Kurs na przewodnika turystyki religijnej i pielgrzymek
Adresaci kursu
Miejsce

Wierzący, praktykujący przewodnicy turystyczni katoliccy pragnący obsługiwać
pielgrzymki krajowe i zagraniczne, turystykę religijną oraz nauczyciele i katecheci.
Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Termin

od XII 2021. do IV 2022 r.

Zajęcia teoretyczne

Jeden raz w miesiącu w dni robocze od 17:00-19:30 od 7.12.2021

Zajęcia terenowe

Jeden raz w miesiącu w godzinach dopołudniowych w soboty:
Centrum Jana Pawła II, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kościół św.
Michała Archanioła św. Stanisława na Skałce, Kościół św. Katarzyny, Kościół
Bożego Ciała, Kościół Św. Bernardyna w Krakowie, Sanktuarium św. Brata
Alberta „Ecce Homo”, Kościół Arka Pana. (Możliwość nieodpłatnego
uczestnictwa dzieci i młodzieży z rodzin uczestników kursu w zajęciach
terenowych).
Profesorowie Papieskiej Akademii Teologicznej, eksperci z danej tematyki w
obiektach sakralnych
do dnia 27 XI 2021 r. na email: kurs@turedujp2.org

Prelegenci
Zapisy
Telefon kontaktowy
Organizator
Tematyka wykładów

Koszt kursu
Materiały w ramach
kursu
Certyfikat

+(48) 694 239 585
Stowarzyszenie Turystyczno-Edukacyjne „Wstańcie Chodźmy”
im św. Jana Pawła II z asystentem kościelnym ks. prof. Maciejem Ostrowskim
Pojęcie i cele pielgrzymki, turystyki religijnej.
Natura religijnego obiektu (istotne elementy sztuki i architektury chrześcijańskiej).
Symbolika religijna w odniesieniu do sakralnych obiektów, terminologia
chrześcijańska w odniesieniu do religijnych obiektów.
Podstawowe elementy liturgii katolickiej.
Zwyczaje z pobożności ludowej.
Etyka przewodnika.
Zasady oprowadzania po obiektach sakralnych, zachowanie w sakralnych obiektach.
Współpraca przewodników z kustoszami.
Obsługa pielgrzymki (zadania pilota, przewodnika, duszpasterza).
Cele, zasady i pedagogika szlaków religijnych oraz szlaków kultury religijnej.
Aspekty religijne imprez turystycznych.
Multimedia w przewodnictwie pielgrzymkowym.
Organizacja i terminarz duszpasterstwa turystów.
Informacja o literaturze przydatnej dla przewodnika turystyki religijnej i
pielgrzymek.
200 złotych, możliwość płatności w dwóch ratach
Książka „Duszpasterstwo w świecie turystyki” ks. prof. Macieja Ostrowskiego,
dostęp do materiałów z kursu online
Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, odnawialny co 5 lat
Przewodnicy będą promowani do Biur Podróży do obsługi turystyki religijnej i
pielgrzymek

