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Abstract: We live at the time of liberal flow of thinking and acting, 

in time of over-technical society, where ✆sacrum✝ loses its graveness. New 
technology gives man feeling of freedom and boldness, it offers him to 
become a ✆little god✝. Present society situation is today for many people 
worse than in past. But didactics of religious education has to result from 
actual possibilities and form the aims for present conditions in which 
scholars grow up: that is why it is not possible to derive from past how to 
live Christian religiousness today and in future. In present days it is nec-
essary to find the new ways how to arrange religious dimension and to 
set Christian proposals in understandable speech. 
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 ✞Do☎iel som k desivému záveru, ✟e rozhodujúcim prvkom v triede 

som ja. Atmosféru vytváram svojím osobitým prístupom a pohodu svojou 
ka✟dodennou náladou. Ako u✠ite✡ mám obrovskú moc vná☎a☛ do ✟ivota 
detí dá✟☞ i slnko. Viem by☛ nástrojom trýznenia, ale i zdrojom in☎pirá-
cie. Viem pokorova☛ i ustupova☛, zra✌ova☛ i uzdravova☛. Len na mne 
v✟dy zále✟í, ✠i sa kríza vystup✌uje, alebo za✟ehná, ✠i sa die☛a po✡ud☎tí, 
alebo od✡ud☎tí.✆ (Haim Ginnot, u✠ite✡) 

✍ijeme v dobe liberálnych prúdov myslenia a konania, v dobe pre-
technizovanej spolo✎nosti, kde ✏sacrum✑ stráca vá✒nos✓. Nová technika 
dáva ✎loveku pocit slobody a neohrozenosti, núka mu by✓ ✏malým bo-
hom✑. Pre mnohých je situácia dne✔nej spolo✎nosti hor✔ia, ako to bolo v 
minulosti. Didaktika nábo✒enskej výchovy v✔ak musí vychádza✓ 
z aktuálnych mo✒ností a formulova✓ ciele pre tieto sú✎asné podmienky, 
v ktorých ✒iaci vyrastajú: preto nie je mo✒né odvodzova✓ z minulosti 
spôsob, ako ✒i✓ dnes a v budúcnosti kres✓anskú nábo✒nos✓. V dne✔nej 
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dobe je potrebné nájs✁ nové cesty, ako sprostredkova✁ nábo✂enskú di-
menziu a predlo✂i✁ v pochopite✄nej re☎i kres✁anské ponuky. ✆ijeme v✝ak 
aj v pluralitnej dobe, ☎o pre nás, pracujúcich v cirkevnom ✝kolstve mala 
by✁ výzva a zárove✞ úloha. Táto rôznotvárnos✁ spolo☎nosti je zaiste ne-
odvratná, preto tu mohutnie potreba integrácie nábo✂enstva do ostat-
ných rôznych ✂ivotných perspektív ✂iakov. To si vy✂aduje pozna✁ ich 
svet, ich hierarchiu, ich ✂ivotné postoje a ich ✂ivotné boje a napätia. 
Prínosom nábo✂enskej výchovy v ✝kole by mali by✁ nové stratégie pre 
odstránenie, resp. umen✝enie týchto napätí.  

Inovatívnos✁ didaktiky je a bude stále naliehavej✝ia, a predpokla-
dajme, ✂e aj razantnej✝ia. Vplyv sociálneho prostredia na ☎loveka je 
dnes tak ✝irokospektrálny, ✂e nie je mo✂né vylú☎i✁ ✂iadnu oblas✁. Existu-
je mno✂stvo ☎inite✄ov, ktoré vplývajú aj na mladého ☎loveka, ktorého 
vychováva a vzdeláva ✝kola. Ak má by✁ výchova na kvalitnej úrovni 
a dostato☎ne ú☎inná, je potrebné vymedzi✁ ☎initele, ktoré musia ovplyv-
✞ova✁ inovatívnos✁ a re✝trukturalizáciu didaktických metód a postupov. 
V nasledujúcej ☎asti je opísaných nieko✄ko najpodstatnej✝ích ☎inite✄ov.  

