KATALIKO BALSO AKADEMIJA
BENDRA INFORMACIJA
APIE KURSUS
KURSŲ FORMATAS
Trijų susitikimų metu tema nagrinėjama įvairiais aspektais.
Kai kurias temos dalis pristatys ekspertai.
Ketvirto susitikimo metu vyks debatai.
Kursų dalyviai gaus darbo knygą su įvairiais tekstais,
užduotimis ir klausimais.
SUSITIKIMŲ PLANAS
18:00-18:15
18:15-19:00
19:00-19:10
19:10-19:50
19:50-20:00
20:00-20:45
20:45-21:00

KAINA

Įvadas
I TEMA
Pertrauka
II TEMA
Pertrauka
Darbas grupėse
Apibendrinimas

60€

Tai mokestis už 4 susitikimus,
darbo knygą, lektorių darbą,
patalpas, kanceliarines
priemones, užkandžius.

REGISTRACIJA
katalikobalsas.lt/renginiai

SANTUOKA IR ŠEIMA
RUGSĖJO 6D.|13D.|20D.|27D.

KURSO LEKTORIAI
kun. lic. Francišek Jusiel - kanonų teisė
Toma Bružaitė - santuokos ir šeimos teologijos studijos
prof. Mark Ragnerus - socialogija
Vytis Turonis - teisė
PASIRUOŠIMAS IR SKAITINIAI
Prieš kursą rekomenduojame perskaityti popiežiaus Jono
Pauliaus II apaštališkąjį paraginimą Familiaris Consortio
( atsisiųsti čia ).
Kurso metu bus skaitomas popiežiaus Pranciškaus
apaštališkasis paraginimas Amoris Letitia. Registracijos
metu nurodykite, ar turite įsigiję šį leidinį.
Kiekvienas dalyvis gaus darbo knygą su reikalingai
tekstais, užduotimis ir klausimas savarankiškam darbui
bei darbui grupėje.

SANTUOKA IR ŠEIMA
#1 Santuokos ir šeimos vieta
šiuolaikinėje visuomenėje
DATA: 17/09/06

SUSITIKIMO TEMOS

I. Šiuolaikinės visuomenės iššūkiai santuokos ir
šeimos srityje, jų priežastys, apraiškos ir tendencijos.
II. Santuokos ir šeimos teisinis reguliavimas.

TIKSLAS
Suprasti ir suformuluoti pagrindinius klausimus,
kuriuos apie šeimą ir santuoką užduoda
šiuolaikinė visuomenė.

SANTUOKA IR ŠEIMA
#2 Katalikų Bažnyčios mokymas
apie santuoką ir šeimą
DATA: 17/09/13

SUSITIKIMO TEMOS
I. Katalikų Bažnyčios mokymas apie santuoką ir
šeimą – teologiniai bei filosofiniai aspektai.
II. Santuoka ir šeima Katalikų Bažnyčios kanonų
teisėje.
TIKSLAS
Suprasti ir mokėti pristatyti pagrindinius Katalikų
Bažnyčios mokymo apie santuoką ir šeimą
aspektus.

SANTUOKA IR ŠEIMA
#3 Ką šiuolaikinis mokslas sako
apie santuoką ir šeimą
DATA: 17/09/20

SUSITIKIMO TEMOS
I. Socialinių mokslų atradimai apie santuoką ir šeimą.
II. Socialinių tyrimų duomenų naudojimas viešose
diskusijose.
TIKSLAI
1. Suformuluoti savo argumentus, rodančius
santuokos bei šeimos svarbą šiuolaikinėje
visuomenėje bei mokėti šiuos argumentus pagrįsti
patikimais faktais bei sveika logika.
2. Turėti supratimą apie tinkamus šaltinius bei jų
naudojimą pagrindžiant savo argumentus.

SANTUOKA IR ŠEIMA
#4 DEBATAI
DATA: 17/09/27

DEBATŲ TAISYKLĖS

Diskutuoja keturios grupės po penkis žmones
Dvi grupės ruošia argumentus už/prieš
Pasiruošimas grupėse ir savarankiškai
TIKSLAI
1. Išmokti suformuluoti už ir prieš argumentus pagal
išnagrinėtos temos aspektus ir šaltinius.
2. Gebėti konstruktyviai ir aiškiai išdėstyti savo poziciją.
3. Mokėti kelti tikslingus klausimus.
4. Išmokti taikyti debatų ir teisingos diskusijos principus.

SANTUOKA IR ŠEIMA
RUGSĖJO 6D.|13D.|20D.|27D.

TIKSLAI, KURIŲ PASIEKSITE
1. Suprasite ir gebėsite suformuluoti pagrindinius
klausimus apie šeimą ir santuoką.
2. Suprasite ir gebėsite pristatyti pagrindinius Katalikų
Bažnyčios mokymo apie santuoką ir šeimą aspektus.
3. Suformuluosite savo argumentus, rodančius santuokos
bei šeimos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje bei mokėsite
šiuos argumentus pagrįsti patikimais faktais.
4. Įgysite supratimą apie tinkamus šaltinius bei jų
naudojimą pagrindžiant argumentus.
5. Praktiškai pritaikysite įgytas žinias debatuose.
REGISTRACIJA iki RUGPJŪČIO 23D.*

katalikobalsas.lt/renginiai
*Vietų kiekis ribotas

