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Но ве иде је у обра зо ва њу мла дих те о ло га

Ан то није Арас

Сажетак:Уво ђе њем но вих иде ја у обра зо ва њу мла дих те о ло га, по бољ шао би се ква ли-
тет ре а ли за ци је вер ске на ста ве, а бу ду ћим све ште ни ци ма омо гу ћи ла бо ља при пре ма за 
па ро хиј ски жи вот. Оне се са сто је у уво ђе њу кре а тив не на ста ве, кроз тзв. ра ди о ни це. У 
окви ру истих вр ше на би би ла си му ла ци ја про бле ма на ко је на и ла зе мла ди ве ро у чи те-
љи и све ште ни ци, а за тим кроз груп ни рад  за јед нич ко пре ва зи ла же ње истих. Ово би 
би ла до пун ска на ста ва и оства ри ва ла би се у окви ру ве жби пред ме та Ме то ди ке на ста-
ве, Па стир ског бо го сло вља или не ког дру гог пред ме та. Ве жбе би пра ти ле те о риј ску на-
ста ву. Кроз два при ме ра ћу илу стро ва ти ка ко би из гле да ле ра ди о ни це. Пр ви при мер је 
из пред ме та Па стир ског бо го сло вља, на те му: Све та тај на по ка ја ња и ис по ве сти. Из ра-
да ове ра ди о ни ца омо гу ћи ло би пре ва зи ла же ње не спо ра зу ма ко ји се ја вља ју у ко му ни-
ка ци ји из ме ђу све ште ни ка и вер ни ка ко ји се ис по ве да ју. Дру ги при мер је из пред ме та 
Ме то ди ка на ста ве: по бољ ша ње ква ли те та из во ђе ња вер ске на ста ве. У окви ру ове ра-
ди о ни це вр ши ла би се си му ла ци ја ча са ве ро на у ке. Слу ша о ци би да ва ли сво је су ге сти-
је и ко мен та ре на одр жа ни час, а све у ци љу бо ље при пре ме мла дих за по зив ве ро у чи те-
ља. Из оба ова пред ме та би се са ку пи ла ис ку ства са свих ра ди о ни ца и си сте ма ти зо ва ла 
у на став не те ме, ко је би се об ја ви ле у два збор ни ка и на тај на чин би ла до ступ на сви ма.

Кључ не ре чи: ра ди о ни ца, мла ди те о ло зи, си му ла ци ја, вер ска на ства

1.Увод

Иде је ко је бих у овом тек сту пре зен то вао су про дукт пе то го ди шњег ра да на ме сту 
ве ро у чи те ља у основ ним и сред њим шко ла ма, као и ис ку ста ва сте че них на се ми на-
ри ма раз ли чи тог са др жа ја. Реч је, на и ме, о уво ђе њу ин тер ак тив ног об ли ка на ста ве, 
тзв. ра ди о ни ца. У пр вом де лу бих из нео по тре бу и зна чај ова квог из во ђе ња на ста-
ве, а у дру гом опи сао две ра ди о ни це ко је би би ле при ме њи ве за мла де те о ло ге ко ји 
се при пре ма ју да по ста ну ве ро у чи те љи и оне ко ји би би ли све ште ни ци. 