V prvom rade ide o rozvoj vedy a techniky, ktorým sa nesie koniec 
minulého a za☎iatok tohto tisícro☎ia, nárast poznatkov je tak rozsiahly, 
✂e pôvodný ✝kolský systém nie je schopný ich dostato☎ne integrova✁ do 
jednotlivých náuk. Nárast týchto poznatkov kladie úplne nové po✂ia-
davky na funkciu ✝koly, jej metódy a ciele, ale aj na formy hodnotenia 
vedomostí ✂iakov. ✟al✝ím ☎inite✄om je nárast kritiky kvôli prevládaniu 
tradi☎ného encyklopedizmu, memorovania a verbálneho vyu☎ovania. Aj 
ke✠ majú ✝koly ☎asto rozpracované niektoré nové a efektívne vyu☎ova-
cie metódy, na mnohých miestach sa stretávame s ve✄mi pomalým apli-
kovaním do praxe. ✟al✝ím nezanedbate✄ným ☎inite✄om je neschopnos✁ 
✝koly dostato☎ne akceptova✁ individualizmus a mnohorakos✁ potrieb 
✂iakov. Na to, mô✂eme s ur☎itos✁ou poveda✁, vplýva aj ve✄mi slabé eko-
nomické zabezpe☎enie ✝kolského systému na Slovensku, nedostato☎né 
✠al✝ie vzdelávanie u☎ite✄ov s aspektom na nové a moderné trendy vo 
vzdelávaní.  

Vplyvom týchto nedostatkov, s ktorými sa ✝kola nemô✂e vyrovna✁, 
ale sna✂í sa vyrovnáva✁, sú v sú☎asnej didaktike ve✄mi frekventované 
pojmy: moderné, progresívne, netradi☎né, inovatívne vyu☎ovanie.  

Je v✝ak potrebné pripomenú✁, ✂e v zásade ide o ve✄mi náro☎nú 
a zlo✂itú sie✁ problémov a podproblémov, ktoré bude potrebné zabez-
pe☎i✁ v súvislosti so zavedením, alebo zmenou, ☎i transformáciou systé-
mu vzdelávania. Jestvuje mno✂stvo prúdov, smerov, ✝kôl, ktorých pred-
stava o inováciách je diametrálne odli✝ná a názory sa v tomto smere 
výrazne rôznia. ✡Názory, ktoré priná☛ajú rôzne ☛túdie, mo☞no zhrnú✌ 
nasledovne:  
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� ✁kola s jej teraj✁ími metódami a formami vyu✂ovania bude pretrvá-
va✄ e✁te viac rokov,  

� ✁kola sa v priebehu najbli☎✁ích rokov zásadne zmení, budú v nej 
prevláda✄ tvorivé metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce,  

� ✁kola sa zmení a multimediálne prostriedky v nej budú zohráva✄ 
významnú úlohu,  

� ✁kola sa zmení tak, ☎e bude poskytova✄ len základné vedomosti a jej 
✂innosti budú dop✆✝a✄ ✞al✁ie výchovno-vzdelávacie centrá,  

� ✁kola bude postupne zanika✄, jej úlohy a funkcie bude postupne 
prebera✄ rodina a iné (napr. súkromné) vzdelávacie ustanovizne,  

