
Názov vzdelávacieho programu: Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva 

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné 

Forma: kombinovaná (prezenčná a dištančná) 

 

Modul 1: Reforma školstva a kurikulum predmetu katolícke náboženstvo 

Téma Forma Časový 

rozsah 

Rámcový vzdelávací program pre materské školy/ špeciálne 

základné školy/ základné školy/ stredné školy 

prezenčná 3 

dištančná - 

Rozvíjanie kľúčových kompetencií na hodinách katolíckeho 

náboženstva/náboženskej výchovy 

prezenčná 3 

dištančná - 

Špecifické ciele (stanovenie cieľov a ich dosahovanie) 

 

prezenčná         2 

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 

Školský vzdelávací program (tvorba, realizácia, evaluácia) 

 

prezenčná 4 

dištančná - 

Edukačný proces (náboženská edukácia na jednotlivých 

vzdelávacích stupňoch) 

prezenčná 3 

dištančná - 

Práca s metodickou príručkou (na jednotlivých vzdelávacích 

stupňoch) 

prezenčná 3 

dištančná 3 

Spolu        10/3 

Úloha: Vypracovať  powerpointovú prezentáciu zameranú na predstavenie náboženskej 

edukácie s využitím ľubovoľných tvorivých metód. 

 

 

Modul 3: Prierezové témy 

Téma Forma Časový 

rozsah 

Charakteristika prierezových tém 

 

prezenčná 2 

dištančná - 

Uplatnenie teologických právd v aktuálnych otázkach 

spoločnosti 

 

prezenčná 2 

dištančná - 

  

Ukážky práce s metodickou príručkou (didaktické cvičenia) 

 

 

prezenčná 2 

dištančná - 

Praktická aplikácia prierezovej témy v predmete 

náboženstvo/náboženská výchova 

prezenčná 2 

dištančná 4 

Spolu        8/4 

Úloha: Navrhnúť a metodicky spracovať projekt. 



4. Modul: Spiritualita učiteľa náboženskej výchovy 

Téma 

 

Forma Časový rozsah 

Spiritualita 

 

prezenčná 10 

dištančná - 

 

Spiritualita učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy 

prezenčná 14 

dištančná - 

Spolu        24/0 

 

 

 

Podmienky absolvovania: 

 vzdelávanie ukončiť do 10 mesiacov od jeho začatia, 

 aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje v zmysle § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. 

záverečnou  prezentácie 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,  

     c)  obhajoba záverečnej prezentácie a pohovorom 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), 

 vzdelávanie realizované DKÚ a KPKC spĺňa podmienky na udržanie kanonickej 

misie. 

 


