Každého žiaka vzdelávame a vychovávame
k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity
v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Profil absolventa
Profil absolventa školy sa odvíja od misie (poslania) našej školy. Predpokladáme, že
náš absolvent je schopný tvorivo a kriticky myslieť, je zodpovedný v rámci vlastného
rozvoja s ohľadom na okolité prostredie a zároveň je pripravený pomôcť druhým.
Očakávame, že jeho myseľ je v dôsledku dlhodobej kultivácie otvorená, zvedavá,
pružná a empatická. Naši študenti sú vedení k zmysluplnej komunikácii a spolupráci
na ceste za spoločným cieľom s vedomí vzájomného bezpečia.
S tým súvisí i potenciál tvoriť komunity, čo vnímame (spolu so Scottom Peckom) ako
schopnosť akceptovať a prekonávať vzájomné odlišnosti bez ohľadu na rôznorodosť
sociálneho či svetonázorového zázemia.
Absolvent našej školy je zároveň kompatibilný s prostredím, ktoré je späté s
kresťanskými biblickými hodnotami.
Profil adepta Bilgymu
Bilgym sa profiluje ako škola gymnaziálneho a bilingválneho typu i ako škola
hodnotovo orientovaná.
Čo to znamená?
Bilgym sa opiera o tri základné piliere:
1. Gymnaziálny, ktorý je charakterizovaný:
• akademickou náročnosťou v oblasti prírodných a spoločenských vied;
• inovatívnosťou, reprezentovanou metódami rozvoja charakteru študenta a
pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou.
2. Bilingválny:
• sme školou so silným anglickým programom, ktorý umožňuje maturitu až na
úrovni C1 a v druhom cudzom jazyku (ŠPJ, NEJ) až na úrovni B1.
3. Hodnotový:
• poskytujúci okrem kvalitného vzdelania aj budovanie charakteru svojich
študentov;
• umožňujúci sprevádzanie (mentoring) a dialóg v rôznorodom prostredí, čím sa
zohľadňuje a nastavuje trend vzdelávania budúcnosti;
• eliminujúci prekážky tvorené odlišným sociálnym statusom (rozdiely medzi tzv.
privilegovanými a neprivilegovanými);
• hľadajúci konsenzus vnímania sveta tzv. „veriacich“ a „neveriacich“.
Preto bilgym privíta vo svojich radoch študentov:
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aktívne pracujúcich na svojom rozvoji - zručnostiach, schopnostiach a
poznatkovej báze;
usilujúcich sa vymedziť si na študentské povinnosti potrebný čas a energiu;
čítajúcich a uvažujúcich o prečítanom;
zvedavých, plných otázok a záujmu o poznanie (seba aj širších kontextov
okolia a sveta);
schopných prepojiť svet školy s každodennou realitou, v oblasti budovania
medziľudských vzťahov a charakteru;
vnímavých a ochotných pomôcť slabším a znevýhodneným;
odvážnych pri riešení otázok spravodlivosti;
prezentujúcich svoj názor, s primeranou mierou rešpektu, úcty, uznania a
vďačnosti ľuďom, s ktorými zdieľajú spoločný priestor;
disponujúcich jazykovými a kognitívnymi predpokladmi na zvládnutie štúdia;
schopných využívať moderné nástroje na prístup k informáciám a na prácu
s nimi;
pripravených čítať s porozumením (rovnako beletriu ako populárno-náučné či
vedecké texty) a kontextuálne úlohy (v oblasti humanitných i prírodovedných
predmetov);
angažovaných v mikrodobrovoľníckom projekte vo svojom okolí;
ochotných robiť niečo pre druhých (chystanie darčekov, zbierky potrebných
vecí, výpomoc na školských brigádach...);
podieľajúcich sa na pestovaní bohatého školského a mimoškolského života –
v oblasti športu, umenia, študentských skupín a rôznych iných projektov, do
ktorých sa neboja prizvať a zapojiť i svojich rodičov, priateľov či známych;
aktívne riešiacich problémy, otázky, postoje a názory s učiteľmi, spolužiakmi,
lebo veci okolo im nie sú ľahostajné.