� vzdelávanie bude zabezpe✂ované preva☎ne multimediálnymi tech-
nikami.✟1  

Biela kniha Európskej únie zdôraz✠uje v✡eobecné tendencie rozvíja-
nia a zdokona☛ovania vzdelávania. V budúcnosti je potrebné polo☞i✌ dô-
raz najmä na tieto oblasti: humanizácia vzdelávania (aspekt metód, ktoré 
majú by✌ vo✍i ✡tudentovi humánne, a zárove✠ aspekt humanizujúceho 
rozmeru vzdelávania pre za✍lenenie jedinca do modernej spolo✍nosti), 
integrácia ✡kolského a mimo✡kolského u✍enia (získavanie vedomostí pro-
stredníctvom multimediálnych techník, e-mailovej komunikácie medzi 
☛u✎mi, ale aj in✡titúciami poskytujúcimi informácie a pod., budú zna✍ne 
pôsobi✌ na vyu✍ovanie), globalizácia (pripravenos✌ ✍loveka uva☞ova✌ a 
tvori✌ multikultúrne, multidimenzionálne, bez hraníc a obmedzení, prepo-
jené v rôznych oblastiach ✏ výroba, veda, umenie, ✡port, ekológia, tero-
rizmus a pod.), spolupráca a kooperácia (schopnos✌ navzájom spolupra-
cova✌, komunikova✌ a kooperova✌ sa u☞ za✍ína prejavova✌ prostredníc-
tvom projektového vyu✍ovania, skupinového vyu✍ovanie, kooperatívne-
ho vyu✍ovania, ktoré sa musia vo vzdelávacom systéme udomácni✌ 
v ove☛a vä✍✡ích dimenziách), mobilita (ktorá sa tie☞ stáva ve☛mi aktuálnou, 
vy☞aduje od ✡koly, aby dobre pripravila jedinca na ☞ivot v meniacom sa 
svete), sústavnos✌ vzdelávania (rýchle tempo pribúdania nových informá-
cií, ktoré pôsobia nielen na ✡kolské vzdelávanie, ale aj na samovzdeláva-
nie ✍loveka), kreatívnos✌ (budúcnos✌ si bude vy☞adova✌ skuto✍ne tvorivé-
ho a samostatného ✍loveka ✏ nové technológie, sústavný rast nových 
poznatkov a ich zara✎ovanie do sústavy u☞ osvojených vedomostí, zvý✡e-
nie po☞iadaviek na rozhodovacie schopnosti ✍loveka v práci a pod.) 
Vnucujú sa otázky, pre✍o ✡kola a jej didaktický proces nereflektujú didak-
tické poznatky, ktoré, ako sme nazna✍ili, sú bohaté a inovatívne. Sme 
toho názoru, ☞e prí✍in je viacero. Jednou z prí✍in je, ☞e ✡kola mô☞e exis-
tova✌ a pracova✌ aj bez toho, aby sa v nej vyu☞ívali a uplat✠ovali nov✡ie 
alebo najnov✡ie pedagogicko-didaktické ✍i metodické poznatky. Toto je 

                                                 
1 PETLÁK, E.: Inovácie v sú✑asnej didaktike. In: Didaktika v dimenziách vedy a praxe. 
Pre✒ov : Euroeducation, 2006, s. 34 ✓ 48. 
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istý paradox, to je istá ✁výnimo✂nos✄ ☎koly✆, najmä ak porovnáme prácu 
☎koly a u✂ite✝a s inými odvetviami.2  

Problém pomalého napredovania ☎koly spo✂íva aj v tom, ✞e do ob-
sahu jej vzdelávania sa len pomaly premietajú nové vedecko-technické 
poznatky, a preto ☎kola a u✂itelia majú tendenciu pracova✄ ✟ vyu✂ova✄ 
tými istými metódami a formami práce, ktorými v predchádzajúcich 
rokoch zabezpe✂ili ✞iakom osvojenie u✂iva. Vo vy☎☎ích ro✂níkoch a na 
stredných ☎kolách, kde mo✞no uva✞ova✄ o intenzívnej☎om inovovaní 
obsahu, je tendencia podobná. Netreba pochybova✄, ✞e tento stav sa 
musí zmeni✄. K zmene mo✞no postupne dospie✄ výraznej☎ími organiza✂-
no-riadiacimi zmenami v ☎kolstve (pri✂om za reálneho nosite✝a inovatív-
nych zmien pova✞ujeme vedenie ☎koly) posilnením ekonomického zá-
zemia ☎kôl. Ekonomickým zázemím nerozumieme len platové otázky 
u✂ite✝ov, ale predov☎etkým vybavenie ☎kôl modernou didaktickou tech-
nikou, bohatou ☎kálou odbornej literatúry a primeraným po✂tom ✞iakov 
v triedach. Ale zdá sa, ✞e tieto problémy sú dnes u✞ minulos✄ou, v rámci 
rôznych projektov boli na☎e ☎koly vybavené dostato✂nou technikou pre 
aktivizáciu nových metód do praxe. 

Nepopierate✝nou pravdou je, ✞e tzv. klasické vyu✂ovanie je pre ✞ia-
kov málo zaujímavé, nezá✞ivné a nudné. Dne☎ní ✞iaci majú zna✂ný roz-
h✝ad a ako sme u✞ nazna✂ili, aj samotní ✞iaci nechcú plni✄ len príkazy 
a po✂úva✄, chcú besedova✄, skúma✄, porovnáva✄, vyjadrova✄ svoje názo-
ry, hodnoti✄ at✠. Vyjadrujeme názor a presved✂enie, ✞e ak by ☎kola 
zmenila svoje metódy a formy práce, viaceré z nazna✂ených sú✂asných 
negatív, by sa neodstránili úplne, ur✂ite by sa oslabili. Pravda, to je ak-
tuálna úloha didaktiky budúcnosti, je potrebné zmeni✄ nielen metódy 
vyu✂ovania, ale aj uskuto✂ni✄ zmeny v koncipovaní obsahu vzdelávania, 
pretvára✄ postoje ✞iakov k u✂eniu, u✂i✄ ich u✂i✄ sa, zní✞i✄ po✂ty ✞iakov 
v triedach a pod.  

