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ЛИТУРГИЈСКА КАТИХЕЗА

САДРЖАЈ:
Увођење слишалаца у област Литургијске катихезе, њеног појма,
области и значења како етимолошко-терминолошког, тако и
црквено-литургијског схватања. Посебно указивање на космолошке,
христолошке, антрополошке, теантрополошке и еклисиолошке
димензије области које подразумевају образовање и васпитање
личности у Цркви као и саме методологије кроз примере Светих
отаца.Усклађеност и неразлучност теоретског изучавања у
интердисциплинарном смислу катихетског односа са праксом у
Цркви која је вековима приводила истинској просвети (читати:
просвећењу, задобијању светости). Кроз изучавање катихетскобогословских принципа ове научне области (црквене педагогије),
покушати колико је то могуће пренети адекватну проблематику и на
поље дидактике и дидактичке законитости. Обзиром на
заступљеност верске наставе у основним и средњим школама,
оспособити и окалификовати позване за сусрет са савременим
изазовима верске наставе у поменутим институцијама.
Такође, не занемарити историјски пресек педагогије и њено
схватање као и образовни живот носилаца цивилизацијског живота
у свету кроз векове. У мистагошком смислу наставити са
програмом педагошког васпитања у Цркви какво је зокончано у
претходном курсу.

ЦИЉ: Циљ премета је указати на димензије и схватање образовања
и васпитања у Цркви, корелација у односу на помоћне научне
области и припремати оквалификоване кадрове за богословско
разумевања најдубљих тајни образовања, као и извођење верске
наставе у црквеном и грађанском школству.
ПРЕДУСЛОВИ: Окончане основне студије, Богословско-пастирског
смера или Богословско-катихетског смета.
ОБЛИК НАСТАВЕ: Предавања (фронтални вид наставе, савремени
кроз разне дидактичке методе, аудио и визуелни, дијалошки,
монолошки, развојни) и вежбе.
ОБАВЕЗЕ СУДЕНАТА: Присустворање предавањима и узимање
активног учешћа у њима. Консултације и вежбе које се садрже из
писменог рада (облика семинарског) и његова одбрана.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА РАДА И РЕЗУЛТАТА: Писање и одбрана
семинарског рада од 10-20%, активно учешешће на предавањима од
10-20%, вежбе од 10-15% и осталих процената оцена суденту на
усменом испиту.
ПЛАН КУРСА/ПРЕДМЕТА
1. недеља
Уводу у православну катихезу: увод, појам, циљ- предавање
На претходнне теме вежбе
2. недеља
Литургија као свеопшта катихеза
На претходне теме вежбе
3. недеља
Катихеза и њен однос према педагогији
На претходне теме вежбе
4. недеља
Христологија као најзначајнији облик катихезе
Вежбе на предаване теме
5. недеља
Литургијска катихеза и њен екисиолошки значај
Вежбе на произнето градиво

6. недеља
Саброност Литургијске катихезе
Вежбе нас претходне теме
7. недеља
Катихеза и њен библијски смисао
Вежбе на предавања
8. недеља
<светоотачке карактеристике катихезе
Вежбе на произнето предавање
9. недеља
Црквенопокајна димензија Литургијске катихезе
На претходнне теме вежбе
10. недеља
Односи вечне хришћанске љубави као основа црквене катихезе
На претходне теме вежбе
11. недеља
Молитва и Покајање и њихов извор у Литургијској катихези
На претходне теме вежбе
12. недеља
Иконичност Литургијске педагогије
Вежбе на предаване теме
13. недеља
Црква и њен смисао васпитања
Вежбе на произнето градиво
14. недеља
Савремени изазови у односу на Литургијску катихезу
Вежбе нас претходне теме
15. недеља
Есхатолошке димензије Литургијске катихезе
Вежбе на предавања
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