ZAČETKI

KAKO V SLOVENIJI?

KAJ?

Začetki segajo v leto 1954, ko je bila Sofia Cavalletti
naprošena za nekaj ur »svetopisemskega pouka« za
skupino otrok. Odziv otrok ter izkušnja njihovega
čudenja in veselja sta bila povod za razvoj Kateheze
Dobrega pastirja. Skupaj z Gianno Gobbi, izkušeno
učiteljico pedagogike montessori, sta v 50 letih
raziskovanja in dela z otroki ugotavljali, kateri vidiki
krščanskega sporočila najbolj nagovarjajo otroke na
določeni razvojni stopnji. Danes je ta način dela živ
na vseh celinah sveta v več kot 30 državah.

Kateheza Dobrega pastirja (KDP) je prišla k nam
leta 2002, ko so članice Mednarodnega konzilija
KDP izvajale izobraževanje v okviru Uršulinskega
zavoda v Ljubljani. Slovenski katehetski urad
je aprila 2007 odobril poskusno izvajanje tega
programa v Sloveniji. Od septembra 2011 je tudi
slovenska KDP vključena v Mednarodni konzilij
KDP, vodi programe izobraževanja za katehiste in
skrbi za permanentno izpopolnjevanje katehistov. V
Sloveniji trenutno deluje 21 atrijev.

Kateheza Dobrega pastirja je program verskega
poglabljanja za otroke stare od 3 do 12 let. Temelji na
pedagogiki montessori, želi ustvarjati in spodbujati
»izročilo« prostora, imenovanega atrij, v katerem
tako otroci kot katehist poslušajo, poglabljajo in
praznujejo bistvene skrivnosti krščanske vere, ki se
razodevajo v Svetem pismu in liturgiji.
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»Sveto pismo je knjiga, sestavljena iz mnogih knjig.
Pripoveduje zgodovino od stvarjenja do Jezusovega
drugega prihoda, ki jo skupaj ustvarjata Bog in človek.«
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»Jezus nam želi biti blizu. Želi nam dati svojo ljubezen,
svojo besedo in svojo navzočnost.«

BISTVO

ZAKAJ?

Delo z materiali otroku omogoča ponotranjenje
vsebin.

Otrokom predstavljamo podobe, ki jih Jezus
ponuja v svojem učenju, da bi tistim, ki mu sledijo,
pomagal razumeti svojo resnično naravo in njihovo
vlogo v Božjem kraljestvu. Otrokova naravna
sposobnost čudenja ga vodi k odkrivanju sveta in
v skrivnost odnosov. Z majhnimi otroki se posebej
osredotočimo na podobo Jezusa Dobrega pastirja
- ki kliče vsakega od nas po imenu in nas vabi v
intimni osebni in skupni odnos z njim, da bi lahko
uživali »življenje v obilju« (Jn 10,10).
Dobri pastir

KAKO?

Jezusovo rojstvo in slavljenje pastirjev

Od prvih dni v atriju se otroke uvaja v pozornost
do okolja, v skrb zase in v skrb za skupnost okrog
njih. To uvajanje je temelj za medsebojne odnose in
zdravo krščansko življenje.
Dragocen biser

Otrok molče prosi: »Pomagaj mi, da pridem bliže k Bogu.«

»Ne bojte se! Kajti, glejte, oznanjam vam veliko veselje,
ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod.« (Lk 2,10-11)
Priprava mašnih vrčkov

»Nebeško kraljestvo je podobno trgovcu, ki išče lepe
bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar
ima, in ga kupi.« (Mt 13,45)
Krst

Otrok potrebuje čas, da sam stopa v odnos s svojim
notranjim Učiteljem.

»Jaz sem dobri pastir; poznam svoje in moje poznajo
mene, […] svoje življenje dam za ovce.« (Jn 10,14-15)
Otrok se skupaj z drugimu uvaja v liturgično slavje.

»Kot se voda poveže z vinom, tako se mi povežemo z
Jezusom.«

»Ana, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«

