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Dar dla Kościoła
Katecheza jest darem dla
swoistym ABC naszej wiary.

STAŃCIE SIĘ JAK DZIECI

Koscioła,

Katecheza Dobrego Pasterza (w skrócie
KDP) opiera się na personalistycznym
podejściu do dziecka. W swojej metodzie
opiera się o pedagogikę Montessori
polegająca na „odkryciu dziecka”. Dziecko
jest jak pączek kwiatka, w którym już
zawarty, lecz niewidoczny jest cały kwiat
i zadaniem pedagoga jest wspomaganie,
aby pączek ten rozkwitł, czyli rozwijał
pełnię swojej osobowości. Do tego
potrzebne są wolność i dyscyplina. Sofia
Cavalletti, biblistka i współautorka KDP,
odkryła w dziecku „potencjał duchowy”,
który sprawia, że jest mu łatwiej wejść do
Królestwa Bożego (Mt 18,3) i że my dorośli
możemy się wiele nauczyć od dzieci.

„Jest faktem, że dziecko zdaje się
być zdolne do widzenia tego, co
Niewidzialne, niemal jakby było to
coś bardziej dotykalnego i realnego
niż
bezpośrednio
postrzegalna
rzeczywistość”
Sofia Cavalletti
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Kursy są tak zaprojektowane, że towarzyszą

Kurs formacyjny

katechetom w swojej pracy z dziećmi przez
lata.
FORMACJA DUCHOWA

POZIOM I CZĘŚĆ 1
Katecheza Dobrego Pasterza obejmuje dzieci
w wieku 3 do 12 lat. Jest podzielona
na 3 poziomy: 3-6, 6-9 i 9-12 lat.
Kursy formacyjne przygotowują do pracy
z dziećmi. Każdy poziom jest podzielone na 2 lub
3 częśći: I/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3. Każda
część kursu obejmuje 45 godzin. Odbywają się
w kursach tygodniowych lub weekendowych.
W kursach uczestniczyć mogą wszyscy
zainteresowani:
katecheci,
wychowawcy,
rodzice...
Po pierwszej częśći poziomu I można zacząć
pracować z dziećmi.

Kto głosi Słowo Boże, musi sam najpierw być
słuchaczem Słowa. Dlatego katecheta musi
przede wszystkim formować siebie samego.
Nasze kursy zatem są kursami formacyjnymi –
istotne są rozważania, wspólna modlitwa, msza
święta.
WYKONYWANIE MATERIAŁÓW
„Katecheta wykonuje tę pracę samodzielnie
w takim stopniu w jakim jest to tylko możliwe“,
głosi 24 zasada Katechezy Dobrego Pasterza.
Wykonywanie niektórych materiałow jest
nielada wyzwaniem. Dlatego na naszych
kursach odbywają się warsztaty wykonywania
materiałów, podczas których uczestnicy
wspólnie pracują. W ten sposób powstają
również silne więzi między katechetami itp.
PRAKTYKA
Metoda Montessori opiera się w głównej
mierze na obserwacji. Aby lepiej poznawać
dzieci trzeba nauczyć się przyglądać im bez
uprzedzeń. To wymaga praktyki. Dlatego
uczestnicy
kursu
powinni
spędzić
40 godzin/poziom na hospitacjach, praktykach.
My staramy się im to umozliwiać.

Katecheza Dobrego Pasterza powstała
we współpracy biblistki Sofii Cavalletti
i montessorriańskiej pedagog Gianny
Gobbi. Przez drugą połowę XX wieku
opracowały materiały i prezentacjiena
podstawie swojej wiedzy teologicznej
i pedagogicznej oraz na podstawie
wnikliwiej obserwacji dzieci. Ich dzieło
dziś
kontynuuje
„Consiglio”
–
Międzynarodowa Rada Katechetów
Dobrego Pasterza.

NAJBLIŻSZE KURSY
Poziom I część 1
Miejsce: Gdańsk
Parafia pw. Świętego Krzyża ( Jezuici),
tzw. Mały Kościół
ul. Mickiewicza 24
Data: 29 stycznia-3 lutego 2018
Wykładowcy: Tatiana Jaroszyńska,
Jolanta Kuraszkiewicz
Koszt: 500 zł

WYKŁADOWCY
Nasi
wykładowcy
spełniają
wymogi
„Consiglio“. Zawsze pracują w zespole
z innymi, doświadczonymi katechetami.

Zaliczka: 150 zł
Termin wpłaty zaliczki: 7 stycznia 2018
Organizator:
Dom Katechezy Dobrego Pasterza
przy Fundacji Ziarnko Maku
Numer konta:
61 1540 1115 2044 90919783 0001
Tytuł przelewu:
kurs KDP Gdańsk imię i nazwisko
Zgłoszenia na:
dobrypasterz.gdansk@gmail.com
Osoba kontaktowa: Katarzyna Licznerska
Numer telefonu: 667 203 847

