novi Marof, Zagorska 23  42220 Novi Marof 
Početak susreta: 16,00 sati                                                   

(Ostali podaci objavit de se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 
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Petak i subota, 
19. i 20. listopada 2018. 

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

 
Tema: Problemi u ponašanju učenika i pristupi u njihovom rješavanju 
 
Povjerenstvo: - Kristina Kramarid - voditeljica povjerenstva Katehetske škole 
                          - izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin - predstojnik NKU HBK 
                          - Dalibor Adžid - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                           
Mjesto održavanja: Župa sv. Petra, Petretidev trg 4    10000 Zagreb 
Početak: 9,00 sati                                          

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

Subota, 
20. listopada 2018. 

Županijska smotra Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje 2018. 
 

Nositelji: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, Srednja škola „Arboretum Opeka“ 
Marčan i Katehetski ured Varaždin 
 
Vrijeme: 9,00 sati - početak sa svečanom svetom misom u varaždinskoj katedrali 
Mjesto održavanja: Franjevački trg Varaždin, varaždinska katedrala 

Četvrtak, 
8. studenoga 2018. 

Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeda u OŠ i SŠ Zagrebačke, Riječke i Splitske metropolije 
 
Tema: „Katolički vjeronauk u Školi za život“  
 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Nadbiskupska klasična gimnazija, Vodarska 106  Zagreb 
 

(Ostali podaci bit de poslani voditeljima na škole) 

Petak i subota, 
9. i 10. studenoga 2018. 

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

 
Tema: Suradnja s roditeljima u vjerskom odgoju djece 
 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                              
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
                                    OŠ Miroslava Krleže, Zagreb 
 

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

Utorak, 
13. studenoga 2018. 

Prvo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-
križevačke županije 

 
Teme:  1. Škola za život 

 2. Plan rada stručnog vijeda za školsku godinu 2018./2019. 
 3. Vjeronaučna olimpijada 2019. 

              
Predavači: - g. Saša Josip Milec, dipl. kateh., vjeroučitelj savjetnik - Druga gimnazija  Varaždin 

 - s. Laura Cukar, dipl. teol. - Srednja škola Ivanec  
  

Voditelj vijeda: g. Zvonimir Lončar, dipl. teol., vjeroučitelj savjetnik  
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3      42000 Varaždin           
Početak susreta: 17,30 sati 

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

Petak, 
16. studenoga 2018. 

Prvo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije 
 
Teme: 1. Kršdanstvo u susretu s drugim religijama 

2. Kršdanstvo i antičke religije 
3. Antičke religije, primjer terenske nastave 
4. Predstavljanje dokumenta HBK  „Da vaša radost bude potpuna“ 
5. Plan rada stručnog vijeda za školsku godinu 2018./2019. 
 

Predavači: - dr. sc. Hrvoje Damiš – župni vikar u Prelogu 
 - g. Silvio Benč, dipl. kateh., vjeroučitelj savjetnik 

 
Voditelj vijeda: g. Silvio Benč, dipl. kateh., vjeroučitelj savjetnik 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr  
Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačida 2     40323 Prelog 
Početak susreta: 16,00 sati                                          

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

http://www.ettaedu.azoo.hr/
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Srijeda, 
21. studenoga 2018. 

Prvo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
 
Teme: 1. Nastavničke kompetencije 

2. Župna kateheza za krizmanike 
3. Plan rada stručnog vijeda za školsku godinu 2018./2019. 
4. Vjeronaučna olimpijada 2019. 
5. Razno 

 
Predavači: - gđa. Bernarda Tkalčec, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica - OŠ Selnica 

 - gđa. Nataša Roginek, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica    
 
Voditeljica vijeda: gđa. Nataša Roginek, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica    
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: OŠ I. K. Sakcinski Ivanec, Ladislava Šabana 17      42240 Ivanec 
 
Početak susreta: 16,00 sati                                                    

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

Srijeda, 
21. studenoga 2018. 

Prvo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
 
Teme: 1. Suvremeni pristupi učenju 

2. Korištenje alata Office.365 u nastavi katoličkog vjeronauka 
3. Plan rada stručnog vijeda za školsku godinu 2018./2019. 
4. Razno 

 
Predavači: - g. Miroslav Saraga, prof. pedagogije i povijesti - OŠ Molve 

  - gđa. Božica Ruk, dipl.ing.rud., učit. mentor tehničke kulture i informatike - OŠ „Prof. Blaž Mađer“ N. P. 
    

Voditeljica vijeda: gđa. Marijana Dorid, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: OŠ „Prof. Bl až Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17a     48325 Novigrad Podravski  
Početak susreta: 16,00 sati                                                   

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

Utorak, 
12. prosinca 2018. 