2. Зна чај уво ђе ња ра ди о ни ца

Уво ђе њем ра ди о ни ца ко је би се из во ди ле у окви ру ве жби из пред ме та Па стир ска 
пси хо ло ги ја и Ка ти хе ти ка, по ред ре гу лар не те о риј ске на ста ве, би ло би омо гу ће но 
да се мла ди те о ло зи ко ли ко то ли ко при пре ме за по зив ве ро у чи те ља или све ште ни-
ка. Ра ди о ни це би би ле ко ри сне и свим дру гим сту ден ти ма, ко ји би се ба ви ли не ким 
дру гим по слом, јер по бољ ша ва ју ин тер пер со нал ну ко му ни ка ци ју. По сле за вр ше ног 
фа кул те та, а не рет ко и за вре ме сту ди ра ња, мла ди те о ло зи по ста ју све ште ни ци и 
ве ро у чи те љи.  При пе ма за све ште ни ка се сво ди на ис прав но вр ше ње бо го слу же ња, 
ме ђу тим, сам па ро хиј ски жи вот зах те ва мно го ви ше од то га. За све оно што се де-
ша ва ван прак се бо го слу же ња, мла ди све ште ник учи, и про бле ме на ко је на и ла зи у 
ма њој или ве ћој ме ри раз ре ша ва углав ном сам. За раз ли ку од све ште ни ка, ко ји ипак 
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до би ја ју не ку прак су, мо же мо ре ћи део прак се, бу ду ћи ве ро у чи те љи не до би ја ју мо-
гућ ност за сти ца њем исте, или се она сво ди на не до вољ ни ми ни мум1. С об зи ром да 
сам и сам пре да вао ве ро на у ку осе тио сам не до стат ке не мо гућ но сти сти ца ња прак-
се, јер без ијед ног да на ис ку ства, као и ве ћи на мо јих ко ле га на и ла зио сам на мно-
го број не про бле ме, од оних ба нал них ( где и ка ко упи са ти час), до оних озбиљ них 
про бле ма у ко му ни ка ци ји са де цом, ко ле га ма и ди рек то ром. Те о риј ско зна ње, сте-
че но на фа кул те ту, ни је мо гло да по мог не у пре ва зи ла же њу ова квих про бле ма. Ми-
шље ња сам да би на у че на те о ри ја кроз прак су ко ја би се од ви ја ла на те о ло шком фа-
кул те ту, мо гла да омо гу ћи бо љу при пре му за бу ду ћи по зив2, уво ђе њем прак тич них 
ве жби, у окви ру ко јих би се вр ши ла си му ла ци ја про бле ма и раз ре ше ње истих у јед-
ном груп ном ра ду са мих сту де на та са ме ди ја то ром ко ји би во дио ра ди о ни цу. Ве жбе 
би би ле ускла ђи ва не са пре да ва њи ма и та ко би те о ри ја би ла по кри ве на са прак сом. 

3.Пред но сти уво ђе ња ра ди о ни ца

„Ра ди о ни ца је спе ци фи чан об лик груп не ин тер ак ци је. Глав но обе ле жи је ра ди о ни це је 
кру жна ко му ни ка ци ја: уче сни ци де ле сво ја ис ку ства сме ште ни у круг, та ко да сва ко ви-
ди сва ко га. Уло га учи те ља или учи те љи це као (од ра слог) во ди те ља је под сти цај и олак-
ша ва ње раз ме не ис ку ста ва де це. Ра ди о ни це омо гу ћа ва ју ис ку стве но уче ње о се би, дру-
ги ма и све ту. Оне ста вља ју ак це нат на про цес, а не на ис ход или ре зул тат про це са. То-
ком про це са под јед на ко се апе лу је на осе ћа је, емо ци о нал не и мо рал не, а не са мо на ин-
те лек ту ал не функ ци је де те та (уче сни ка). Оно у че му је пра ви еду ка ци о ни до при нос та-
квог на чи на ра да је це ло вит лич ни раст и раз вој“.3

За раз ли ку од кла сич ног об ли ка на ста ве, ко ји се сво ди на усме но из ла га ње, те хва-
та њем бе ле жа ка од стра не слу ша ла ца (сту де на та, ђа ка), ре про дук ци јом на у че ног 
гра ди ва пре да ва чу, ко ји се за вр ша ва да ва њем оце не, у ра ди о ни ци су укљу че ни сви 
чла но ви гру пе ко ји под јед на ко уче ству ју, сва ко пре ма сво јим спо соб но сти ма, и из 
раз ли чи тих угло ва са гле да ва ју од ре ђе ну те му и о ис тој да рас пра вља ју. Том при ли-
ком да ју се но ви им пул си у раз ми шља њу на од ре ђе ну те му, ка ко пре да ва чу, та ко и 
са мим сту ден ти ма (уче сни ци ма), те ма би ва на јед ном ши рем пла ну са гле да на. При-
ли ком кла сич ног из во ђе ња на ста ве, не рет ко се де ша ва да пре да вач не во ди ра чу на 
о ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма са мих слу ша ла ца (сту де на та)4. Он се усред сре ђу-
је на сво је пре да ва ње и оно ка ко ће га из не ти, али не и на то ка ко ће га сту ден ти раз-
у ме ти. По сле пре да ва ња сту ден ти ма се оста вља мо гућ ност да по ста ве пи та ња, ка ко 
би се раз ја сни ле не ја сно ће у раз у ме ва њу са др жа ја, али про блем је у то ме што се сту-
ден ти устру ча ва ју да их по ста ве, што из стра ха да њи хо во пи та ње не бу де „глу по“, 
сти дљи во сти, или не ког дру гог фак то ра. У та квој си ту а ци ји, по је ди ни де ло ви са-
др жа ја оста ју не ја сни, а то се „пре ва зи ла зи“ та ко што се исти на у че то ком при пре-
ме за по ла га ње ис пи та и том при ли ком ре про ду ку ју без не ког ду бљег раз у ме ва ња. 

