
Ljubljana, 24. avgust 2020 

 

Kateheza 2020/21 – izziv in priložnost 

Za nami so poletni dnevi, ko smo bili tudi kateheti, katehistinje in katehisti povabljeni, da odidemo na samoten kraj 
in se malo odpočijemo (Mr 6,31). Sedaj pa je čas, da pogledamo v novo katehetsko leto, četudi v nekoliko 
spremenjenih okoliščinah, ki zahtevajo nov in drugačen način.  

Župnike vabimo, da skupaj s katehetskimi sodelavci pripravite načrt kateheze v župniji, ki bo možen glede na 
obstoječo ali zaostreno epidemiološko sliko. Ta se bo najbrž spreminjala, zato je prav, da smo pripravljeni na različne 
možnosti. V nadaljevanju navajamo nekaj predvidenih korakov za katehezo osnovnošolcev (in njihovih družin). 

 

 

  

Redna tedenska srečanja v župniji 
Model 1 

•Upoštevanje navodil SŠK in NIJZ. 

•Če je zaradi številčnosti potrebno, katehetsko skupino razdelimo na manjše skupine, tako da 
prihajajo na srečanja v župnijo na dva tedna, en teden pa delajo od doma.  

Mesečna srečanja katehetske skupine 
Model 2 

•Za vsako skupino katehizirancev poteka enkrat mesečno katehetsko srečanje v župniji (če je mogoče, 
celotne družine), za ostale tedne pa katehet napiše spodbude oziroma navodila, kako naj vsebino 
rednih pripomočkov (delovni zvezek, katehetski učbenik) za posamezni razred katehiziranci vključijo v 
domače delo in življenje družine. 

 

Družinska kateheza 
Model 3 

•Katehet spodbudi katehezo celotne družine, ki lahko poteka v kombinaciji s srečevanji skupine 
katehizirancev vsak teden v svoji starostni skupini, enkrat mesečno pa na srečanju skupine vseh 
vključenih družin (pri tem je treba upoštevati številčnost). Redna kateheza lahko poteka tudi doma, na 
mesečnem srečanju pa družine poglobijo tematiko, izmenjajo izkušnje in dobijo navodila za delo v 
naslednjem mesecu. 

 
Kateheza na daljavo 

Model 4 
•Izvaja se ob poslabšanju epidemiološke situacije, pri čemer se sledi navodilom SŠK in NIJZ. 

•Možnosti: (1) Poučevanje na daljavo, videokonferenca (npr. Zoom; video stik kateheta s katehiziranci). 
(2) Če to ni mogoče, katehet pripravi svoja gradiva (posname, poda oznanilo in navodila) ob podpori 
gradiv, pripravljenih s strani SKU. (3) Katehet pošlje pisna navodila, katera gradiva lahko uporabijo 
doma (posreduje e-povezave). (4) Katehet da navodila, kako naj katehiziranci doma sami uporabljajo in 
rešujejo delovne zvezke ob pomoči učbenika.  
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Koraki ob začetku novega katehetskega leta v župniji 

1. Priprava načrta za katehezo, ki je možen glede na obstoječo ali zaostreno epidemiološko sliko ob upoštevanju 

navodil SŠK in NIJZ.  

2. Ob začetku katehetskega leta naj katehet (z imenom »katehet« je mišljen duhovnik, katehist ali katehistinja, 

skratka tisti/a, ki katehizira) zbere podatke, kot jih predvideva vpisnica k župnijski katehezi. E-komunikacija naj 

vedno poteka s starši, zgolj z njihovo vednostjo in dovoljenjem pa lahko tudi neposredno s katehiziranci. Če starši (in 

katehiziranci) nimajo e-naslova, naj jih spodbudi, da ga ustvarijo.   

3. Katehet naj staršem pošlje pozdravno pismo ob začetku novega katehetskega leta, v katerem jih seznani s 

predvidenim potekom kateheze v prihodnje in morebitnimi spremembami, ki bi jih narekovala spremenjena 

epidemološka situacija, ter obliko sodelovanja staršev pri katehezi. Sporoči jim tudi datum in način vpisa za vse 

katehizirance ter trajanje katehetskega leta, ki se začne s pričetkom šolskega leta ter traja do 15. junija. Seznani jih 

tudi, s katerim orodjem jim bo pošiljal e-gradiva, da si ga lahko pravočasno namestijo. 