Susret msgr. Josipa Mrzljaka, varaždinskog biskupa, s ravnateljima OŠ i SŠ Koprivničko-križevačke, Međimurske i 
Varaždinske županije - božidno čestitanje i zajednički ručak 
       

Mjesto susreta: dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3 
Početak: 11,30 sati 

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

Petak, subota i nedjelja 
14. - 16. prosinca 2018. 

Vikend, posta, molitve i šutnje - za vjeroučitelje Varaždinske biskupije – 1. termin 
 
Voditelj: vlč. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin, ravnatelj Duhovnog centra 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 

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

Subota, 
 22. prosinca 2018. 

Susret vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Božida 
 
Tema: „Zakeju, žurno siđi!“ (Lk 19,5) - Vidjeti, primiti i svjedočiti Isusa Krista  
           Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i Sveta misa s msgr. Josipom Mrzljakom, var. biskupom 
 
Voditelj: dr. sc. Hrvoje Damiš - župni vikar župe Svetog Jakoba st. ap. u Prelogu 
 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr 
Mjesto održavanja: varaždinska katedrala 
Početak susreta: 9,30 sati                                            

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

Ponedjeljak, 
7. siječnja 2019. 

Drugo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije 
 
Tema: Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
 
Voditelj vijeda: g. Silvio Benč, dipl. kateh., vjeroučitelj savjetnik 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582 
Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačida 2     40323 Prelog 
Početak susreta: 9,00 sati                                                    

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

https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582
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Ponedjeljak, 
7. siječnja 2019. 

Drugo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
 
Tema: Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
 

Voditeljica vijeda: gđa. Nataša Roginek, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3      42000 Varaždin           
Početak susreta: 15,00 sati                                                   

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

Ponedjeljak, 
7. siječnja 2019. 

Drugo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-
križevačke županije 

 
Tema: Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
 

Voditelj vijeda: g. Zvonimir Lončar, dipl. teol., vjeroučitelj savjetnik 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582 
Mjesto održavanja: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3      42000 Varaždin           
Početak susreta: 15,00 sati                                                   

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

Utorak, 
8. siječnja 2019. 

Drugo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
 
Tema: Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
  

      Voditeljica vijeda: gđa. Marijana Dorid, dipl. kateheta - vjeroučiteljica savjetnica  
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582 
Mjesto održavanja: OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17a     48325 Novigrad Podravski  
Početak susreta: 9,00 sati                                                    

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

Srijeda, 
9. siječnja 2019. 

Drugo Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
 
Tema: Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme II (CKR II), Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
 

Voditelj vijeda: g. Robert Ivančan, mag. theol. 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582 
Mjesto održavanja: OŠ Novi Marof, Zagorska 23  42220 Novi Marof 
Početak susreta: 9,00 sati                                                    

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

Četvrtak i petak,  
10. - 11. siječnja 2019. 

Katehetska zimska škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ 
 
Tema: VJERA – ZNANJE – ISKUSTVO; O vrednovanju ne-mjerljivog 
 
Povjerenstvo: - mr. sc. Gordana Barudžija, viša savjetnica za vjeronauk AZOO 
                           - izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin - predstojnik NKU HBK 
                          Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                    
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb  

  

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

Ponedjeljak, 
28. siječnja 2019. 

2. Sjednica voditelja ŽSV OŠ i SŠ s mr. sc. Damjanom Korenom, predstojnikom KU   
 
Teme:  1. Osvrt i izvješde o održanim ŽSV, planiranim od MZO. Što dalje s planiranim ŽSV u God. planu KU? 

  2. Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i 
ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima 
 3. Prijedlog Katehetskog ureda Varaždin o dodatnom pradenju kandidata za napredovanje u zvanju 
4. Škola za život – što je ostvareno i što nam još predstoji 

 
Nositelji: - mr. sc. Damjan Koren 

- voditelji Županijskih stručnih vijeda -  osnovna i srednja škola 
 
Mjesto održavanja: dvorana Katehetskog ureda, Zagrebačka 3, Varaždin 
Početak susreta: 18,00 sati 

https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582
https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582
https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582
https://ema.e-skole.hr/edukacija/4582
http://www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr/
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Srijeda, 
30. siječnja 2019. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - školska razina 
 
Tema: Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu 
Vrijeme: 13,00 sati 

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

 
Utorak, 

19. veljače 2019. 

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 

                                
Predavači: - Dalibor Adžid - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 

 - mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
 - Iva Dorid - vjeroučiteljica - OŠ Ivana Gundulida, Zagreb 
 - Ružica Lice - vjeroučiteljica - OŠ Dragutina Kušlana, Zagreb 

Prijava: www.ettaedu.azoo.hr 
Mjesto održavanja: Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, Branjugova 1          10000 Zagreb 
Početak susreta: 09,00 sati                                                                                      

Petak, subota i nedjelja, 
1. - 3. ožujka 2019. 

