Osobnostný a sociálny rozvoj
- prierezová téma v predmete NV/N
A: VŠEOBECNÉ CIELE











rešpektovať jedinečnosť vlastnú i iných
oceniť význam kamarátstva a priateľstva, rozvíjať interpersonálne vzťahy a komunikačné schopnosti
rozvíjať sebaúctu i úctu k druhým
vyjadriť svoje pocity, formovať pozitívne sebavedomie, uplatňovať svoje práva
rozlišovať vzťahy medzi ľuďmi a vedieť ich na určitej úrovni definovať - dôvera, zodpovednosť
sebakriticky prehodnocovať správanie a konanie
uvedomovať si hodnoty a cnosti v ľudskom živote
oceniť hodnoty kresťanstva a ich princípy
vnímať a zdôvodniť liturgické slávenia ako dôležitú súčasť v živote kresťana
vytvárať vlastný svetonázorový postoj

B: VYBRANÉ TEMATICKÉ CELKY Z iRVP
(korelácia obsahu predmetu s prierezovou témou)
Základné školy – 1. stupeň
Prvý roč.
Druhý roč.
Tretí roč.
Štvrtý roč.
Som na svete
Boh mi dôveruje
Ježiš uzdravuje
Cesta nádeje
z lásky
Dôvera v rodine
Ježiš nám odpúšťa
Biblia – slovo o nádeji
Rodina – ohnisko Dôverujeme si navzájom
Ježiš nás pozýva na hostinu Svedectvo nádeje
lásky
Pramene nádeje
Dar lásky
Spoločenstvo
lásky
Základné školy – 2. stupeň
Piaty roč.
Šiesty roč.
Siedmy roč.
Ôsmy roč.
Deviaty roč.
Náš dialóg
Pravda ako hodnota Sloboda a človek
Kto je človek
Zodpovednosť za
s Bohom
Hľadanie pravdy
Sloboda
Ľudskosť
seba
Dialóg cez službu
o svete a o sebe
a rozhodnutie
Dôstojnosť a výkon Zodpovednosť za
Konať v pravde
Boh oslobodzuje
človeka
vieru
človeka
Kultúra života
Zodpovednosť za
Rešpektovanie
budovanie vzťahov
vierovyznaní
Zodpovednosť za
Láska ako princíp
svet, v ktorom
slobody
žijem
Stredné školy
Prvý roč.
Hľadanie cesty-komunikácia
Boh v ľudskom svete
Byť človekom
Človek v spoločenstve

Druhý roč.
Moje hodnoty
Hodnota života
Kresťanské hodnoty v spoločnosti
Pramene plnohodnotného života
Plnosť života

C: NÁVRH PRÍRUČIEK A POMOCNEJ LITERATÚRY PRE UČITEĽA NV/N
Životopisy svätých
John Powell : Kto prvý hodí kameňom?
Pápež František : Šťastie sa začína už dnes
Gary Chapman, Campbell Dr. Ross : Päť
jazykov lásky pre deti

Vzory veľkých osobností – podľa vlastného výberu
Praktické rady o komunikácii
Inšpiratívne myšlienky pápeža Františka o šťastí, o zmysel
života, snoch, plánoch a nádeji
Používať jazyk lásky, ktorý je dieťaťu zrozumiteľný: fyzický
dotyk, slová uistenia, pozornosť, dar, skutky služby.