1 Ова кав тренд је за сту пљен у це лој Ср би ји, а у при лог то ме иде и чи ње ни ца да је Ср би ја пре ма сту ди-
ји ОЕCD-a о обрaзовању — PI SA (Pro gram me for In ter na ti o nal Stu dent As ses sment http://www.pi sa.oecd.
org ), из 2006. го ди не, „ста ти стич ки знат но за о ста је за про се ком ОЕCD-a“, http://www.bgsve ti o nik.
com/kul tu ra/785.html , пре у зе то 30. 09. 2009.

2 И сам ми ни стар про све те Жар ко Об ра до вић се за ла же за уна пре ђе ње на ста ве на фа кул те ти ма и 
ви шим шко ла ма ка ко би сту ден ти те о рет ска зна ња бо ље при ме ни ли у прак си, http://www.b92.net/in-
fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2008&mm=10&dd=30&nav_id=326245&nav_ca te gory=12 , пре у зе то 30. 09. 2009. 

3 Узе лац,M.,Бог нар,Л.,Ба гић, A.(1994):Бу ди мо при ја те љи, Слон, За греб http://www.ge o ci ti es.com/kar-
men sa da ic/raz lo zi_za_wor kshop.htm , пре у зе то 30. 09. 2009.

4 Оп шир ни је ви де ти: Ја смин ка Ле дић, Сти ло ви Уче ња, http://ahyco.fri.hr/por tal/Glav na.aspx?ID Clan-
ka=61 , пре у зе то 1. 10. 2009.
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Ово се мо же учи ни ти као кри ти ка кла сич ног си сте ма обра зо ва ња, као за ста-
ре лог и пре зен то ва ња но вих иде ја као са вре ме них. Тре ба на гла си ти да ис кљу чи ва-
њем јед них, а укљу чи ва њем дру гих не би смо до би ли, ап со лут но ни шта, са мо јед ну 
го ми лу рас пра ва раз ли чи те те ма ти ке. Бит но је да се у окви ру, раз ли чи тих пред ме-
та, не мо ра то са мо да бу де у ве зи са ка ти хе ти ком и па стир ском пси хо ло ги јом, та-
мо где по сто ји ви ше не ја сно ћа у окви ру јед не обла сти омо гу ћи сту ден ти ма у окви-
ру ве жби да за јед но са ме ди ја то ром, ко ји би во дио од ре ђе ни до тич ни про грам, сту-
ден ти са ми се би раз ја сне по сто је ће не до у ми це5. Ра ди о ни це би упра во то омо гу ћа-
ва ле. Пра ти ле би ток на ста ве и би ле ор га ни зо ва не у окви ру ве жби, је дан пут у две 
сед ми це, због ду жи не њи хо вог тра ја ња, а он да би са ми сту ден ти ту те му мо гли да 
раз ра ђу ју. Груп ни рад би дао мо гућ ност, они ма ко ји су по ву че ни да до ђу до из ра-
жа ја, на у че да из но се сво је ста во ве и да се бо ре за исте, а ујед но и раз ме ну ис ку ста-
ва са дру гим ко ле га ма као и бо љу по ве за ност и упо зна ва ње сту де на та ме ђу соб но. 

У сле де ћем по гла вљу бих по ка зао ка ко би те о риј ски из гле да ло ор га ни зо ва ње 
ра ди о ни ца и то де мон стри рао кроз два при ме ра.

