
ZBIRKA MONTESSORI
V zbirki izhajajo prevodi del Marie Montessori, pozorne opazovalke 
in pronicljive teoretinje in izkušene pedagoginje, ki je pogosto tudi 
sama ostala začudena ob tem, kaj otroci zmorejo. 
Izdana dela so namenjena staršem, vzgojiteljem in vsem, ki 
prihajajo v stik s pedagogiko montessori in želijo biti spodbuda 
in pripomoček za kakovostno vpeljavo njenih principov v naš 
vzgojno-izobraževalni prostor.

ZBIRKA DOBRI PASTIR
Zbirka ponuja prevode pionirk Kateheze Dobrega Pastirja. Dela 
so zanimiva za vsakega odraslega, ki želi pomagati otroku, da 
stopi v osebni odnos z Bogom.
Zanimiva so za starše, saj odgovarjajo na mnoga vprašanja, 
kako otroka podpirati pri razvoju v verskem življenju v družini in 
občestvu.
Duhovnikom teze in ugotovitve lahko pridejo prav pri njihovem 
pastoralnem delu z otroki, starši in katehisti.
Branje je koristno za vse katehiste pri oblikovanju njihove osebne 
identitete in vloge, in so nepogrešljiv pripomoček udeležencem 
programov in katehistom Kateheze Dobrega pastirja.
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sRKAJOČI UM

MARIA MONTESSORI
Ljubljana 2006, 2008, 2011, 2018
305 strani, cena: 23,50 €

“Proučevanje psihologije otroka v njegovih prvih letih pred našimi 
očmi razgrne taka čudesa, da nihče, ki jih vidi in doume, ne more 
ostati neprizadet. Naloga odraslih je, ne da učimo, ampak da 
pomagamo umu otroka pri njegovem delu izgradnje in razvoja. 
Kako čudovito bi bilo, če bi lahko otroku pomagali tako, da bi 
čakali pripravljeni in z njim razumno ravnali, da bi razumeli 
njegove osnovne življenje potrebe, da bi lahko podaljšali obdobje, 
v katerem ima sposobnost vsrkavanja.”

Maria Montessori

SKRIVNOST 
OTROŠTVA

MARIA MONTESSORI
Ljubljana 2009
214 strani, cena 20,40 €

“Ne gre za to, da bi videli metodo. gre za to, da vidimo otroka. Da 
vidimo otrokovo dušo, ki je nič več ne ovira in zato lahko deluje v 
skladu s svojo naravo. Otrokove lastnosti, ki smo jih za hip uzrli, 
so preprosto del življenja, podobno kot pisane barve ptic ali dišave 
rož. te lastnosti niso rezultat nobene ‘izobraževalne metode’. 
seveda pa je očitno, da z vzgojo lahko vplivamo nanje.”

Maria Montessori
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“Knjige, ki jih ni dovolj prebrati samo enkrat.”

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, 
versko dejavnost in kulturo

KNJIžNI ZBIRKI 
MONTESSORI in DOBRI PASTIR



 

OTROKOVE 
VERSKE 
ZMOžNOstI 
sOFIA CAvALLEttI
Ljubljana 2008, 2017
248 strani, cena 20 €

sofia Cavalletti opisuje petindvajset let izkušenj pri verski vzgoji 
otrok, starih od 3 do 6 let. Izkušnje so teoretično utemeljene in 
delo je opremljeno z bogato dokumentacijo. Razlaga sodoben 
pogled na otrokov razvoj in njegovo veliko zmožnost za doživetje 
Boga. v knjigi najdemo številne metode, primerne za izbrano 
obdobje otrokovega razvoja.

 

VERSKE 
ZMOžNOstI MED 
6. IN 12. LEtOM
sOFIA CAvALLEttI
Ljubljana 2014
144 strani in 37 strani priloge, cena 25 €

Avtorica nam ponuja opis teoretično utemeljenih izkušenj z 
nekoliko starejšimi otroki. Delo je bogato z opisi metod. vedno 
znova poudarja, da sta sveto pismo in liturgija isti stvarnosti. Kar 
se z Besedo oznanja, postane po zakramentu vidno v znamenjih.

sKUPAJ Z OtROKI 
PRIsLUHNIMO 
BOgU
gIANNA gOBBI
Ljubljana 2006, 2012
88 strani, cena 12 €

v knjigi so na preprost način predstavljena bistvena vzgojna 
načela Marie Montessori, naravnana na otrokovo versko življenje 
Branje nam predstavi otroka, pri katerem je odnos s Presežnim 
bistvenega pomena. Kateheza je opredeljena kot verska izkušnja, 
ko odrasli in otroci skupaj poslušajo Božjo besedo. Avtorica 
nakazuje, kako naj se odrasli pusti preobraziti, da bo v podporo 
otroku, ki vstopa v odnos z Bogom in začrtuje meje, kje se mora 
odrasli zaustaviti in pustiti otroku, da sam stopi v intimen odnos 
z gospodom.

žIvA LItURgIJA

sOFIA CAvALLEttI
Ljubljana 2012
122 strani, cena 22 €

“Iz knjižice se lahko učimo svetopisemskih osnov zakramentov, 
lahko pa nam služi za osebno duhovno poglabljanje in pripravo 
na obhajanje skrivnosti, obenem pa se nam daje kot zanimiv 
priročnik za mistagoško poučevanje in vzgojo za bogoslužje, ki 
mora biti za kristjana najmočnejši trenutek odnosa z Bogom.”

dr. slavko Krajnc, liturgist

 

ZgODOvINA 
BOžJEgA 
KRALJEstvA 
sOFIA CAvALLEttI
Ljubljana 2015
184 strani, cena 22 €

“Avtorica sofia Cavalletti je svetopisemsko govorico in tematiko 
izredno spretno in učinkovito zajela v sicer preprosto, a celovito 
predstavitev krščanskega oznanila. /.../ 
Praktična uporabna vrednost knjige je gotovo v njeni kratkosti, 
a kljub temu celovitosti; preprostosti, a kljub temu dovoljšni 
strokovni temeljitosti in ne ceneni poenostavljenosti ter zato 
jasni sporočilnosti teološko trdnih in s tradicijo Cerkve usklajenih 
razlag verskih vsebin, ki izhajajo iz svetopisemskega razodetja. 
Menim, da bo knjiga dobrodošlo dopolnilo k vsem dosedanjim 
priročnikom za uvajanje mlajših in starejših otrok, njihovih staršev 
ter vseh drugih, ki jim sveto pismo, kot živa Božja beseda kaj 
pomeni, v živi odnos z Božjo besedo, ki je luč našim nogam.”

škof dr. Marjan turnšek v uvodni besedi
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MARIA MONTESSORI,
1870-1952

sOFIA CAvALLEttI, 1917-2011
gIANNA gOBBI, 1919-2002


