NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

ČLOVĚK A KŘESŤANSTVÍ
Na čem všem se dá stavět? / 1.–3. ročník
Nejen dům potřebuje pevný základ. Povídání o křesťanství a základních
jistotách lidského života.

Křesťanství – jeden ze základů naší kultury / 4. a 5. ročník
Příběh o Abrahamovi, světových náboženstvích a křesťanství formou
interaktivní powerpointové prezentace.

Jednání překračující hranice / 6.–9. ročník
Seznámení s podstatou křesťanství na příkladech altruistického jednání.

ŠKOLNÍ PROJEKTY
Kostel v naší obci
v rámci vzdělávacího semináře, který organizujeme jedenkrát za rok.
Aktuální informace na http://kpc.doo.cz
Seminář nabízí množství metodických námětů k vytvoření vlastního
projektu seznámení s místním kostelem.

Betlém může být všude
Živý adventní kalendář
k dispozici na http://kpc.doo.cz
Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství
je součástí římskokatolické církve a svou činností chce přispívat
k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života
v demokratické společnosti.
Je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT ČR v systému DVPP.
Se zárukou odbornosti nabízí školám realizaci výukových programů,
které přispívají k porozumění křesťanství jako součásti kultury
evropského civilizačního okruhu a rozvíjejí dovednosti žáků orientovat
se v pluralitní společnosti.
Pedagogům nabízí vzdělávací akce akreditované MŠMT ČR v systému
DVPP k rozšíření znalostí především z oblasti křesťanství a metodické
návody, jak témata zprostředkovat žákům.
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Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci
tematických vstupů do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají
křesťanství a plně respektují RVP ZV. Prostřednictvím našich
interaktivních programů při plném respektování náboženské neutrality
školy seznamujeme žáky s hodnotami křesťanství a náboženství.
Programy jsou koncipovány na jednu vyučovací hodinu, ve škole je
realizuje předem dohodnutý lektor za přítomnosti učitele v běžné
učebně školy vždy pouze pro jednu třídu.

Jsou poskytovány zdarma.
Realizaci programů je možné dohodnout v dostatečném časovém
předstihu na uvedených kontaktech nebo lépe prostřednictvím
objednávkového formuláře na webových stránkách http://kpc.doo.cz

Cílem programů je
 rozšiřovat všeobecný kulturní přehled
 přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury naší
společnosti
 přispívat k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu
s principy života v demokratické společnosti
 vést k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané
jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost
 dávat nové podněty k prožívání svátků
Cílem programů není přesvědčovat o víře v Boha a ani jiným
způsobem agitovat pro církev.

Je něco silnější než smrt? / 6.–9. ročník
Smysl utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi a diskuse.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC II
Když jedna cesta zkříží druhou / 1.–3. ročník
Křižovatka jako místo konfliktu nebo místo setkání v souvislosti
s velikonočním příběhem.

Velikonoce v umění / 4. a 5. ročník
Proměny obrazů znázorňujících velikonoční události z pohledu
křesťanství a výtvarného umění.

Kříž – znamení života? / 6.–9. ročník

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC

Diskuse o těžkých životních situacích v souvislosti s Velikonocemi
v jejich původním smyslu.

základní řada

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC III

Vánoční příběh a jeho poselství / 1.–3. ročník

Od těžkostí neutíkej / 1.–3. ročník

Biblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.

Izrael – země vánočního příběhu / 4. a 5. ročník
Reálie vánočního příběhu formou powerpointové prezentace
s interaktivními prvky.

Proč máme být k sobě navzájem hodní? / 6.–9. ročník
Původní smysl prožívání vánočních svátků a diskuse.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC II
Betlém – dům chleba / 1.–3. ročník
Putování do Betléma ve společném příběhu, kde chléb je znamením
všeho, co lidé potřebují k životu.

Vánoce v umění / 4. a 5. ročník
Proměny obrazů znázorňujících vánoční události z pohledu křesťanství
a výtvarného umění.

…a na zemi pokoj lidem dobré vůle! / 6.–9. ročník
V souvislosti s Vánocemi promýšlení potřeby člověka žít v pokoji
a vzájemném porozumění.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC III
Cesta za hvězdou / 1.–3. ročník
Vyprávění o jednom putování za hvězdou, které vedlo do Betléma.

Vánoce v hudbě / 4. a 5. ročník
Interaktivní program o hudební tradici inspirované biblickým vánočním
příběhem.

Narodil se bohatý i chudý / 6.–9. ročník
V souvislosti s Vánocemi zamyšlení nad chudobou a bohatstvím
a diskuse o solidaritě mezi lidmi.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC
základní řada

Velikonoční příběh a jeho poselství / 1.–3. ročník
Biblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.

Izrael – země velikonočního příběhu / 4. a 5. ročník
Reálie velikonočního příběhu formou powerpointové prezentace
s interaktivními prvky.

Od nepříjemných věcí se nemusí jen utíkat. Vyprávění o tom, co se
stalo dvěma lidem na velikonoční cestě.

Velikonoce v hudbě / 4. a 5. ročník
Interaktivní program o hudební tradici inspirované biblickým
velikonočním příběhem.

Kdo za to může? / 6.–9. ročník
Diskuse o vině a odpuštění v souvislosti s Velikonocemi v jejich
původním smyslu.

BIBLE – KNIHA ŽIVOTA
Bible – radostná zpráva o životě / 1.–3. ročník
Představení Bible jako knihy, která je pro křesťany vzácná svým
poselstvím o životě.

Bible – jeden z kořenů evropské kultury / 4. a 5. ročník
Interaktivní program uvádějící do základních souvislostí biblických textů
s kořeny evropské kultury.

Bible – kniha tvůrčí inspirace / 6.–9. ročník
Program seznamující s vybranými základními biblickými texty jako
inspirací pro umělce.

SV. CYRIL A METODĚJ
Dílo dvou bratří / 4. a 5. ročník
Příběh cesty životem a dílem Cyrila a Metoděje formou powerpointové
prezentace s interaktivními prvky.

Diplomatická mise
na Velkou Moravu
6.–9. ročník
Historické souvislosti a odkaz
díla Cyrila a Metoděje formou
powerpointové prezentace
s interaktivními prvky.