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazni✄ po✞iadavky vä✂☎ej zaanga✞o-
vanosti ✞iakov na svojej u✂ebnej ✂innosti. Doteraj☎ia didaktika je orien-
tovaná viac na ✂innosti u✂ite✝a a menej na ✞iaka. Podnetom pre ✁pretvá-
ranie✡ týchto prístupov a zaanga✞ovanie ✞iakov do u✂ebnej ✂innosti nám 
mô✞e by✄ prístup G. O. Growa. Uvádza tieto stupne:  

1.  ☛iak v závislom postavení ✟ u✂ite✝ je expert, autorita, tréner.  
2. ☛iak sa stáva zainteresovaným, prejavuje záujem ✟ u✂ite✝ je sprie-

vodca, motivujúci ✂lovek.  
3.  ☛iak je plne zaanga✞ovaný na svojom rozvoji ✟ u✂ite✝ ✁preberá✆ 

novú úlohu, úlohu partnera, ✂loveka usmer☞ujúceho rozvoj ✞iaka, facili-
tátora.  

                                                 
2 BJERSTEDT, A. - GLINES, D.: Rozhovor o ✌kole budúcnosti. In: ✍kola budúcnosti. Zbor-
ník zahrani✎ných ✌túdií. Bratislava : SPK, 1988, s. 116. 
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4.  ✁iak sa ujíma riadenia seba samého - u✂ite✄ deleguje ✂as☎ svojich 
kompetencií na ✆iaka, ustupuje do roly konzultanta a kolegu.3  

 Z vy✝✝ie uvedených dôvodov sa bude musie☎ smerovanie výu✂by 
transformova☎ najmä v oblastiach: 

� inovácie didaktickej práce, 
� zblí✆enia vzdelávania a reálneho ✆ivota, 
� evalvácie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
� humanizácie, 
� autodidakcie, 
� spojenia ✝koly so ✆ivotom, 
� vedomostí - od sprostredkúvania k h✄adaniu, 
� sústavného vzdelávania, 
� ☎a✆iska v ✂innosti ✆iakov. 
 
V inovatívnom procese transformácie vyu✂ovacieho systému sa kla-

dú ve✄mi ve✄ké po✆iadavky aj na osobnos☎ u✂ite✄a, ktorý je gestorom 
ka✆dej dobrej a efektívne odu✂enej vyu✂ovacej hodiny. Takýto u✂ite✄ by 
sa mal vyzna✂ova☎ schopnos☎ami: 

� tvorivo pracova☎, 
� akceptova☎ a do svojej práce adaptova☎ v✝etko najnov✝ie, týkajú-

ce sa práce u✂ite✄a a ✆iakov, 
� výberu vlastnej realizácie obsahu vzdelávania, 
� vymedzenia, stanovenia podmienok pre didaktickú prácu, 
� vytvárania skuto✂ného pedagogického a didaktického prostredia 

pre ✆iakov, 
� zná✝a☎ isté riziko, ale aj schopnos☎ nies☎ zodpovednos☎ za svoju 

vlastnú prácu.4 
 
Pod✄a L. Schulmana sa musí budúci u✂ite✄ vyzna✂ova☎ nasledujúcimi 

siedmimi profesionálnymi expertnými oblas☎ami:  
� vedomosti predmetovo-odborné,  
� vedomosti v✝eobecno-pedagogické (princípy a stratégie výu✂by),  
� poznanie kurikula (programy, materiály, u✂ebnice),  
� odborné didaktické vedomosti (porozumenie obsahu vzdelania 

a spôsobom jeho interpretácie ✆iakom),  

                                                 
3 Porov. MARE✞, J.: Styly u✟ení ✠ák✡ a student✡. Praha : Portál, 1998, s. 165; NOWACKI, 
T. W. - JERUSZKA, U.: Podstawy dydaktyki pracy. Warszawa : WSP, 2004, s. 124; PET-
LÁK, E.: Inovácie v sú☛asnej didaktike. In: Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Pre☞ov 
: Euroeducation, 2006, s. 34 ✌ 48. 
4 Porov. PETLÁK, E.: Inovácie v sú☛asnej didaktike. In: Didaktika v dimenziách vedy 
a praxe. Pre☞ov : Euroeducation, 2006, s. 34 ✌ 48. 
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� poznanie ✁iakov a ich charakteristík (vývinových a individuál-
nych),  

