
 
ZAKONČENÍ ZÁKLADNÍHO KURZU MENTORINGU

Osm nových mentorů z diecéze ostravsko-opavské, olomoucké,
brněnské a královehradecké úspěšně zakončilo základní vzdělávací
kurz mentoringu. 21. června všem novým mentorům poblahopřál 
a předal osvědčení biskup Martin David. Ostravsko-opavská
diecéze má tři nové mentory. 
Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. 
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ŠKOLNÍ ROK 2020/21
ohlédnutí za naší činností

KURZ UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ

V říjnu jsme ve spolupráci s TF Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích zahájili tříletý kurz Učitelství náboženství
a Výchova ke křesťanství. Studium zahájilo 49 studentů. Z důvodu
pandemie onemocnění covid-19  probíhala výuka online formou.
Na konci druhého semestru se uskutečnilo první prezenční
setkání v budově biskupství. 
Studenti absolvovali ve dvou semestrech 11 výukových dní. 
Konání kurzu je finančně podpořeno nadací Renovabis.

 
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

Na začátku školního roku se uskutečnily dva metodické dny 
v prezenční i online formě, na kterých se začínající vyučující
náboženství a katecheté seznámili s cíli, obsahy a dostupnými
materiály pro výuku náboženství a katechezi. Seminářů se zúčastnilo
10 začínajících učitelů náboženství a katechetů.
Ve školním roce jsme podporovali formou konzultace a rozhovorů 
13 začínajících učitelů náboženství a katechetů. 
16. ledna se uskutečnila online přednáška k nově vydanému
katechetickému direktoriu. Přednášky se zúčastnilo 26 posluchačů.

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Shromažďujeme podklady pro vydávání kanonických misí, vedeme
databázi vyučujících náboženství a připravujeme statistiky o výuce
náboženství v diecézi.

V letošním roce probíhala výuka náboženství a katecheze
převážně distanční formou.

Jsme pastoračním centrem
ustanoveným diecézním

biskupem ke službě v oblasti
katecheze, zejména ve výuce

náboženství.
 
 

Jsme vzdělávací institucí
akreditovanou v systému DVPP 

u MŠMT ČR. Spolupracujeme 
s TF JU v Českých Budějovicích,

CMTF UP Olomouc 
a TRENDUM, o. p. s.  



Školní rok 2020/21 byl poznamenán pandemií onemocnění covid-19. Byla omezena výuka
náboženství a katecheze ve farnostech, nemohla se uskutečnit setkání katechetů v děkanátech,
některé plánované vzdělávací akce proběhly online, jiné byly zrušeny. Museli jsme pozastavit 
i podporu vyučujících náboženství a katechetů formou supervize a mentoringu. Naopak jsme se
naučili více využívat možností digitálních technologií. A zakusili jsme, že osobní mezilidský kontakt
nelze technologiemi plnohodnotně nahradit. 
Máme naději, že v příštím školním roce bude příležitostí k promýšlení, sdílení i reflexi katechetické
služby i při osobních setkáních mnohem více. 

SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ

1. července se uskutečnilo setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Program byl
přizpůsoben omezení šíření nákazy covid-19.
Mottem letošního setkání bylo Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk! 
Název setkání reaguje na vydání papežské exhortace Amoris laetitia, která je věnována
právě tématu rodiny. 
Na organizaci a přípravě diecézního setkání spolupracovaly Centrum pro rodinu a sociální
péči, Katechetické a pedagogické centrum a Diecézní centrum pro mládež.

SETKÁNÍ MENTORŮ DIECÉZE

Dne 11. června se uskutečnilo v prostorách biskupství setkání
všech mentorů ostravsko-opavské diecéze. 
Díky finanční podpoře nadace Renovabis obdržel každý mentor
„mentorský kufřík“ s pomůckami pro vedení mentorských
rozhovorů.
V současné době má ostravsko-opavská diecéze 9 mentorů. 

 
VSTUPY DO VÝUKY S KŘESŤANSKÝMI TÉMATY

Z důvodu pandemie onemocnění covid-19 se na školách
programy s křesťanskými tématy prezenční formou uskutečnily
jen v omezeném počtu. 
Díky spolupráci s Křesťanskou akademii mladých (KAM) mohl být
velikonoční program Je něco silnějšího než smrt? realizován pro
10 skupin žáků online formou. 

Ohlédnutí za šk. rokem 2020/21 připravila Mgr. Lenka Bakalová, 6/2021
Foto: archiv KPC, www.pfarrbriefservice.de

 

 

Děkujeme všem za spolupráci a podporu!


