Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
www.katecheza.diecezja.krakow.pl
e-mail: katecheza@diecezja.pl
tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60

KALENDARIUM
7 IV – Dzień skupienia katechetów rejonu I, II
14 IV - Dzień skupienia katechetów rejonu III, V, VI
21 IV - Dzień skupienia katechetów rejonu IV, VII, VIII
28 IV – Warsztaty „Nowe” spojrzenie na katechezę.
UWAGA!
ZMIANA MIEJSCA I TERMINU DNIA SKUPIENIA REJONU VIII
21 kwietnia – Ludźmierz
Spotkania w ramach wiosennych dni skupienia będą miały charakter modlitewny
i wyborczy zarazem. W programie przewidziana jest Eucharystia oraz chwila wspólnej
modlitwy wraz z konferencją i adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji uczniów
oraz katechetów.
Następnie będą miały miejsce wybory do Rady Katechetycznej. Z każdego
rejonu wybierany jest jeden przedstawiciel, reprezentujący głos katechetów w Radzie,
która rozpocznie swoją kadencję w nowym roku szkolnym.
Wszyscy uczący religii będą też proszeni o wypełnienie ankiety osobowej wraz
z danymi o szkole i ilości godzin religii na kolejny rok szkolny. Ułatwi to planowanie
pracy katechetycznej i ewentualne uzupełnienia etatów. Będzie to też okazja do
aktualizacji danych znajdujących się w zasobach Wydziału Katechetycznego.

KONKURSY – ważne daty
18 04. 2018

- Etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
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do 6.04.2018 - Etap szkolny konkursu wiedzy z ewangelii wg św. Mateusza dla uczniów
gimnazjów specjalnych oraz klas ponadgimnzajalnych.
do 20.04.2018 – przesłanie protokołu z konkursu na adres Wydziału Katechetycznego
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, (załącznik do
pobranie ze strony Wydziału – zakładka Konkursy) pocztą, lub na mail
katecheza@diecezja.pl
do 20.04.2018 - nadsyłanie prac z KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Przypowieści
biblijne – skarbnica mądrości" dla uczniów szkół specjalnych

WARSZTATY „Nowe” spojrzenie na katechezę.
Zapraszamy na seminarium i warsztaty dla katechetów, które odbędą się
28 kwietnia 2018 r.
w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Bernardyńska, s. 216, godz. 9.30 - 13.00
Przebieg:
1. Pokaz, w oparciu o metodę „Godly play”, w nawiązaniu do wybranych tematów
lekcji np.: kl. I „Tajemnica chrztu świętego”, kl. II: „Posłuszeństwo Abrahama”,
kl. 0: „Zabłąkana owca”.
o Dyskusja na temat zaprezentowanej metody:
o Wskazanie, jak w prosty sposób przygotować materiały potrzebne do
przeprowadzenia katechezy z wykorzystaniem powyższej metody.
o Zasygnalizowanie, o czym należy pamiętać podczas stosowania wyżej
wymienionej metody;
o Prezentacja krótkich filmików w oparciu o wymienioną metodę.
2. Tworzenie aplikacji na Learning Apps.
o Wykład- pokaz, jak krok po kroku przygotować wskazaną aplikację;
o Praca w grupach- samodzielne przygotowanie aplikacji do wybranego
tematu lekcji w kl. IV , V i VI.
3. Wskazanie możliwości, jak sprawnie wyszukiwać i korzystać z materiałów, np.
Pinterest, Colorring Pages, zamieszczonych na anglojęzycznych stronach
o Prezentacja wybranych pomysłów z wykorzystaniem wymienionych
stron, zrealizowanych w ramach konkretnych katechez np.:
§ „Stworzenie świata”- książeczka, którą tworzą sami uczniowie
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
§ „Dekalog”- makieta, którą wykonują uczniowie klasy V;
§ „Jonasz”- ruchoma kartka, którą wykonują uczniowie klasy
II;
§ „Arka Noego”- plansza, którą wykonują uczniowie klasy II;
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§

„Znak krzyża”- plakat, który wykonują uczniowie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
§ „Jestem rybakiem Pana”- zabawa dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej itp.
§ Podsumowanie- dyskusja.
Poszczególne części warsztatu będą przeplatane zabawami ruchowymi, które katecheci
będą mogli wykorzystać na lekcji. Dodatkowo uczestnicy zostaną wyposażeni w pliki
zawierające gotowe scenariusze lekcji (szablony+ prezentacje+ scenariusz+ propozycje
zabaw+ filmy - max 5 min)
prowadzi: mgr Jadwiga Cholewa
Każdy z uczestników powinien posiadać sprzęt z dostępem do Internetu (laptop,
komórka) oraz przenośną pamięć USB.
UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia zawodowego
nauczyciela.

Urszula Antosz-Rekucka nagrodzona
2 marca podczas uroczystej gali w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie pani
Urszula Antosz-Rekucka odebrała Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała SJ za
inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polskożydowskiej. W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreślił wieloletni wkład p. Urszuli w działania na rzecz
współpracy i upamiętnienia polskich wspólnot żydowskich w Mszanie Dolnej oraz wielu
inicjatyw, które podejmowała wraz ze swoimi uczniami w Łostówce, a obecnie
kontynuuje je i rozwija w mszańskich szkołach. Doceniono także jej działalność
dydaktyczną i wychowawczą.
Gratulujemy nagrodzonej!

Wyniki etapu diecezjalnego
XXVIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ – Łódź 2018

Najepsza „10-tka” z naszej archidiecezji
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L.p. Nazwisko i imię
1. Lebiest Marcin
2.
3.

Kryszkiewicz
Jakub
Wątorczyk Maria

4.

Ligarska Julia

5.

Szumny Igor

6.

Korpak Patryk

7.

Krzyżak Anna

8.

Synowiec Filip

9.

Czołowski Jakub

10. Ozga Karol

Szkoła
Katecheta
II LO
Grzegorz
Kraków
Bobek
II LO
Grzegorz
Kraków
Bobek
V LO
Ks. Paweł
Kraków
Głowacz
II LO
S. Ignis Flis
Rabka – Zdrój
ZS Łączności
Ks. Mateusz
Technikum
Koziołek
Łączności nr 14
SDB
Kraków
ZS
Ks. Michał
Ekonomicznych nr Soczyński
2
Kraków
XIII LO
S. Halina
Kraków
Mol
V LO
S. Natalia
Kraków
Tendaj
VIII LO
Aleksandra
Kraków
Brzezińska –
Lis
I LO
Ks. Albert
Kraków
Wołkiewicz
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Pkt
50
46
45
44
44

43

43
43
42
42

