
Váž. u čitelia NV/N, 
  
nako ľko sme z MŠ SR získali akreditáciu na kontinuálne v zdelávanie pre 
učite ľov NV/N, ponúkame Vám možnos ť absolvova ť ho  
a takýmto spôsobom získa ť okrem iného aj kredity.  
  
V prílohe zasielame program kontinuálneho vzdelávan ia "Kurikulum predmetu 
katolícke náboženstvo/náboženská výchova - gréckoka tolícka"  
s podmienkami  jeho absolvovania. 
  
V prípade vážneho záujmu Vás žiadame, aby ste sa ob ratom - mailom najneskôr 
do 28.8.2012!  prihlásili na uvedené vzdelávanie. 
  
Zárove ň prikladáme záväznú prihlášku, ktorú je potrebné vy plnenú posla ť 
poštou najneskôr do 4. septembra 2012 na adresu:  
Diecézny katechetický úrad, Hlavná 1, 080 01 Prešov . 
  
Toto vzdelávanie bude otvorené v nasledujúcom šk. r oku 2012/2013 (od 
septembra) iba v prípade  
dostato čného po čtu prihlásených.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontinuálne vzdelávanie učiteľov NV/N Prešovskej archieparchie 

 
Názov vzdelávacieho programu:   
      Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova - 
gréckokatolícka 
 
 
Ciele: Hlavný cie ľ: Hlavným cieľom je udržanie profesijných kompetencií potrebných 
na výkon pedagogickej činnosti a získať zručnosti potrebné k tvorbe školského 
vzdelávacieho programu predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova 
byzantského (východného) obradu. Osvojiť si tvorivé postupy edukačného procesu 
vyučovacích hodín katolíckeho náboženstva zamerané na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov s prvkami spirituality kresťanského východu. 
 
 
     Špecifické ciele vzdelávacieho programu   

� Operatívne plánovať školský vzdelávací program. 
� Tvoriť školské kurikulum predmetu katolícke náboženstvo. 
� Zdokonaľovať edukačný proces. 
� Formulovať kritéria hodnotenia predmetu. 
� Pracovať na rozvoji svojich osobných kvalít, rozvíjať pedagogické zručnosti. 
� Osvojiť si pedagogické zručnosti jednotlivých foriem a metód vyučovania 

v skupinovej práci. 



� Osvojiť si didaktické postupy ponúkané v metodických príručkách predmetu 
katolícke náboženstvo/náboženská výchova a dodatkoch pre byzantský 
(východný) obrad. 

� Spolupracovať pri obraznom stvárňovaní skupinových úloh. 
� Vedieť uplatniť princípy projektového vyučovania v školskom vyučovaní N/NV. 
� Vedieť uplatniť princípy náboženskej pedagogiky. 
� Navrhnúť biblický projekt do výučby N/NV na školách. 
� Dokázať usporiadať učivo do koncepcie, ktorá bude mať pre adresátov jasnú 

a zrozumiteľnú formu. 
� Podieľať sa na profilácii školy. 
� Osvojiť si teóriu spirituality kresťanského východu a pedagogické zručnosti 

v aplikovaní tejto spirituality na hodinách N/NV 
� Navrhnúť postup vyučovacej hodiny s prvkami spirituality kresťanského 

východu.  
 
 
Obsah  vzdelávacieho programu: 
      Vzdelávanie je rozčlenené na štyri moduly. Každý modul predstavuje samostatný 
celok končiaci konkrétnym výstupom frekventantov. Moduly navzájom tvoria súvislú 
niť prípravy učiteľov k tvorbe školského vzdelávacieho programu v predmete 
katolícke N/NV. 
Prezenčná forma – spravidla pôjde o prednášku, prípadne prednášku s praktickým 
cvičením. 
Dištančná forma – samoštúdium literatúry odporúčanej lektormi vzdelávania. 
   
     Modul 1: Reforma školstva a kurikulum predmetu katolícke náboženstvo 

Téma Forma Časový 
rozsah 

prezenčná 3 Rámcový vzdelávací program pre materské školy/ 
špeciálne základné školy/ základné školy/ stredné školy 
 

dištančná - 

prezenčná 3 Rozvíjanie kľúčových kompetencií na hodinách 
katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy 
 

dištančná - 

prezenčná         2 Špecifické ciele, metódy a formy výučby (stanovenie 
cieľov a ich dosahovanie, využitie didaktických metód 
a foriem v procese výučby N/NV v skupinovej práci) 
 

dištančná 
 

        3 

Spolu        8/3 
Úloha: Vytvoriť ukážku vyučovacej hodiny s aplikáciou kľúčových kompetencií 
a špecifických cieľov.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Modul 2: Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie, nižšie a vyššie 
sekundárne vzdelávanie 
Téma Forma Časový 

rozsah 
prezenčná 4 Školský vzdelávací program (tvorba, realizácia, 

evaluácia) 
 

dištančná - 

prezenčná 3 Edukačný proces (náboženská edukácia na jednotlivých 
vzdelávacích stupňoch s prvkami východnej spirituality) 
 

dištančná - 

prezenčná 3 Práca s metodickou príručkou (na jednotlivých 
vzdelávacích stupňoch) a s Dodatkami pre byzantský 
(východný) obrad 

dištančná 3 

Spolu        10/3 
Úloha: Vypracovať  elektronickú prezentáciu zameranú na predstavenie náboženskej 
edukácie s využitím ľubovoľných tvorivých metód a prvkov spirituality kresťanského 
východu. 

