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Úvod
Predkladaná koncepcia riadenia a rozvoja Katolíckeho pedagogického a katechetického centra n. o.
(ďalej len KPKC, n. o.) má za cieľ napĺňať všeobecne prospešné služby, ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
Základným aspektom koncepcie je koordinácia spolupráce KBS, štátu, DKÚ, DŠÚ, cirkevných škôl
v oblasti vzdelávania a výchovy, rozvoja kresťanských hodnôt a vedy a výskumu.
Koncepcia pomenúva spôsoby tvorby a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorby katechézy
a výskumu, financovanie, technický rozvoj a ďalšie aspekty vplývajúce na plnenie funkcií
definovaných v štatúte.
Poslaním KPKC n. o. je zabezpečovať tieto všeobecne prospešné služby:
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
•

vypracovanie a vydávanie celonárodných publikácií

•

príprava a zabezpečovanie celonárodných súťaží pre žiakov

2. Vzdelávanie a výchova:
•

poskytovanie metodicko – didaktickej a poradenskej služby

•

vypracovanie didakticko-metodických materiálov

•

zabezpečenie

ďalšieho

odborného,

pedagogického

a duchovného

vzdelávania

pre

pedagogických i nepedagogických zamestnancov v zmysle platných dokumentov, zákonov
a predpisov
•

tvorba manuálov, učebníc

•

hospitačná činnosť a poradenstvo

3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:
•

analýza, prieskum a spracovanie pedagogickej činnosti katolíckych škôl

•

inšpekčná činnosť náboženskej výchovy a náboženstva katolíckeho vierovyznania

KPKC, n. o. tieto činnosti zabezpečuje aj v jazykoch národnostných menšín. Nezisková organizácia
poskytuje vyššie uvedené služby aj fyzickým osobám, pôsobiacim v katolíckom školstve, katechéze,
vyučovaní katolíckeho náboženstva a náboženskej výchovy na území Slovenskej republiky.
Svoje činnosti vykonáva KPKC, n. o. na národnej i nadnárodnej úrovni.
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1 Východiskový stav
Som presvedčený, že úloha KPKC, n. o. neustále porastie. Táto inštitúcia sa môže stať nástrojom na
rozvoj a udržanie kultúry života a katolíckych hodnôt v spoločnosti.
S prenikaním nových liberálnych trendov do spoločnosti, vznikajú nové situácie, na ktoré musí vedieť
práve takáto inštitúcia včas a vhodne zareagovať (napr. gender ideológia, odluka cirkvi od štátu).
Momentálnym personálnym obsadením a finančným krytím, KPKC, n. o. dokáže zabezpečiť len tieto
primárne činnosti:
•

príprava a zabezpečovanie celonárodných súťaží pre deti materských škôl a žiakov
základných a stredných škôl (Biblická olympiáda, Noc čítania Biblie),

•

vypracovanie a distribúcia pracovných zošitov a učebníc,

•

tvorba vzdelávacieho programu,

•

zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov,

•

spoluorganizovanie workshopov a exkurzií vo Fínskych školských zariadeniach, ktorých
cieľom je implementovať fínsky školský vzdelávací systém do cirkevných škôl na Slovensku.
Tento systém sa dlhodobo v prieskumoch PISA umiestňuje na popredných priečkach. Aktivita
je organizovaná v spolupráci s Fínskou vzdelávacou agentúrou – FINPEDA, ktorej hlavným
cieľom sú inovácie v pedagogike, architektúre a technológiách na školách.

V súčasnosti vznikajú požiadavky zo strany spolupracujúcich inštitúcií na rozšírenie pôsobnosti KPKC,
n. o. v týchto oblastiach:
•

vypracovanie didakticko-metodických materiálov (manuálov, metodických materiálov,
pracovných zošitov a učebníc) aj v cudzích jazykoch pre bilingválne gymnázia

•

príprava pracovných listov k predmetu "výchova k manželstvu a rodičovstvu"

•

vypracovanie a vydávanie celonárodných publikácii orientovaných na tematiku aktuálneho
cirkevného roka

•

poskytovanie metodicko-didaktickej a poradenskej služby

•

spolupráca na tvorbe nových štandardov pre katolícke školy podľa vzoru amerických,
nemeckých či iných škôl

Na naplnenie týchto požiadaviek je nutné prehodnotiť koncepciu riadenia a organizačnú štruktúru
organizácie.
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2 Strategické zámery rozvoja KPKC, n. o.
Strategické ciele rozvoja organizácie vyplývajú zo zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou
stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/2004). So zreteľom na vyššie uvedené
požiadavky, ich definujeme takto:
•

tvorba a rozvíjanie školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti a ich užšie
prepojenie,

•

tvorba a zdieľanie didakticko-metodických materiálov,

•

tvorba nových štandardov pre katolícke školy,

•

zabezpečenie komplexného odborného a duchovného rozvoja pre katolíckeho pedagóga,

•

medzinárodná spolupráca.