4. При ме ри за оства ри ва ње ра ди о ни це
Ра ди о ни ца пред ста вља си му ла ци ју не ке ре ал не си ту а ци је с ци љем раз ви ја ња не-
ких ве шти на или ја ча ња осе тљи во сти за не ке со ци јал не про бле ме, по год на је за по-
ве зи ва ње те о ри је с прак сом. За ра ди о ни цу је по треб но не ви ше од 15 до 20 уче сни-
ка. Мо же тра ја ти је дан школ ски час, или чи тав школ ски дан6. По треб но је  по што-
ва ти лич но ис ку ство и ста во ве уче сни ка, као и до бар план и про грам ра ди о ни це7. 
Пр ви при мер за оства ри ва ње ра ди о ни це био би из пред ме та па стир ско бо го сло вље 
са пси хо ло ги јом и од но сио би се на Све ту тај ну по ка ја ња и ис по ве сти, а дру ги  из 
пред ме та ме то ди ка на ста ве.

4.1. Пр ви при мер: све та тај на по ка ја ња и ис по ве сти
4.1.1. оп ште на по ме не

Раз лог због ко га сам се од лу чио за при ка зи ва ње овог при ме ра је по ку шај да се мла-
ди те о ло зи ко ји би се по за вр ше ном фа кул те ту од лу чи ли да по ста ну све ште ни ци, 
при пре ми ли за вр ше ње Све те тај не по ка ја ња и ис по ве сти, у ци љу њи хо ве спрем но-
сти за слу ша ње дру го га, да ва ње са ве та оно ме ко ји се ис по ве да, што се од њих и оче-
ку је. Мла ди све ште ни ци не ма ју ис ку ства у тој обла сти и са ми га сти чу сво јим му-
ко трп ним ра дом. Уво ђе њем ова квог на чи на при пре ме мла дих те о ло га за све ште-
ни ке, до ве ло би до си сте ма ти за ци је вр ше ња ове Све те тај не, па би се сма њи ла мо-
гућ ност то ли ко раз ли чи тог при сту па ис тој. По зна то је да је дан део све ште ни ка ис-
по ве да у окви ру ли тур ги је, дру ги део чи та њем за јед нич ке раз ре шне мо ли тве свим 
вер ни ци ма, тре ћи део је склон да са слу ша вер ни ка, али на кра ју сам вер ник до би ја 
не ке ка зне не ме ре, ко је баш ни су ко ри сне, по го то во не оно ме ко се пр ви пут ис по-
ве да. Не тре ба за бо ра ви ти ни ис по вед на пи сма8 ко ја се по ја вљу ју кроз хра мо ве, ко ја 

5 Оп шир ни је ви де ти: Др.сц. Ла ди слав Бог нар, мр.сц. Бран ко Бог нар, Кре а тив ност учи те ља као зна-
чај на ком пе тен ци ја на став нич ке про фе си је, http://la di slav-bog nar.net/dru pal/fi les/kre a tiv nost_uci te lja.pdf, 
пре у зе то 1. 10. 2009.

6  Кар мен Са да ић, Ра ди о ни ца, http://www.ge o ci ti es.com/kar men sa da ic/osno ve_su vre me ne_pe da go gi je.
htm#wor kshop , пре у зе то 1.10. 2009.

7 Оп шир ни је ви де ти: Еле о но ра Вла хо вић, Основ не Ме то дич ке на по ме не, Вас пи та ње мла дих за ху ма-
не од но се ме ђу љу ди ма и пла ни ра ње по ро ди це, при руч ник за на став ни ке, Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни-
стар ство про све те, Ми ни стар ство за бри гу о по ро ди ци, Бе о град 1999., стр. 151-156

8 Јед но од ова квих под сет ни ка са др жи 1023 пра ви ла ко ја се не сме ју пре кр ши ти. Ова пра ви ла мо гу се 
ви де ти на сле де ћем сај ту:  http://www.scribd.com/doc/6741330/Pod set nik-Za-Is po vest
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под се ћа ју вер ни ке шта тре ба ис по ве да ти, па ови ис по ве да ју и оно што су учи ни ли 
и оно што ни су. Сви ови раз ли чи ти при сту пи ства ра ју кон фу зи ју у све сти вер ни-
ка и они са ми не зна ју ка ко да се од но се пре ма Све тој тај ни по ка ја ња и ис по ве сти. 

Циљ ова квих ра ди о ни ца би био пре ва зи ла же ње ових про бле ма, као и по бољ-
ша ње ко му ни ка ци је из ме ђу све ште ни ка и за јед ни це. 