Vikend, posta, molitve i šutnje - za vjeroučitelje Varaždinske biskupije – 2. termin 
 
Voditelj: vlč. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin, ravnatelj Duhovnog centra 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr            

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

Ponedjeljak, 
4. ožujka 2019. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - međužupanijska razina 
 
Tema: Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu 
Vrijeme: 11,00 sati 
Mjesto održavanja:  

                         - OŠ Trnovec, Bartolovečka 55 - osnovne škole  
 - Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3, Varaždin - srednje škole  

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

Petak, subota i nedjelja, 
29. - 31. ožujka 2019. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje Varaždinske biskupije –  3. termin 
 
Voditelj: vlč. Piotr Maj - župnik župe Savica - Šanci, Zagreb 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr             

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

Utorak, 
2. travnja 2019. 

Susret biskupa Josipa Mrzljaka i preč. Damjana Korena s najboljim sudionicima natjecanja iz vjeronauka za 
učenike u osnovnim i srednjim školama 

 
Mjesto održavanja: Biskupijski ordinarijat, Pavlinska 4, Varaždin 
Početak: 10,00 sati 

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

Srijeda , četvrtak i petak 
3. - 5. travnja 2019. 

Natjecanja iz vjeronauka za učenike u osnovnim i srednjim školama - državna razina 
 
Tema: Svjedoci radosne vijesti u hrvatskom narodu 
Mjesto: Osijek i Đakovo 

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

Ponedjeljak, 
15. travnja 2019. 

Susret vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom duhovne priprave za blagdan Uskrsa 
 
Tema: Korizmeno-uskrsno promišljanje; Pokorničko bogoslužje, Sakrament pomirenja i 
            Sv. misa s msgr. Josipom Mrzljakom, varaždinskim biskupom 
 
Voditelj: vlč. Kristijan Stojko - župni vikar u župi Presvetog Trojstva u Ludbregu 
 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr            
Mjesto održavanja: varaždinska katedrala 
Početak susreta: 16,00 sati                                                  
 

(Ostali podaci objavit de se na www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr) 
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Četvrtak i petak, 
25. i 26. travnja 2019. 

Katehetska proljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja u OŠ  
 
Tema: Stvarati – ostavljati tragove ljubavi   
 
Mjesto: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                            

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

Petak, subota i nedjelja, 
26. - 28. travnja 2019. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje Varaždinske biskupije –  4. termin 
 
Voditelj: vlč. Vlado Razum  - duhovnik u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr             

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

Petak, subota i nedjelja 
17. - 19. svibnja 2019. 

Vikend, posta, molitve i šutnje - za vjeroučitelje Varaždinske biskupije – 5. termin 
 
Voditelj: vlč. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin, ravnatelj Duhovnog centra 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr            

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

Ponedjeljak, 
20. svibnja 2019. 

Cjelodnevni nagradni izlet za sudionike vjeronaučne olimpijade OŠ i SŠ 
 
Nositelji: - mr. sc. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin 
                  - Vladimir Cesar, tajnik KUVB 
                  - vjeroučitelji mentori 
 
Mjesto održavanja: Stopama bl. Miroslava Bulešida-Lanišde, Pazin, Svetvinčenat; Hum, Roč, Aleja glagoljaša 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr - vrši je Škola/vjeroučitelji mentori 

 

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

Petak, subota i nedjelja 
24. - 26. svibnja 2019. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje Varaždinske biskupije – 6. termin 
 
Voditelj: vlč. Ivica Cuzjek - vicerektor u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu  
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr             

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

Ponedjeljak, 
3. lipnja 2019. 

Trede Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Istok 
 
Tema: Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
Voditelj vijeda: g. Robert Ivančan, mag. theol. 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5627 
Mjesto održavanja: OŠ Novi Marof, Zagorska 23      42220 Novi Marof 
Početak susreta: 17,00 sati 

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

Utorak, 
4. lipnja 2019. 

Trede Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije - Zapad 
 
Tema: Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
Voditeljica vijeda: gđa. Nataša Roginek, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5628 
Mjesto održavanja: OŠ I. K. Sakcinski Ivanec - PŠ Tin Ujevid Salinovec, Salinovec 19a       42240 Ivanec 
Početak susreta: 14,00 sati 

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

https://ema.e-skole.hr/edukacija/5627
https://ema.e-skole.hr/edukacija/5628
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Utorak, 
4. lipnja 2019. 

