VJERONAUČNA OLIMPIJADA 2018.
TEMA: KRŠĆANI NA PUTU DIJALOGA
Kršćani na putu dijaloga tema je
Vjeronaučne olimpijade – Natjecanja iz
Vjeronauka za osnovnu i srednju školu za
2017./ 2018. godinu koju je priredio dr. sc.
Antun Japundžić.
Ove 2017. godine u svijetu se obilježava 500
godina od početka reformacije pa je to
prigoda da se, kroz učenje i natjecanje,
pobliže upoznamo s dijalogom među
kršćanima i na taj način i sami učinimo jedan ekumenski korak upoznavajući se s drugim kršćanskim
tradicijama te ekumenskim stavovima i nastojanjima koja su do sada učinjena.
Kada je riječ o odnosu katolika prema drugim kršćanima, Drugi vatikanski koncil donio je na
službenoj razini načela i stavove u kojima se naglašava obraćenje srca te dijalog ljubavi, a u pozadini
svega stoji molitva kao temelj »duhovnoga ekumenizma« na putu većeg približavanja te bolje i
plodonosnije suradnje među kršćanima.
Građu za natjecanje preuzmite s mrežnih stranica Katehetskog ureda Vrhbosanske
nadbiskupije.
Cijela građa namijenjena je za osnovnu i srednju školu, a za srednju školu ide dodatak iz
udžbenika za 2. razred srednje škole:
• 12. poglavlje: Jedna Crkva u mnoštvu Crkava, str. 88. – 94. iz 2. cjeline Život u Crkvi i s Crkvom;
• 16. poglavlje: Svjetla i sjene srednjeg vijeka, str. 119. – 126. iz 3. cjeline Povijest Crkve – zajednica
koja oslobađa i služi;
• 19. poglavlje: Vrijeme dubokih podjela, str. 140. – 146. iz 3. cjeline Povijest Crkve – zajednica koja
oslobađa i služi.
U Vjeronaučnoj olimpijadi za osnovnu školu mogu sudjelovati učenici od šestog do devetog
razreda devetogodišnje ili od šestog do 8. razreda osmogodišnje, a u natjecanju srednje škole
učenici svih razreda kako trogodišnjih škola, tako i četverogodišnjih.
Važno!!
Vjeronaučna olimpijada 2018. održava se na području BKBiH, u Vrhbosanskoj nadbiskupiji,
Banjalučkoj, Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, a prijave svih sudionika,
obavijesti i upiti vrše se na službeni e-mail organizatora Vjeronaučne olimpijade:
vjeronaucnaolimpijada2018@gmail.com
Prijave se vrše sa službenog e-maila škole na službeni e-mail VO-e:
vjeronaucnaolimpijada2018@gmail.com
Na isti način se šalju rezultati! Kod prijave za školsko natjecanje potrebno je navesti školu i mentora, a
za ostala natjecanja školu, mentora i imena učenika.

Poštovani vjeroučitelji/vjeroučiteljice!
Slijedom primljene viber poruke, ponavljamo detalje i dopunjavamo potrebnim informacijama, stoga
Vas molimo pažljivo pročitajte upute i slijedite ih u pripremama.
1. Predstojnici su imali sastanak i hvala Bogu u sve projekte idemo na razini Biskupske konferencije.
Čeka se pismeno dopuštenje HBK za koristenje materijala koje su pripremili iz Đakovačke
biskupije. Materijale ste mogli vidjeti na stranicama Katehetskih ureda, no možete ih skinuti
i na KU VBN-e. Na našoj stranici možete naći i ostale upute te način i termine prijave. Molimo
Vas slijedite način prijave i natjecanja kako je navedeno.

2. Važno: PRIJAVE ZA VJERONAUČNU OLIMPIJADU SU NAJKASNIJE DO
22. SIJEČNJA 2018. u 14.00 SATI
isključivo na e-mail: vjeronaucnaolimpijada2018@gmail.com
Nakon ovog vremena prijave neće biti uvažene!

3. Termini za Olimpijadu:
a) Školska natjecanja provest će se 26. siječnja 2018. u 13 sati. Škola je dužna oformiti školsko
povjerenstvo zajedno s vjeroučiteljima. Povjerenstvo škole provodi natjecanje u školi.
Pitanja ćete dobiti i upute nakon što zaprimimo prijave škola na natjecanje. Školska
natjecanja održat će se u svim školama u isto vrijeme u 13 sati i istoga dana 26.siječnja 2018.
Rezultate ovoga natjecanja poslat ćete službeno Povjerenstvu za Vjeronaučnu olimpijadu na
službeni e-mail Vjeronaučne olimpijade: vjeronaucnaolimpijada2018@gmail.com
najkasnije do 16.00 sati istoga dana.
b) Dekanatsko/županijsko natjecanje je 10.2.2018. Škole koje su provele školsko natjecanje i
poslale rezultate automatski su prijavljene za Dekanatsko natjecanje koje će se održati
prema dogovoru s ravnateljima škole 10. veljače 2018. godine u 12.00 sati u svim
školama Dekanata. Natjecanje će se održati po istim uputama kao i školsko. Pitanja ćete
dobiti pripremljena. Oformit će se povjerenstvo koje će provoditi natjecanje, ispravljati testove
i objaviti rezultate a zatim poslati na službeni e-mail.
c) Biskupijsko 10.3.2018. (svaka ce biskupija odabrati mjesto) Na biskupijsko natjecanje idu
ekipe koje postignu najbolje rezultate prema kriterijima koje odredi Povjerenstvo za
Vjeronaučnu olimpijadu prema uputama koje će se objaviti nakon prijava.
d) Medjubiskupijsko u Livnu 28.4.2018.
O detaljima ćemo Vas naknadno obavijestiti.
Natjecatelji
Na Natjecanju iz vjeronauka – vjeronaučnoj olimpijadi učenika osnovnih škola natjecati se mogu
učenici šestih, sedmih i osmih razreda i/ili devetih, prema mogućnostima pojedinih škola. Natječu se svi
učenici a ekipa se formira od učenika koji imaju najveći broj bodova bez obzira koji su razred.
Na Natjecanju iz vjeronauka – vjeronaučnoj olimpijadi učenika srednjih škola natjecati se mogu učenici
svih razreda.
Zbog specifične situacije u pojedinim školama/ biskupijama sudjelovanje ekipa nije ograničeno kako
broj ekipa iz škole tako i razred koji učenici polaze. Pojedine škole nemaju dovoljan broj učenika za
jednu ekipu, stoga je moguće uzeti učenike iz više područnih škola. O tome je potrebno obavijestiti
Povjerenstvo e-mailom.