 
   
 Modul 3: Prierezové témy 

Téma Forma Časový 
rozsah 

prezenčná 2 Charakteristika prierezových tém a praktická aplikácia 
prierezovej témy v predmete náboženstvo/náboženská 
výchova 

dištančná - 

prezenčná 2 Implementácia prierezových tém do predmetu katolícke 
náboženstvo (na jednotlivých vzdelávacích stupňoch) dištančná - 

prezenčná 2 Ukážky práce s metodickou príručkou (didaktické 
cvičenia) dištančná - 

prezenčná 2 
Projektové vyučovanie (biblický projekt) 

dištančná 4 
Spolu        8/4 
Úloha: Navrhnúť a metodicky spracovať projekt obsahujúci prvky východnej 
spirituality. 

           
     Modul 4: Spiritualita učiteľa náboženskej výchovy 

Téma 
 

Forma Časový 
rozsah 

prezenčná 10 Spiritualita 
 dištančná - 

prezenčná 14 Spiritualita učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy 
dištančná - 

Spolu        24/0 
Úloha:  

 
 
 
 
 



Cieľová skupina: 
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ 
Podkategórie: 

      a) učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 
b) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
c) učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné      
    stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie  
    odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), 
d) učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. 
Kariérový stupeň:  
a) samostatný pedagogický zamestnanec 
b) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou 
c) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou 
 

Podmienky absolvovania: 
• vzdelávanie ukončiť do 10 mesiacov od jeho začatia, 
• celkový rozsah vzdelávania – 60 hodín (prezenčne 50 hodín, dištančne 10 

hodín); 
• podmienkou pre zaradenie pedagogického zamestnanca do vzdelávania je 6 

mesiacov pedagogickej praxe; na overenie profesijných kompetencií je 
podmienka 3 roky pedagogickej praxe, a to na základe písomnej prihlášky; 

• aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje v zmysle § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. 
záverečnou  prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. 
 a)  absolvovanie min. 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy 
vzdelávania      doloženej podpisom na prezenčnej listine, 
 b) spracovanie výstupov z prezenčnej i dištančnej formy vzdelávania: 1. 
Vypracovať ukážku vyučovacej hodiny s aplikáciou kľúčových kompetencií 
a špecifických cieľov; 2. Vypracovať elektronickú prezentáciou zameranú na 
predstavenie náboženskej edukácie s využitím ľubovoľných tvorivých metód 
a prvkov spirituality kresťanského východu; 3. Navrhnúť a metodicky 
spracovať projekt obsahujúci prvky východnej spirituality, 
       c)  obhajoba záverečnej prezentácie a pohovor pred  trojčlennou 
skúšobnou komisiou, 

• spôsob odovzdávania výstupov z dištančnej formy vzdelávania určuje 
poskytovateľ, 

• po úspešnom ukončení vzdelávania získava absolvent 15 kreditov (12 kreditov 
za absolvovanie vzdelávania v rozsahu 60 hodín a 3 kredity za záverečnú 
prezentáciu a pohovor pred skúšobnou komisiou), 

• časť finančných výdavkov bude hradená z rozpočtu poskytovateľa (školiaci 
materiál), ostatné náklady (lektorské, ubytovanie, strava, cestovné) si bude 
hradiť účastník vzdelávania sám alebo vysielajúca organizácia; 

• účastnícky poplatok je od 0 € do 30,00 € 
 

 
 
 
 
 



GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV 
DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD 

HLAVNÁ 1, 080 01 PREŠOV 
 

 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

              na aktualizačné vzdelávanie 
 
 

Na základe zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch § 5 ods. 1, písmeno f, ods. 2, písmeno h sa 
prihlasujem na: 
 
.....................................................................................................................................................................................  

[názov aktualizačného vzdelávania] 
 
Priezvisko, meno, titul................................................................................................................................................. 
 
Rodné priezvisko:........................................................................................................................................................ 
 
Dátum narodenia: ............................................ Miesto narodenia: ............................................................................ 
 
Ukončené vzdelanie (presný názov školy): ................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Aprobácia (odbor):............................................................................. Dĺžka pedagogickej praxe:  ........................... 
 
Pracovisko (presná adresa, PSČ):................................................................................................................................ 
 
Diecéza: ........................................................................ č. tel. (e-mail): .................................................................... 
 
Pracovné zaradenie:..................................................................................................................................................... 
 
Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Kariérový stupeň: ........................................................Kariérová pozícia: ................................................................ 
 
Bydlisko (presná adresa): ........................................................................................................................................... 
 
č. tel.: ........................................................ e-mail: ..................................................................................................... 
 
 
V ........................................................ dátum: ................................ ................................................................... 

                  podpis pedagogického zamestnanca 
     

 
 
Potvrdenie riaditeľa/zriaďovateľa školy: 
Potvrdzujem, že uvedené údaje na prihláške sú pravdivé. 
 
 
V ........................................................ dátum: ................................ ...................................................................                                             

podpis riaditeľa/zriaďovateľa školy 
                      a pečiatka 

 
Vyplňte, prosím, paličkovým písmom 
1. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené. 
2. Súhlasím s použitím uvedených údajov na daný účel. 



 
 


