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Predškolskim ustanovama na području Zadarske nadbiskupije  

 

 

Predmet: Teološko – katehetsko doškolovanje odgojiteljica/odgojitelja za vjerski 

odgoj u predškolskim ustanovama  

- poziv, dostavlja se 

 

 

U organizaciji Visoke teološko-katehetske škole u Zadru i u suradnji s Teološko-

katehetskim odjelom Sveučilišta u Zadru, a na prijedlog Katehetskog ureda Zadarske 

nadbiskupije, upisujemo novu generaciju odgojiteljica/odgojitelja u predškolskim 

ustanovama u program pod nazivom: Doškolovanje odgojitelja i stručnih suradnika te 

vjeroučitelja za vjerski odgoj djece u predškolskim ustanovama.  

 

Program će se izvoditi u prostorijama Visoke teološko-katehetske škole tijekom akademske 

godine 2016./2017., subotom, jednom i dvaput mjesečno, u prijepodnevnom i 

poslijepodnevnom terminu (od 9:00 do 17:30 sati). Program se sastoji od filozofsko-

teološkoga, religijsko-pedagoškog i katehetskoga dijela koji se izvodi kroz predavanja, 

seminare i metodičke vježbe te uključuje i nekoliko sati hospitacija u dječjim vrtićima kao 

i održavanje pokusnih/oglednih aktivnosti vjerskog odgoja. Ispiti mogu biti teorijski i 

praktični, a polažu se pismeno ili usmeno te izvedbom praktičnoga rada.  

Nakon završenog programa stječe se stručni naziv: Odgojitelj/ica u vjeri djece predškolske 

dobi.   

 

Upis na doškolovanje na Visokoj teološko-katehetskoj školi obavlja se na temelju prijave 

kandidata Katehetskom uredu u Zadru, u kojoj treba priložite sljedeću dokumentaciju: 

 - osobnu zamolbu s motivacijskim osvrtom za doškolovanje (adresa stanovanja, 

naziv ustanove u kojoj osoba radi, kontakt brojeve telefona/mobitela/, e-mail adresa, 

vlastoručno potpisana zamolba) 

 - životopis 

 - preporuka župnika 

 - preporuka ili suglasnog ravnatelja/ice vrtića 

 - preslik domovnice 

 - jedna mala fotografija 
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Kandidati se prijavljuju isključivo u Katehetskom uredu Zadarske nadbiskupije (Jurja 

Biankinija 2, 23000 ZADAR, tel: 023/208-632; fax: 023/208-640; e-mail: 

katehetski.ured.zadar@zd.t-com.hr; ku.zadar@gmail.com) najkasnije do 14. studenoga 

2016., a prijaviti se mogu samo kvalificirane odgojiteljice s područja Nadbiskupije koje 

rade u struci.  

 

Raspored predavanja bit će naknadno objavljen na internetskim stranicama Katehetskog 

ureda.  

 

Cijena školarine iznosi 3.000,00 kn koju u cijelosti pokriva Zadarska nadbiskupija.  

Molimo Vas da sve zainteresirane upoznate i potaknete na ovaj vid doškolovanja.  

S poštovanjem,  

 

 

 
 

 

 