4.1.2. Ра ди о ни ца: Све та тај на по ка ја ња и ис по ве сти9

Пред мет: па стир ско бо го сло вље са пси хо ло ги јом
Го ди на сту ди ја: пр ва, прак тич ног сме ра
Те ма: све та тај на по ка ја ња и ис по ве сти
Ме тод ра да: ди ја лог
Циљ: По бољ ша ње ква ли те та вр ше ња све те тај не по ка ја ња и ис по ве сти, као и бо ља при-

пре ма мла дих те о ло га10 за све ште нич ку слу жбу.
За да ци:
• упознавањеставовастуденатаоодносупремаовојсветојтајни;
• испитивањеискуставаприсутнихприисповедању;
• дефинисањепроблемакојисејављајупривршењусвететајнепокајањаиисповести;
бо ље раз у ме ва ње оних ко ји се ис по ве да ју;
• побољшањекомуникацијеизмеђусвештеникаиверникакојисеисповедају,каоиза

јед ни це уоп ште;
•проналажењемогућихрешењазапроблемекојисејављајуприисповестииунутарса

ме за јед ни це.
Об лик ра да: груп ни
По треб на сред ства: па пи ри, олов ке, та бла, кре да.

4.1.2.1.Ток ак тив но сти
Увод ни део

Упо зна ва ње уче сни ка са те ма ти ком, то ком и ци ље ви ма ра ди о ни це11. О Све тој тај-
ни по ка ја ња ис по ве сти увод но из ла га ње би одр жао про фе сор па стир ског бо го сло-
вља са пси хо ло ги јом, а за тим би да љи ток ра ди о ни це во дио ме ди ја тор.

 Цен трал ни део
По сле увод ног из ла га ња про фе со ра, сту ден ти ма се по ста вља ју пи та ња где они ви-
де про бле ме при вр ше њу ис по ве сти. Сви од го во ри се бе ле же на та бли. По за вр шет-
ку се су ми ра ју за јед нич ка ви ђе ња12, а за тим се иста раз ра ђу ју по гру па ма, три до че-

9 При ли ком об ра де ове ра ди о ни це, ко ри шће ни су при ме ри ра ди о ни ца из збор ни ка: Основ не ме то-
дич ке на по ме не...стр. 193-242

10  Иако је ова ра ди о ни ца уско на ме ње на мла дим те о ло зи ма ко ји же ле да се по ста ну све ште ни ци у бу-
дућ но сти, мо гу при су ство ва ти сви они ко ји же ле да се ба ве овом про бле ма ти ком. Би ло би по жељ но и 
уче шће све ште ни ка, ко ји би сво јим ис ку ством сва ка ко по бољ ша ли ква ли тет ра ди о ни це. Раз ме на ис ку-
ста ва би до ве ла и до да ва ња по тен ци јал них им пул са и са мим све ште ни ци ма. Они би то мо гли да при-
ме не и у прак си, а за тим и пре зен то ва ли по стиг ну те ре зул та те.(Прим. Аут.).

11  Ова ра ди о ни ца мо же тра ја ти је дан дан, или не ко ли ко на став них ча со ва, у окви ру ко је би мо гла  да 
се ус по ста ви ко ре ла ци ја на став них пред ме та, ли тур ги ке, цр кве ног пра ва, па стир ског бо го сло вља са 
пси хо ло ги јом. У увод ном де лу би мо гло да се на пра ви за јед нич ко из ла га ње пре да ва ча на ве де них пред-
ме та о Све тој тај ни по ка ја ња и ис по ве сти, а за тим да у да љем то ку ра ди о ни це сту ден ти узму уче шћа 
на за да ту те му, јед на ва ри јан та. У овом слу ча ју ра ди о ни ца би тра ја ла је дан дан. У дру гом слу ча ју мо гле 
би да се ор га ни зу ју три ра ди о ни це, рас по ре ђе не на три да на, по до го во ру, у окви ру ко је би сва ки пре-
да вач свог на став ног пред ме та имао јед но из ла га ње. Ов де би би ло мо гу ће да ти сту ден ти ма при ли ку да 
са три раз ли чи та гле ди шта, цр кве но-прав ног, ли тур гиј ског и пси хо ло шког, рас пра вља ју о ис тој те ми. 
Ра ди о ни ца ко ју ов де пред ста вља мо би ће по сма тра на са пси хо ло шког ста но ви шта.  (Прим. Аут.)

