Katehetska zimska škola „Vjera – znanje –
iskustvo – O vrednovanju ne-mjerljivog“
„Vjera – znanje – iskustvo – O vrednovanju ne-mjerljivog“ tema je Katehetske zimske škole za
vjeroučitelje osnovnih škola koja se održava 10. i 11. siječnja u Nadbiskupijskome pastoralnom
institutu i Osnovnoj školi Miroslava Krleže u Zagrebu u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda
HBK i Agencije za odgoj i obrazovanje. Škola je okupila oko 350 vjeroučitelja, a započela je u
četvrtak 10. siječnja molitvom, pozdravnim riječima i uvodom u rad Škole. Uvodno su govorili
predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro
Hranić, predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK prof. dr. sc. Ivica Pažin i viša savjetnica za
vjeronauk pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Gordana Barudžija.
Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić istaknuo je
osvrćući se na naslov škole kako vjera nije samo sažetak naših uvjerenja ili stavova jer da je tako bila
bi tek svjetonazor ili ideologija. “No, vjeru koja ne bi imala svoj sadržaj koji ne bismo poznavali teško
bismo mogli razumjeti kao kršćansku vjeru. Znanje nam je stoga potrebno”, poručio je nadbiskup
Hranić. Govoreći o važnosti vjeronauka u školi istaknuo je kako taj predmet nema cilj “suspendirati”
ja suvremenog čovjeka. “Ako još uvijek postoji nerazumijevanje prema vjeronauku u školi kao
predmetu, koji ima svoju znanstvenu, ali i životnu epistemologiju, nema nam druge nego ne braniti
više vjeronauk, već zagrliti sumnju kao sestru i pozvati je na trajni dijalog”, poručio je đakovačkoosječki nadbiskup Đuro Hranić čiji cjeloviti govor možete pročitati ovdje.
Predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK prof. dr. sc. Ivica Pažin u uvodnom govoru
istaknuo je kako vjeronauk uvijek ima zadaću pomoći učenicima razumjeti ono što vjeruju. “Najnovija
razmišljanja o vrednovanju i praćenju učenika u njihovu razvoju, kao tema se nalazi u posljednjem
poglavlju najnovijega kurikuluma Katoličkoga vjeronauka, koji, nakon ponovne javne rasprave,
pomalo dobiva svoj konačni oblik. U želji posvetiti se toj temi, koja sa sobom nosi i neke novosti u
navedenom kurikulumu, a koja je, kao tema, uvijek osjetljiva, posebno kad je riječ o vjeronauku u
školi, naslovili smo ovu Katehetsku zimskuu školu ‘Vjera – znanje – iskustvo. O vrednovanju nemjerljivog’”, istaknuo je prof. dr. sc. Ivica Pažin. Svoj uvodni govor predstojnik Nacionalnoga
katehetskog ureda HBK prof. dr. sc. Ivica Pažin zaključio je kako se nada će ova Škola pomoći
vjeroučiteljima u vrednovanju učenika u nastavi.
O ciljevima Katehetske zimske škole govorila je viša savjetnica za vjeronauk pri Agenciji za odgoj i
obrazovanje Gordana Barudžija. “Vjeroučitelji će analizirati značenje religijskih pojmova koji mogu
postati nadahnućem razvoja vjere, razmišljati o iskustvu vjere u religijsko-pedagoškom kontekstu,
prepoznati sličnosti i razlike u dosadašnjem pristupu vrednovanja i pristupu kojega a odnose
aktualne promjene, utvrditi didaktička usmjerenja praćenja i vrednovanja u vjeronauku”, poručila je
Barudžija.
Uslijedila su predavanja: „Vjersko znanje kao nadahnuće rasta u vjeri“ dr. sc. Hrvoja Kalema,
„Iskustvom do znanja. Kako iskusiti neizrecivo?“ izv. prof. dr. sc. Gorana Livazovića. U
poslijepodnevnom dijelu održan je rad u skupinama. Opširnije izvješće pogledajte na stranicama
Informativne katoličke agencije Hrvatske katoličke mreže.
Na kraju prvoga dana sudionici škole okupili su se na slavlju euharistije koje je u crkvi sv. Marije na
Dolcu predvodio nadbiskup Hranić.

