Proﬁl absolventa vyššieho sekundárneho stupňa
kompetencie k učeniu sa
Žiak
• vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje
a riadi vlastné učenie
• kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich
• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integruje
náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne
s pohľadom prírodných a humanitných vied
• prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom
živote
• udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. schopnosť transformovať
svoje konanie v budúcnosti na základe reﬂexie prežitých udalostí

kompetencie k riešeniu problémov
Žiak
• vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému
• samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému
prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy
svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi
• robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov
• chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí
predchádza konﬂiktom
• postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania
komunikačné kompetencie
Žiak
• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne,
súvisle a kultivovane
• účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje
• využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú
komunikáciu
• využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému
súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
• objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch
a slávnostiach.
sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak
• účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej
činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
• podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva
k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu
požiada
• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať
s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí
• angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky
• reﬂektuje vlastnú identitu

•
•

vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj
ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba

občianske kompetencie
Žiak
• rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo
• aktívne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivít
• uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
• vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
• rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty
• je otvorený kultúrnej a etnickej a náboženskej rôznorodosti
• pozná spoločné základy viery aj špeciﬁká kresťanských cirkví a je pripravený v ekumenickom
duchu s nimi spolupracovať
• rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj vzájomnej
tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania
• odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj
psychickému násiliu
• objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti
• akceptuje skutočnosť existencie objektívnej pravdy
• uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam,
prispieva k naplneniu práv iných
• vníma Dekalóg (IV- X) ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu
medziľudských vzťahov
• chápe základné ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na
kvalitné životné prostredie
• rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia
pracovné kompetencie
Žiak
• dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
• je ﬂexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny
• prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie
k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet.
kultúrne kompetencie
Žiak
• má povedomie kultúrnej identity
• rešpektuje hodnoty iných kultúr
• chápe význam estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia pre svoj duchovný rozvoj
• rozlišuje hlavné umelecké druhy
• je schopný reﬂexie svojho estetického cítenia
• má schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom
rôznych médií
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra,
stavba, hudba, literárne žánre)
• vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície
• cez umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva

•
•

oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu
nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám

existenciálne kompetencie
Žiak
• akceptuje existenciu nemennej pravdy (človek neurčuje čo je dobré a čo je zlé)
• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený sa
na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
• objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon
• vysvetlí a uznáva hodnotu individuálneho ľudského života
• objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré
ponúka kresťanská viera
• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie
• rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie
zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
• vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje
dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka
• vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre
svetonázorový postoj
• je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí
význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti
• sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a
odpustenie
• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality
• je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote

