
Kurikulum  predmetu 
katolíckej náboženskej výchovy 
pre špeciálne základné školy



Predkladateľ
 

a riešiteľ
 

projektu

Katolícke pedagogické a katechetické
centrum, n. o.
Levočská 10
052 01 Spišská Nová Ves
KPKC = centrum s celoslovenskou 
pôsobnosťou založené KBS



Predstavujeme Vám projekt návrhu 
rámcového vzdelávacieho programu
(učebných osnov N/NV) korešpondujúci
s kurikulárnou transformáciou obsahu
vzdelávania



Projekt učebných osnov rešpektuje 
dvojúrovňovú tvorbu obsahu vzdelávania

1. centrálnu úroveň
rámcový vzdelávací program NV – cca 70% 
schvaľuje KBS /po spripomienkovaní MŠ SR/ na 
základe parciálnej zmluvy SR so Svätou Stolicou

2. školskú úroveň
školský vzdelávací program – 30% garantuje učiteľ

 NV





Otec Syn

Duch Svätý

život v spoločenstve

osobné

 

dejiny spásy

DEJINY SPÁSY

Tajomstvo 
vykúpenia

Učenie 
cirkvi

Tradícia

Sväté

 písmo



Štruktúra návrhu učebných osnov N/NV 
kladie dôraz na celistvú výchovu

ciele /zamerané na kognitívnu, afektívnu 
a psychomotorickú zložku žiaka/ 

obsah /štruktúra obsahu učiva zostavená
s dôrazom na kompetencie žiaka/

proces /postupy, metódy = cesta ku 
kompetenciám žiaka/ 



Tvorba štruktúry učebných osnov

Ročníkový cieľ

Ročníková téma

Zadanie tém v ročníku

Špecifické ciele

Pojmová mapa – obsah učiva



Cieľ
 

výchovy  - vytvoriť
 

v žiakovi presvedčenie

Zmena
postojov

opakovane

opakovane VNEM /podnet/

SKÚSENOSŤ
 

/s pravdou/

POSTOJ /kritika = prehodnotenie/

PRESVEDČENIE



Zložky reálneho vnemu

VNEM

kognitívna
psychomotorická
odpoveď, reakcia

afektívna



Zámer tvorcov projektu

projekt má byť odpoveďou na otázku:
Aké poslanie má predmet NV?



Aké má byť
 

poslanie predmetu N/NV 
na pôde školy?

ponúkať konzervatívnu ale otvorenú výchovu

reagovať na aktuálnu potrebu spoločnosti
/cirkev má ponúkať

 
dobe to, čo jej chýba/

... čo chýba dnešnej dobe?  ...ľudskosť



Ďakujeme Vám za pozornosť

Jana Hurajtová, koordinátor projektu
tím tvorcov
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