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Výchovné a vzdělávací strategie   Poznámky 

Kompetence k učení  

-     u žáků podporujeme samostatné vyhledávání informací z více zdrojů a                                                     
      schopnost výběru dalších vhodných učebních pomůcek (učebnice,  
      encyklopedie, příručky, audiovizuální technika 
-     otevíráme možný prostor pro pozorovací schopnosti žáků a pro  
      vytváření jejich vlastního názoru na společenské, ekonomické, právní,    
      integrační a globalizační jevy, a to na základě podložených údajů 
-     výsledkem naší snahy je pochopení významu sledování aktuálního  
      dění v současné společnosti pro další život žáků 
-     informace se snažíme předkládat dostatečně a komplexně s cílem  
      začlenit žáky do života společnosti i zformovat je jako jedince –  
      osobnosti   
-     klademe důraz na pozitivní motivaci žáků, vysoce oceňujeme  
      nadrámcové projekty vzniklé z jejich vlastního popudu       
 

 

Kompetence k řešení problémů  

-     vedeme žáky k samostatnému pozorování a hodnocení dějů a stavů  
      společnosti 
-     porovnáváme různá mediální tvrzení, odlišné způsoby života, jednotlivé  
      kultury a mentality a společně vyvozujeme pravidla a zákony fungování  
      lidské společnosti  
-     podporujeme schopnost žáků samostatně uvažovat, argumentovat a  
      zodpovědně obhajovat své názory na případná řešení četných  
      problémů 
-     klademe důraz na kreativitu žáků, předkládáme jim modelové situace,  
      kdy  vyzdvihujeme jedinečnost vlastních zkušeností žáků 
 

 

Kompetence komunikativní  

-     ponecháme dostatečný prostor pro dotazy, diskuse, obhájení vlastních    
      názorů i pro týmové práce 
-     snažíme se vést žáky k souvislým a kultivovaným ústním i písemným  
      projevům a rovněž k využívání moderních informačních zdrojů při  
      získávání aktuálních informací nebo jako podklady pro vytvoření a  
      prezentaci vlastních názorů  
-     žáky motivujeme k tolerantnímu naslouchání promluv druhých lidí,  
      jejich porozumění a účinnému zapojování do další debaty 
-     vedeme je k chápání různých textů a záznamů, obrazových materiálů,  
      tradičních gest, zvuků i moderních prostředků a technologií pro  
      efektivní komunikaci s okolním světem 
 

 

Kompetence sociální a personální  

-     klademe důraz na pozitivní atmosféru v procesu výuky  
-     snažíme se o vyváženost výuky, kdy respektujeme žáka jako jedince a  
      naopak, kdy se snažíme zapojit žáky do práce ve skupině a společně  
      vytváříme pravidla pro práci v týmu 
-     volíme individuální přístup k nadaným žákům (rozšiřující úkoly), rovněž  
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      k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) 
-     posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj, snažíme se o  
      uvědomění si odlišnosti a jedinečnosti každého člověka 
-     často využíváme skupinové práce, při kterých žáci chápou jejich  
      výhody – nalézání společných řešení, týmová realizace nápadů,  
      sdílená radost z dobrého výsledku či naopak společná zodpovědnost   
      za případný neúspěch projektu 
-     žáci jsou nenásilnou formou vedeni k respektování názorů druhých,  
      osvojují si základy ohleduplného jednání, dokáží nabídnout či přijmout    
      pomoc, tyto modely chování si následně přenesou i do běžného života 
Kompetence občanské  

-     respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků 
-     během výchovy k občanství je vedeme k chápání a seberealizaci  
      vlastní osobnosti, respektování ostatních, často odlišných jedinců,  
      uznávání hodnot domova, vlasti, státu, zdraví, ke snaze udržet dobré  
      rodinné a partnerské vztahy bez násilí a situací hrubého chování,  
      snažíme se snižovat možná rizika  
-     napomáháme žákům porozumět základním lidským právům a jejich  
      uplatňování a dodržování, fungování základních ekonomických vztahů,  
      vlivů masmédií na naši společnost 
-     společně hledáme východiska ze současných globálních problémů  
      lidstva, debatujeme o začlenění ČR do EU, dalším vlivu evropské  
      integrace a mezinárodní spolupráce 
-     uznáváme a chráníme naše tradice ahistorické dědictví, snažíme se  
      chápat základní ekologické souvislosti, mj. řešíme environmentální  
      problémy 
-     v rámci výuky pořádáme besedy, navštěvujeme tematicky laděné  
-     vzdělávací a kulturní akce (přednášky, představení, výstavy a exkurze),  
      které nám napomáhají se lépe orientovat a zařadit se jako občané do  
      dnešní společnosti 

 

Kompetence pracovní  
-     pracovní činnosti motivujeme hodnocením odpovídajícímu výkonnosti  
      žáků, tj. jejich aktivitě v samotných hodinách a také jejich domácí  
      přípravě zadaných projektů  
-     vedeme žáky k dodržování vyměřených pravidel a závazků, k adaptaci  
      na nové či změněné pracovní podmínky  
-     motivujeme žáky nejen k budoucímu využití znalostí a dovedností  
      získaných během výuky, ale i k ochraně společenských, kulturních a  
      přírodních hodnot 
-     snažíme se o rozvoj samostatně uvažujících jedinců, kteří se dokáží  
      orientovat ve svém životě a poradit si i ve složitých situacích, které  
      mohou v budoucnu nastat 
 

 

 


