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PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA

Duhovno izpopolnjevanje
Program omogoča udeležencem, da duhovnost bolj izkustveno 
in celostno razumejo in živijo ter drugim posredujejo resnično 
bogastvo duhovnega življenja.

Geštalt pedagogika
Program usposoblja za samostojno delo obogateno z novimi
metodami in didakticnimi koncepti na podrocju pedagoškega in
svetovalnega ter pastoralno-katehetskega dela.

Karitativno in humanitarno delo
Program je naravnan k razvijanju veščin karitativnih in humani-
tarnih delavcev in prostovoljcev za socialno in  karitativno ter 
humanitarno delo z osebami v stiski in s socialno izključenimi.

Pastoralno izpopolnjevanje
Program usposablja udeležence za prevzemanje samostojnih 
pastoralnih nalog in obveznosti, za vodenje skupin in 
posameznikov, še posebno za vodenje župnij.

Zakonska in družinska terapija
Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s podrocja
družinskih in partnerskih odnosov ter usposabljanje za 
samostojno terapevtsko delo.

Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter 
svetovanje
Program usposoblja za izvajanje individualne ali skupinske 
supervizije, za načrtovanje, vodenje in kakovostno izvajanje 
supervizijskega procesa.

Beležka:



Program vabi in omogoča, da najdem nove načine, kako 
lahko obogatim, poglobim in popestrim svoje 
vsakodnevno življenje in delovanje.  
                                                                                                                         Jože

Ta študij je dobro investirani trud, ki se ti povrne v obliki 
tvoje osebne duhovne rasti.  
                                                                                                                 Dragana

Praktične informacije

Predavanja potekajo ob sredah od 16.30 do 20.45. 
Dopolnjujejo jih štirje praktično-izkustveni vikendi. 
Pri predavanjih lahko udeleženci aktivno sodelujejo.
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti 
prvo- ali drugostopenjskih študijskih in višješolskih 
programov.

    

Česa se je na študiju mogoče naučiti?

- Graditi osebni in skupnostni odnos z Bogom;
- celostno poznavati duhovnost v krščanstvu, pa tudi  
 v drugih verstvih; 
- poglobljeno spoznavati svetopisemske in   
 liturgične duhovnosti ter njeno zgodovino;
- pridobiti in ovrednotiti izkustvo duhovnega   
 življenja;
- slediti dinamiki osebnostne in skupnostne   
 duhovne rasti;
-  moliti po različnih načinih in oblikah;
- usvojiti temelje osebnega duhovnega spremljanja  
 in drugih oblik duhovne pomoči;
- voditi in duhovno spremljati različne skupine.

Mnenja udeležencev

Študij duhovnosti je pravzaprav pustolovščina, saj nikoli 
ne veš, kakšna nova doživetja in spoznanja te čakajo za 
»vogalom«. Odlikujejo ga kvalitetni predavatelji, 
odgovorni pristop, resno delo, neizmerna možnost 
spraševanja in premišljevanja.                                                                                                             
                                                                                                                      Marija      

Program omogoča kvalitetno spoznavanje duhovnosti, 
tako teoretično kakor tudi praktično, na zelo zanimiv, 
raznolik, globok, pester in večkrat tudi zabaven način. 
To je študij, ki pomeni oddih in ne napora, čeprav ne 
zahteva malo.                                                                                                          
                                                                                                                      Matej

Duhovno izpopolnjevanje 

- Obseg programa: 40 ECST.
- Trajanje programa: 2 leti.
- Program se izvaja v Ljubljani.

Program Duhovno izpopolnjevanje je namenjen vsem, 
ki želijo osebnostno in duhovno rasti, izkusiti dar 
občestva ter dopolniti in poživiti teološko-duhovno 
znanje in znanje za delo z ljudmi. Prav tako je namenjen 
usposabljanju za soočenje z duhovnimi potrebami ljudi 
današnjega časa in za spremljanje pri njihovi duhovni 
rasti, pa tudi vsem, ki želijo bolj celostno odgovoriti na 
pastoralne izzive Cerkve na Slovenskem.

Komu je program namenjen?

- Vsem, ki bi želeli poglobiti osebno duhovnost ter  
 delovanje v svojem življenju, Cerkvi in družbi;
- katehistinjam in katehistom ter vsem drugim   
 župnijskim/cerkvenim sodelavcem;
- redovnicam in redovnikom, ki bi želeli poglobiti  
 svoje redovno življenje in bolje opravljati zaupano  
 jim pastoralno poslanstvo; 
- duhovnikom, ki bi želeli dopolniti in poživiti svoje  
 duhovno življenje in pastoralno delo.

 


