VjeDra – Smotra kreativnog stvaralaštva iz Vjeronauka
Poštovani vjeroučitelji,
kako biste što podrobnije bili upoznati s planom provedbe Smotre kreativnog stvaralaštva iz
Vjeronauka pod nazivom VjeDra, šaljemo Vam detaljne informacije o Smotri s prijavnicom.
RAZLOG ORGANIZIRANJA SMOTRE
Više puta smo imali priliku primiti upite vjeroučitelja o mogudem prostoru za izražavanje kreativnosti
njihovih vjeroučenika, a također i pozitivne osvrte na slične smotre koje smo ranijih godina u
nadbiskupiji prigodno organizirali (2005. uz stručni skup te 2010. uz Dan vjeroučitelja). Imajudi u vidu
kako naš predmet Vjeronauk ima četiri elementa ocjenjivanja koja su jednako vrijedna, mišljenja smo
kako osim pohvalnog truda i rada s učenicima u natjecanju iz znanja na Vjeronaučnoj olimpijadi
jednako valja potaknuti učeničku kreativnost organiziranjem smotre kreativnog stvaralaštva jer u
nastavi kontinuirano potičemo i vrednujemo to isto učeničko stvaralaštvo elementom stvaralačko
izražavanje.
NAZIV VjeDra
Vjeronauk je specifičan predmet, onaj koji daje da se „žedni napiju čiste vode s izvora“, a vjedra su
izvrstan tradicionalan predmet za zahvadanje i prenošenje te iste životne tekudine. Ujedno,
asocijacije na vjeru – Vjeronauk koji se prezentira kreativno – dramski, scenski, literarno..., kao i
LiDrano za druge predmete...
MOTIVACIJA ZA UKLJUČIVANJE U SMOTRU
Ovaj projekt je osmišljen kao ponuda vjeroučiteljima koji žele unaprijediti Vjeronauk i prijem
vjeronaučne poruke kod svojih vjeroučenika, a ujedno u njima pronalaze mnoge darove i talente.
Ovakvim kreativnim načinom rada učenici mogu dublje doživjeti svoju vjeru i/ili se identificirati s
osobama, vremenom i sadržajima koji se obrađuju. Ujedno je izazov vjeroučiteljima koji žele
izmjenjivati svoj način izvannastavnog rada s učenicima.
TEME ZA SMOTRU 2014./2015.
1. PRIJEDLOG
Život i djelo Josipa Jurja Strossmayera – biskupa Đakovačko-bosanskog i srijemskog povodom 200.
- te obljetnice rođenja te 110. - te obljetnice smrti
Josip Juraj Strossmayer (Osijek, 4. veljače 1815. – Đakovo, 8. travnja 1905.) - biskup đakovačko –
bosanski i srijemski (od 1849.), teolog, političar, kulturni djelatnik (utemeljitelj središnjih hrvatskih
znanstvenih i kulturnih institucija i pisac; jedna od najznačajnijih i najutjecajnijih hrvatskih ličnosti 19.
stoljeda.
2. PRIJEDLOG
ll.Vatikanski koncil (ova tema prati temu vjeronaučnoga natjecanja).

Bududi da je 2015. godina 50. – ta obljetnica završetka II. vatikanskog kocila (1962. – 1965.), tog
velikog djela Duha Svetoga za cijelu Crkvu, a otvorio ga je sveti papa Ivan XXIII., daje se mogudnost da
i ova tema koja je ujedno i službena tema Natjecanja iz vjeronauka (Vjeronaučne olimpijade) u
2014./2015. školskoj godini, bude mogudi odabir za sudionike smotre.
NAČIN PRIJAVE NA SMOTRU
Da bi se prijavilo na smotru, potrebno je unijeti promjene u predmetni kurikulum te ispuniti priloženu
prijavnicu.
a) nadopuna predmetnog kurikuluma
Iako je ved nastava započela i školski kurikulumi su doneseni, znamo da se izmjene mogu dogoditi jer
je školski kurikulum načelno fleksibilan i otvoren promjenama (ukoliko se radi o opravdanim
sadržajima).
Vjeroučitelji koji se odluče prijaviti na smotru slanjem ispunjene i potpisane prijavnice trebali bi
dopuniti svoj predmetni kurikulum upisivanjem plana sudjelovanja u smoti kreativnog stvaralaštva
VjeDra te ravnatelju škole (uz prethodnu zamolbu i pojašnjenje) podnijeti zamolbu za izmjene
predmetnog kurikuluma u školski kurikulum. Tada bi očekivani korak trebao biti da se na ravnateljev
prijedlog na slijededoj sjednici školskog odbora unese izmjena u dokument školskog kurikuluma.
b) ispunjavanje prijavnice
Prijavnica ima svrhu „osobne iskaznice“ vašega uratka te de organizatoru pomodi da na što bolji način
organizira prezentiranje sadržaja. Potičemo vas da nas kontaktirate ukoliko naiđete na bilo kakvu
poteškodu te ne odustanete ukoliko se ona pojavi.
Osim vas, prijavnicu treba potpisati i ravnatelj škole. Od škole se očekuje da podrži vaš dolazak na
smotru u duhu dobre suradnje.
Svim ravnateljima osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije je 11. studenog poslan email s informacija o organiziranju Smotre kreativnog stvaralaštva VjeDra.
POKROVITELJ SMOTRE
Pokrovitelj Smotre je Agencija za odgoj i obrazovanje te de s tim u skladu supotpisnik
priznanja/zahvalnica za sudjelovanje biti ravnatelj Agencije gospodin Vinko Filipovid, prof.
KRAJNJI ROK ZA UKLJUČIVANJE U SMOTRU
Krajnji rok za prijavu je 15. prosinca 2014. godine, no ukoliko nakon provedbe Vjeronaučne
olimpijade nižih razina bude zainteresiranih za sudjelovanje na smotri s temom II. vatikanskog
koncila, neka se jave te demo vidjeti ima li i koliko organizacijskih mogudnosti za proširenje popisa
prijavljenih.

Unaprijed hvala na uključivanju i puno uspjeha u realizaciji Smotre!
Povjerenstvo za provedbu VjeDara Đakovačko-osječke nadbiskupije