Trede Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u srednjim školama Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-
križevačke županije 

 
Tema: Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
Voditelj vijeda: g. Zvonimir Lončar, dipl. teol., vjeroučitelj savjetnik  
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5628 
Mjesto održavanja: OŠ I. K. Sakcinski Ivanec - PŠ Tin Ujevid Salinovec, Salinovec 19a       42240 Ivanec           
Početak susreta: 14,00 sati 

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

 Četvrtak, 
6. lipnja 2019. 

Trede Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije 
 
Tema: Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
Voditeljica vijeda: gđa. Marijana Dorid, dipl. kateh., vjeroučiteljica savjetnica  
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5605 
Mjesto održavanja: OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, Gajeva 17a       48325 Novigrad Podravski 
Početak susreta: 16,30 sati 

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

Petak, subota i nedjelja 
7. - 9. lipnja 2019. 

Duhovne vježbe za vjeroučitelje Varaždinske biskupije – 7. termin 
 
Voditelj: g. Nikola Kuzmičid - vjeroučitelj u Gimnaziji Tituša Brezovačkog Zagreb 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr             

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

Utorak, 
11. lipnja 2019. 

Trede Županijsko stručno vijede vjeroučitelja u osnovnim školama Međimurske županije 
 
Tema: Obrazovna reforma Škola za život  
 
Predavači:  - gđa. Anita Bakovljanec, dipl. kateh. - vjeroučiteljica savjetnica 

  - g. Krešimir Biršid, dipl. teol., vjeroučitelj mentor 
 
Voditelj vijeda: g. Silvio Benč, dipl. kateh., vjeroučitelj savjetnik 
Prijava: https://ema.e-skole.hr/edukacija/5938 
Mjesto održavanja: OŠ Prelog, Trg bana Jelačida 2     40323 Prelog 
Početak susreta: 14,00 sati 

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

Petak, subota i nedjelja 
28. - 30. lipnja 2019. 

Vikend, posta, molitve i šutnje - za vjeroučitelje Varaždinske, Sisačke i Bjelovarsko-križevačke biskupije –  
DODATNI 8. termin 

 
Voditelj: vlč. Damjan Koren - predstojnik Katehetskog ureda Varaždin, ravnatelj Duhovnog centra 
 
Mjesto održavanja: Duhovni centar Varaždinske biskupije na Veternici, Veternica 18 b 
Trajanje: početak u petak u 18,00 sati - završetak u nedjelju s ručkom 
Prijava: www.katehetski.biskupija-varazdinska.hr            

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

Četvrtak i petak, 
22. - 23. kolovoza 2019. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja SŠ 
 
Tema: Učenje vjere u susretu sa stvarnošdu 

 
Povjerenstvo: - izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipovid - profesorica na KBF-u 

                          - izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin - predstojnik NKU HBK 
                          - mr. sc. Gordana Barudžija, dipl. teol.- viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                            

Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
 

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

https://ema.e-skole.hr/edukacija/5628
https://ema.e-skole.hr/edukacija/5605
https://ema.e-skole.hr/edukacija/5938
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Ponedjeljak i utorak, 
26. - 27. kolovoza 2019. 

Katehetska ljetna škola - Nacionalni susret vjeroučitelja OŠ  
 
Tema: Katolički vjeronauk u procesu kurikularne reforme 

 
Povjerenstvo: - mr. sc. Josip Periš - predstojnik Katehetskog ureda Split 
                          - izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin - predstojnik NKU HBK 
                          - prof. Sabina Marunčid - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                            

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19     21000 Split 
 

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

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020. 

Subota, 
28. rujna 2019. 

Stručni skup vjeroučitelja OŠ i SŠ i odgajateljica u vjeri Varaždinske biskupije 
 
Tema: bit de naknadno objavljeno 
 
Predavači: bit de naknadno objavljeno 
                      
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                      
Mjesto održavanja: Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3   Varaždin 
Početak susreta: 09,00 sati                                                    

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

Petak i subota, 
18. i 19. listopada 2019. 

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

 
Tema: bit de naknadno objavljeno 
 
Povjerenstvo: - Kristina Kramarid - voditeljica povjerenstva Katehetske škole 
                           - izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin - predstojnik NKU HBK 
                           - Dalibor Adžid - viši savjetnik za vjeronauk u školi pri AZOO 
 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                                           
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
 

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

Petak i subota, 
8. i 9. studenoga 2019. 

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

 
Tema: bit de naknadno objavljeno 
 
Prijava: www.ettaedu.azoo.hr                                              
Mjesto održavanja: Nadbiskupijski pastoralni institut, Dvorana „Vijenac“, Kaptol 29a    10000 Zagreb 
 

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

 
 
Varaždin, 29. rujna 2018.                        

 
 

mr. sc. Damjan Koren, 
predstojnik  Katehetskog ureda 