12  Нпр. Јед но од тих за јед нич ких ви ђе ња би мо гла да бу де ло ша ко му ни ка ци ја из ме ђу све ште ни ка и 
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ти ри гру пе. У окви ру гру пе сту ден ти ће по ку ша ти да про на ђу ре ше ња и та ква да 
пред ста ве оста лим гру па ма, чи ји ће чла но ви има ти при ли ку да про ко мен та ри шу и 
по бољ ша ју иста. По том би се из вр ши ло не ко ли ко си му ла ци ја ис по ве сти у ко ји ма 
би уче ство ва ла два сту ден та ко ји би се де ла у цен трал ном де лу учи о ни це13, у ко ји ма 
би се де мон стри ра ли де фи ни са ни про бле ми, али и мо гу ћа ре ше ња за исте. Сту ден-
ти-по сма тра чи би бе ле жи ли сво је ко мен та ре на па пи ру, а по за вр шет ку, исте из ла-
га ли. На та кав на чин би се по бољ шао те о риј ски при ступ раз ре ше њу про бле ма ко-
ји се ја вља ју при ли ком ис по ве сти.  Ме ди ја тор би пра тио и бе ле жио све ко мен та ре 
сту де на та и бе ле жио их на та бли. 

За вр шни део
 Ме ди ја тор ре зи ми ра до би је не од го во ре сту де на та, са би ра их, пи та за пред ло ге у 
ве зи бу ду ћих ра ди о ни ца, пред ла же за ин те ре со ва ни ма да уко ли ко же ле и  са ми ор-
га ни зу ју не ку од на ред них ра ди о ни ца. Да ти пред лог да се сви до не ти за јед нич ки 
за кључ ци, као и ток са ме ра ди о ни це, об ја ве у бо го слов ском ча со пи су „Ло гос“. За 
сам крај на пра ви ти ева лу а ци ју кроз про пи ти ва ње уче сни ка о оно ме шта су оче ки-
ва ли на по чет ку, а шта се од то га оства ри ло. 

4.1.3. Дру ги при мер:  
по бољ ша ње ква ли те та из во ђе ња вер ске на ста ве у шко ла ма

4.1.3.1. Оп ште на по ме не
Бу ду ћи да ве ћи на мла дих те о ло га ко ји за вр ше те о ло шки фа кул тет, а по ста ну ве-
ро у чи те љи, не ма ју прак су у ра ду са де цом, из во ђе ње ових ра ди о ни ца би упра во то 
омо гу ћи ла. 

Уџ бе ни ци за ве ро на у ку по сто је, као и при руч ник за оства ри ва ње вер ске на ста-
ве, али нео п хо дан је и је дан прак ти чан при руч ник у ком би би ле об ра ђе не све на-
став не је ди ни це. Ов де је по жељ но да се ор га ни зу је ви ше та квих, то ком це ле школ-
ске го ди не, у окви ру ко јих би се за јед нич ки об ра ди ле на став не је ди ни це из пред ме-
та вер ске на ста ве и то за сва ку школ ску го ди ну у то ку јед ног се ме стра. На кра ју го-
ди не би се са бра ла ис ку ства са свих ра ди о ни ца и мо гао би се на пра ви ти је дан та кав 
при руч ник ко ји би био од ко ри сти ве ро у чи те љи ма. Сва ке го ди не би мо гао да иза-
ђе по је дан та кав, у ком би се на ла зи ле на став не је ди ни це за две школ ске го ди не. 

4.1.3.2. Ра ди о ни ца:  
по бољ ша ње ква ли те та из во ђе ња верскенаставеушколама

Пред мет: ме то ди ка на ста ве
Го ди на сту ди ја: тре ћа, прак тич ног сме ра14

Те ма: По бољ ша ње из во ђе ња вер ске на ста ве у шко ла ма
Ме тод ра да: кре а тив на ра ди о ни ца
Циљ: При пре ма мла дих те о ло га за ре а ли за ци ју вер ске на ста ве у основ ним и сред њим 

шко ла ма.
За да ци:
• упознавањеучесникасанаставнимпланомипрограмом

вер ни ка ко ји се ис по ве да. Сту ден ти ко ји би ра ди ли у јед ној од гру па би по ку ша ли да про на ђу мо гу ћа 
ре ше ња за по бољ ша ње ко му ни ка ци је, нпр.  ак тив ним слу ша њем вер ни ка ко ји се ис по ве да од стра не 
све ште ни ка, или на не ки дру ги на чин.  (Прим. Аут.) 

