Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství
I. Strategie směřující ke kompetenci k učení
 zařazujeme do výuky problémové vyučování
 na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci
vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení
 využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
 zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků
 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty
II. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů
 vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit
praktické problémy
 nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více
vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské
činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení
 žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů
 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení
problémů prakticky zvládají
III. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní










Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování
Umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory v komunitním kruhu
Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků
Vytváříme dostatečný prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém
vyučování, v komunitních kruzích
Žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce,
projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní kruh)
Zařazujeme využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu
výstupů (časopis, webová stránka, prezentace, ...)
Uplatňujeme ve výuce brainstorming, hraní rolí
Využíváme prožitkové vyučování
Zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami
žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starší - mladší, akce pro
rodiče a veřejnost)

IV. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální
 Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci
 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na
jejichž formulaci se žáci sami podíleli
 Volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
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vzájemně se doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem
dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu
Od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla
kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci
Vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení
rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za
splnění úkolu (dvojice, skupiny, třída, škola)
Využíváme komunitního kruhu, řízené diskuse, prezentace názorů žáků
Žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady
Výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní
rolí) - využíváno je prožitkové vyučování
Ve výuce jsou využívány hry
V rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce
starší žáci - mladší žáci, akce pro rodiče a veřejnost

V. Strategie směřující ke kompetenci občanské
 K prezentaci vlastních názorů žáků využíváme komunitní kruh
 Ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací
a jejich řešení, využíváme prožitkové vyučování
 Zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života
 Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní
projevy chování lidí
 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.)
jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům
VI. Strategie směřující ke kompetenci pracovní
 Umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravě
akcí pro mladší spolužáky i pro rodiče
 Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat
výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků (spolupráce mladších žáků se
staršími)
 Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
 Žádnou prací žáky netrestáme
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