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Profil absolventa primárneho stupňa

komunikačné kompetencie:

Žiak

• rozumie neverbálnej komunikácii

• objavuje zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupinách, zapája 

sa do diskusie, neskáče do reči

• je schopný sa stíšiť

kompetencie k učeniu sa

Žiak

• je otvorený pre tvorivé myslenie

• objavuje potrebu učenia sa

kompetencie k riešeniu problémov:

Žiak

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými

• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém

• hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému

občianske:

Žiak

• angažuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije

• konkrétnymi skutkami prispieva k ochrane prírody, má úctu k živým aj neživým

• súčastiam prírody

kultúrne:

Žiak

• váži si ľudský život

• učí sa tolerantnosti

• vníma dôležitosť ľudskej činnosti pre svet

• objavuje krásu stvorenia, prírody

• objavuje krásu človeka

sociálne a interpersonálne:

Žiak

• buduje vzťah dôvery, formuje zdravé sebavedomie

• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba

• konkrétnymi skutkami prejavuje úctu ku chorým a starším ľuďom

• je schopný oceniť hodnotu rodiny

• na základe určitej role spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj k stvoreným veciam

• identifi kuje sa s pozitívnymi  predstavenými postavami

• je zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby

existenciálne:

Žiak

• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia

• je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností 

• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený angažovať sa pre 

ich rozvoj
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• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s modlitbou

• odhaduje dôsledky vlastného správania a konania

• rozvíja duchovné hodnoty

• rozvíja vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)

• objavuje duchovný rozmer človeka

• spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave

• rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor

• správne posudzuje svoje konanie

• osvojuje si zdravý životný štýl