13  Ов де би би ло до бро да је дан од дво је уче сни ка у овој си му ла ци ји бу де све ште ник (Прим. Аут.)
14  По жељ но је и уче шће ис ку сних ве ро у чи те ља (Прим. Аут.)
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• указивањенапроблемекојисуувезисаистим
• израдаприручникакојибиолакшаоизвођењеверскенаставе
Об лик ра да: груп ни
На став на сред ства: та бла, кре да, па пи ри, фло ма сте ри

4.1.3.2. Ток ак тив но сти
Увод

Ме ђу соб но упо зна ва ње уче сни ка. Ука зу је им се на зна чај из во ђе ња вер ске на ста ве. 
Из ла же се на став ни план и про грам. Ста ри ји ве ро у чи те љи из но се про бле ме у ве зи 
са на став ним пла ном и про гра мом на ко је су на и ла зи ли у до са да шњем ис ку ству15. 

Цен трал ни део
Ме ђу уче сни ци ма ра ди о ни це, ја вља се је дан ис ку сни ји ве ро у чи тељ ко ји ће об ра ди-
ти на став ну је ди ни цу „Дух Све ти у Тај на ма-Кр ште ња и Ми ро по ма за ња“, за тре ћи 
раз ред сред ње шко ле. Оста ли пра те ње го во из ла га ње и на одво је ним па пи ри ма бе-
ле же сво је ко мен та ре. Од ве ро у чи те ља се зах те ва да ко ри сти ме то ду пре да ва ња и 
да је из не се мо но то ним гла сом. По том ће на став ну је ди ни цу, Ве ра у Бо га у Но вом 
За ве ту из ло жи ти дру ги ве ро у чи тељ, али се од ње га зах те ва да мак си мал но укљу-
чи и слу ша о це у об ра ди исте. Тре ба ло би их сти му ли са ти са пи та њи ма шта они све 
зна ју о за да тој те ми. Ве ро у чи тељ је ду жан да за пи су је њи хо ве од го во ре на та бли. 
При том да ува жа ва ми шље ње свих уче сни ка.У на став ку ча са тре ба за јед нич ким 
сна га ма, уз ци та те из Све тог пи сма ко ји по твр ђу ју Ве ру у Бо га као све ту Тро ји цу. 

По за вр шет ку овог де ла, уче сни ци да ју ко мен та ре на оба из ла га ња и то на сле-
де ћи на чин. На јед ном ве ли ком па пи ру, по де ље ном на два ве ли ка по ља, на ко ји ма 
су упи са ни на зи ви на став них је ди ни ца, ис под сва ке од њих, уче сни ци упи су ју по-
зи тив на и не га тив на ми шље ња за сва ког од њих. За тим се су ми ра ју за јед нич ка ми-
шље ња и пи та ју уче сни цу за су ге сти је, тј. шта би они дру га чи је ура ди ли16. 

За вр шни део
Све оно што је из не се но у то ку ра ди о ни це, а што би по бољ ша ло ква ли тет из во ђе ња 
вер ске на ста ве се су ми ра. Са уче сни ци ма се до го ва ра ре а ли за ци ја об ја вљи ва ња из-
не тих ис ку ста ва у не ком од те о ло шких ча со пи са ко ја су до ступ на свим ве ро у чи те-
љи ма. До го ва ра се сле де ћа ра ди о ни ца и ис пи ту је мо гућ ност уче шћа и де це ко ја по-
ха ђа ју вер ску на ста ву17. На кра ју сви уче сни ци раз го ва ра ју о ути сци ма са ра ди о ни це.

5. За кљу чак

У окви ру но вих иде ја у обра зо ва њу мла дих те о ло га ак це нат је ов де ста вљен на Све-
ту тај ну по ка ја ња и ис по ве сти и на по бољ ша ње ква ли те та из во ђе ња вер ске на ста-
ве. Ра ди о ни це се мо гу ор га ни зо ва ти и из дру гих пред ме та, где се за то ука же по тре-
ба. Би ло би до бро ор га ни зо ва ти и де ба те о ак ту ел ним де ша ва њи ма, нпр. ула зак у 
ЕУ, или про блем нар ко ма ни је код мла дих ис под 18 год., где се мо гу укљу чи ти и сту-
ден ти дру гих фа кул те та.