Nosný aspekt

•

úzka spolupráca s KBS, DKÚ, DŠÚ, ZRKŠ, Katolíckou univerzitou a Gréckokatolíckou
teologickou fakultou

2.1 Tvorba a rozvíjanie školskej a farskej katechézy a ich užšie prepojenie
Cieľom katechézy je uviesť človeka do osobného a dôverného vzťahu s Ježišom Kristom. Vzťah medzi
školským vyučovaním náboženstva a katechézou je vzťahom odlišnosti a dopĺňania sa. Preto naším
cieľom je užšie tematické prepojenie školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti.
V rámci školského vyučovania náboženstva je potrebné na základe odborného

prieskumu

prehodnotiť dosiaľ platné osnovy a kurikulá. Výsledkom prieskumu bude definovanie jasných priorít.
V rámci farskej katechézy je žiaduce tvoriť komplexné metodické materiály.
Implementáciou prvkov farskej katechézy do školských osnov a využitím prvkov školského vyučovania
náboženstva v živote farnosti vytvoríme jednoliaty koncept školskej a farskej katechézy.

2.2 Tvorba a zdieľanie didakticko-metodických materiálov
Našim cieľom je naďalej zabezpečovať tvorbu a distribúciu didakticko-metodických materiálov pre
výučbu katolíckeho náboženstva.
Činnosť je potrebné rozšíriť o:
•

prípravu materiálov v cudzích jazykoch pre potreby bilingválnych gymnázií,

•

prípravu pracovných listov k predmetu "Výchova k manželstvu a rodičovstvu".
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2.3 Tvorba nových štandardov pre katolícke školy
Ďalšou prioritou je na základe vykonania prieskumu a následnej analýzy koordinovať prípravu nových
štandardov pre katolícke školy. Štandardy by mali pozostávať z týchto hlavných oblastí:
•

Poslanie a katolícka identita školy (vízia, poslanie, integrita).

•

Riadenie školy a Liedership, duchovný správca KŠ.

•

Kvalita vzdelávania a integrita vzdelávania a výchovy ako pridaná hodnota.

•

Spolupráca s rodičmi a miestnou komunitou.

•

Manažment a technicko-ekonomické zabezpečenie a rozvoj školy.

2.4 Zabezpečenie komplexného odborného a duchovného rozvoja pre
katolíckeho pedagóga
Osobitnú starostlivosť si zasluhujú katolícki pedagógovia. Je potrebné vytvoriť im priestor nielen na
odbornú, ale aj osobnostnú formáciu a rast.
V odbornom raste chceme realizovať:
•

tvorbu výchovno-vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania,

•

vydávanie časopisu Katolícky učiteľ,

•

prevádzka interaktívneho portálu „Kabinet“, ktorý umožní učiteľom náboženstva zdieľanie
metodických a didaktických materiálov,

•

organizovanie vedeckej konferencie zameranej na inovatívne prvky vo vyučovaní
náboženskej výchovy.

2.5 Medzinárodná spolupráca
Cieľom v oblasti spolupráce je nadviazanie nových a rozvíjanie existujúcich vzťahov s podobne
zameranými inštitúciami v zahraničí s ohľadom na komparáciu ich pedagogických, katechetických
a didaktických metód či už v školskej alebo farskej katechéze.
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Záver
„Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im,
lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím
Vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa,
nevojde doň.“
Mk (10, 14 - 15)

V predloženej koncepcii riadenia a rozvoja KPKC, n. o. vychádzam z dvojročnej práce pre túto
organizáciu. Zodpovedne som sa oboznámil jej činnosťou, úlohami, možnosťami a poslaním.
Mojím primárnym cieľom je postupne vybudovať z KPKC, n. o. inštitúciu s celonárodnou
pôsobnosťou, ktorá bude zohrávať nezastupiteľné miesto vo formovaní cirkevného školstva a školskej
i farskej katechézy, ktorej hlavným cieľom je voviesť človeka do osobného vzťahu s Bohom.

Koncepcia riadenia a rozvoja KPKC, n. o.

7