4. Družine naj povabi k redni molitvi in branju Božje besede, kar naj bo središče družinskega verskega življenja in že 

neke vrste »kateheza na domovih«. Pri tem so lahko v pomoč gradiva, ki bodo sproti objavljena na spletni strani SKU. 

5. Katehet spodbudi katehizirance k rednemu obisku svete maše in sodelovanju v različnih župnijskih skupinah. Vsaj 

dvakrat letno pripravi na sveto spoved in jim jo omogoči pri domačem ali gostujočem duhovniku. 

6. Katehet naj se opremi in usposobi za dejavno uporabo digitalne tehnologije (nekaj možnosti bo ponujenih tudi v 
okviru rednih katehetskih usposabljanj, za osnovno pomoč se lahko obrne na pisarno SKU). Če srečevanje v župnijski 
prostorih ne bo mogoče, naj pripravi gradivo, ki ga v e-obliki pošlje staršem (z njihovo privolitvijo tudi 
katehizirancem). Osnovno katehetsko gradivo za posamezni razred kateheze bo dostopno na spletni strani SKU, 
priporočeno pa je, da katehet izdela tudi svoja lastna gradiva in posname vsaj kratek nagovor in navodilo kot pomoč 
pri katehezi na daljavo. V vseh primerih naj katehet jasno opredeli, kako bo ovrednotil oziroma ocenil opravljeno 
delo in na kak način mu bodo pošiljali sprotne povratne informacije o katehezi na domu.  

Med septembrom in decembrom bo potekal spletni seminar v sodelovanju z g. Rokom Piskom (Projekt Emavs), 
namenjen digitalnemu opismenjevanju. Prijave zbiramo na https://projektemavs.com/oznanjevanje-skozi-video/ ali 
sku@rkc.si do 5. septembra 2020. Prvo spletno srečanje bo v sredo, 16. septembra 2020, ob 20.00 (Zoom 
konferenca). 
 
Usposabljanje bo potekalo na treh področjih:  

 Značilnosti digitalnega sveta in njihov vpliv na način komunikacije: Cerkev in internet,  spremembe v 
komunikaciji zaradi interneta,  priložnosti in grožnje novih tehnologij, značilnosti generacij, ki rastejo v 
internetni družbi (milenijci, generacija Z).  

 Priprava video vsebin: celoten proces priprave in promocije video vsebin za katehezo: notranja motivacija za 
začetek, tehnična priprava, spoznavanje in uporaba opreme, vsebinska priprava, scenarij, načrt snemanja, 
snemanje, zvok, slika, izbira lokacij, montaža, objava in promocija.  

 Delo z družabnimi omrežji: uporaba družabnih omrežij za oznanjevanje – spoznavanje družabnih omrežij in 
njihovih specifik, smiselnost uporabe družabnih omrežij, uporaba Facebook strani, nastavljanje objav, 
analitika, uporaba Instagram profila, objave in zgodbe (story), druga družabna omrežja (Snapchat, TikTok, …).  

Dragi katehet, draga katehistinja in katehist, ob sklepu tega pisma vsem nam želimo, da pogumno stopimo v 
novo katehetsko leto. Povabimo vas, da spremljate katehetska obvestila in novosti na spletni strani SKU. Z 
začetkom septembra bodo s strani SŠK glede na epidemiološko sliko dana tudi natančna navodila za izvajanje 
katehetskih srečanj v skladu s priporočili NIJZ. Prosimo, da jih upoštevate. Naj nam bo nova katehetska 
situacija v izziv in priložnost, da seme evangelija ponesemo v domove svojih katehizirancev. Bodimo jim blizu 
sredi njihovega vsakdana – z besedo, predvsem pa pogumnim zgledom in pričevanjem vere. Naj nam ne bo tuje 
stopiti v sredo življenja in ga prekvasiti z Besedo, ki je Življenje. 

Slovenski katehetski urad 
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