15  До са да шње ис ку ство по ка зу је да на став ни план и про грам ни је при ла го ђен уз ра сту и ин те ре со ва-
њи ма уче ни ка. Ов де ни је циљ кри ти ка истог, већ об ра да на на чин ко ји је де ци ра зу мљив.( Прим. Аут.)

16  Ова ко ура ђе на ра ди о ни ца омо гу ћа ва они ма ко ји не ма ју ис ку ства да уви де ко ји на чин пре да ва ња је 
при сту пач ни ји за уче ни ке, а они ко ји га има ју да ко ри гу ју сво је про пу сте. (Прим. Аут.)

17  Уче шћем де це  би до би ли још ква ли те ни ју сту ди ју (Прим. Аут.)
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Све ов де на ве де но се не мо ра од но си ти са мо на мла де те о ло ге, већ и на све ште-
ни ке ко ји су већ ду го на сво јим па ро хи ја ма. Њи ма се мо гу ор га ни зо ва ти раз ли чи те 
еду ка ци је, нпр. по бољ ша ње ди ја ло га са па ро хиј ском за јед ни цом.

Љу ди уну тар цр кве би тре ба ли да во де ра чу на о на став ном ка дру и бу ду ћим све-
ште ни ци ма, а и оним ко ји то већ је су, ка ко нам се не би де ша ва ло да се де ца, или ро-
ди те љи, жа ле на ве ро у чи те ља, јер је де ци пре да вао не што што ни је аде кват но њи хо-
вом уз ра сту. Или на све ште ни ка, ко ји про по вед ни је при ла го дио слу ша о ци ма. И он-
да исти би ва ју кри ти ко ва ни од стра не оних, из над њих, ко ји су их и по ста ви ли на те 
слу жбе, са мо да би по пу ни ли упра жње на ме ста, при том за бо ра вља ју ћи да су их по-
сла ли не при пре мље не. Иде је ко је смо ов де на ве ли, за си гур но би ума њи ле кри ти ке, а 
до ве ле до бо ље при пре ме мла дих те о ло га за бу ду ће по зи ве ко је бу ду са ми иза бра ли.

Zu sam men fas sung: DurchdieEinführungneuerIdeenindieAusbildungjungerTheologenwür-
dedieQualitätdesReligionsunterrichtssteigenundeswürdedenkünftigenPriesterneinebes
sereVorbereitungfürdenPriesterdienstermöglicht.SiebesteheninderEinführungkreativen
UnterrichtsdurchsogenannteWorkshops.IndessenRahmenwürdedasProblemsimuliert,auf
welchesdiejungenUnterrichtslehrerundPriesterstoßen,unddanachdurchGruppenarbeitge
meinsambewältigt.DaswäreeinWahlfachimRahmenderÜbungenindenFächernMetho
dikdesUnterrichts,PastortheologieodereinesanderenFachs.DieÜbungenwürdendemtheo
retischenUnterrichtfolgen.DurchzweiBeispielewerdeichveranschaulichen,wiedieseWor
kshopsaussehenwürden.DasersteBeispielistausdemFachPastortheologiemitdemThema:
HeiligesBeichtgeheimnis.EinsolcherWorkshopwürdezurBeseitigungderMissverständnisse
inderKommunikationzwischendemPriesterunddemBeichtkindbeitragen.DaszweiteBe
ispielistausdemFachMethodikdesUnterrichts:ErhöhungderQualitätdesReligionsunter
richts.ImRahmendiesesWorkshopswürdederReligionsunterrichtsimuliert.Zuhörerwürden
ihreAnmerkungenundKommentareaufdieUnterrichtsstundegeben,alleszwecksbesserer
VorbereitungjungerLehrerfürdenBerufdesReligionslehrers.IndiesenbeidenFächernwur
dendieErfahrungenvonallenWorkshopsgesammeltundinUnterrichtsthemensystematisiert,
dieinzweiBändernveröffentlichtwürden,umdamitallgemeinzugänglichzusein.
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