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Tematický obsah kurzu

Cíl kurzu

Přihlášky

Cena kurzu

Kurz je určen především učitelům nedělní školy/vedoucím 
nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během 
nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz má svým 
absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni 
samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst 
dětem. Kurz může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, 
užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě 
víry.

Rozsah kurzu

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na 
webovém portále Moodle. Celkově proběhne osm 
víkendových setkání během dvou let, setkání se budou konat 
na různých místech ČR. Kurz je zařazen do celoživotního 
vzdělávání na Evangelické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy. Absolventi celého kurzu obdrží certifikát, který je 
mj. opravňuje podle Pravidel pro kazatele ČCE k povolání za 
katecheta/ku sboru. Může sloužit též jako potvrzení o 
vzdělání pro výuku náboženství na školách.

Přihlašujte se na: prihlasky.e-cirkev.cz do 31.8. 2022. 
Zahájení kurzu: Září 2022.

Předpokladem ke studiu je řádné přihlášení, možnost 
pravidelného přístupu na internet (jednou to týdne) a 
zaplacení příspěvku.

Případně dotazy zasílejte na: vychova@e-cirkev.cz 

Učíme se číst a pracovat s Biblí (biblistika, 
věrouka, pedagogika, didaktika - cíle a obsah 
vyučování, organizační formy výuky, pedagogická 
komunikace, metody)

Dítě a jeho svět (vývojová psychologie, potřeby 
dětí, setkání s jinakostí, dítě s poruchami aj.)

S dětmi ve společenství církve (liturgie a liturgické 
prvky, modlitba, zpěv, svátosti aj.)

S dětmi na cestě víry (církev a ekumena, věřící a 
nevěřící, pastorace.)

Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům 
kurzu informace, ale poskytnou jim nové podněty ve 
službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, 
cílů a metod práce s dětmi.

Kurz je financován s podporou Evangelické církve 
ve Falci a Povšechného sboru.
3600 Kč hradí sbor, 4800 Kč hradí účastník. 
V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, 
ubytování, strava. 
Je možné platit zvlášť za první a druhý rok.

Pořádá
Českobratrská církev evangelická (e-cirkev.cz) 
Evangelická církev metodistická (umc.cz) 
Evangelická teologická fakulta UK (etf.cuni.cz)

Komu je kurz určen a co 
se v něm naučíte

https://prihlasky.e-cirkev.cz/akce/296-s-detmi-na-ceste-viry