� poznanie kontextov vzdelávania (sociokultúrne kontexty ✂ rodi-
na, spôsob riadenia ✄koly, ✄kolský systém...),  

� poznanie cie☎ov, zámerov, k☎ú✆ových hodnôt vo vzdelávaní a ich 
filozofické a historické zázemie.5  

Problémom dne✄ného u✆ite☎a je zmena vnútorného postoja. Tento 
by sa mal ubera✝ k zmene myslenia: myslie✝ nie na to, ✆o bude robi✝ on, 
ale na to, ✆o budú robi✝ ✁iaci.6 

Ak uva✁ujeme o inováciách vo vzdelávacom systéme, nemô✁eme 
vynecha✝ oblas✝ didaktických pomôcok, ktoré bude potrebné ✆oraz viac 
zavádza✝ do eduka✆ného procesu. Máme na mysli práve prostriedky na 
báze multimédií, po✆íta✆ov, výu✆bových po✆íta✆ových systémov a pod.  

 
Kategorizácia vyu✞ovacích cie✟ov 
Vo v✄eobecnosti je základným cie☎om nábo✁enskej výchovy pomôc✝ 

✁iakovi sta✝ sa schopným zodpovedného myslenia a správania vzh☎adom 
na nábo✁enstvo a vieru. Partikulárne ciele potom mô✁eme vytý✆i✝ ako 
reflektovanie na otázku po Bohu, po význame sveta, po zmysle 
a hodnote ✁ivota a po normách pre konanie ✆loveka umo✁✠ujúcich od-
pove✡ na základe zjavenia a viery Cirkvi.7 ☛al✄ím partikulárnym cie☎om 
je zoznámenie sa so skuto✆nos✝ou viery a s posolstvom, na ktorom sa 
viera zakladá, a pomoc úvahou a rozumom zdôvodni✝ vieru. Zárove✠ 
pomáha urobi✝ osobné rozhodnutia vo vz✝ahu k iným konfesiám 
a nábo✁enstvám, k svetonázorom a ideológiám, podporuje pochopenie 
a toleranciu vo✆i rozhodnutiam druhých, a napokon, motivuje 
k nábo✁enskému ✁ivotu a ku zodpovednému konaniu v Cirkvi a v spo-
lo✆nosti.8  

Nábo✁enská výchova je výchovou, religióznou výchovou, kres✝an-
sko-nábo✁enskou výchovou, a zárove✠ katechézou. Religiózna výchova 
hovorí o otázke ✆loveka na transcendenciu, na posledný základ bytia. 
Kres✝ansko-nábo✁enská výchova hovorí o ✄pecifickej tradícii nábo✁en-
stva. Katechéza je jeden aspekt kres✝ansko-nábo✁enskej výchovy, je 

                                                 
5 SPILKOVÁ, V.: Klí☞ové koncepty v sou☞asných prom✌nách didaktiky ✍ od metafory 
transmise k metafore konstrukce. In: JENÍK, T., MU✎ÍK, V., ✏IMONÍK, O.: Oborové di-
daktiky v pregraduálním u✑itelskému studiu. Brno : MU, CD ROM, 2004, s. 24. 
6 Porov. SKALKOVÁ, J. 1999. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999, s. 126 ✍ 128.  
7 Porov. MUCHOVÁ, L.: Úvod do nábo✒enské pedagogiky. Olomouc : Matice cyrilometo-
d✌jská s.r.o., 1994, s. 36. 
8 Porov.: SLIVKA, D.: U☞enie Katolíckej cirkvi o Bo✓om zjavení vo Svätom písme 
a v Tradícii na základe kon✔titúcie Dei Verbum. In: ✕túdie z biblistiky a systematickej 
teológie. Pre✔ov : Pro Communio, 2006, s. 25., W✖GRZYN, B.: Poj✗cie i podstawy formac-
ji ci✘glej w ✙yciu zakonnym. Limanowa 2006, s. 48. 
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iniciáciou v rámci kres✁anského cirkevného spolo✂enstva, vychádza zo 
súhlasu viery.  

Pod✄a dimenzií sú ciele nábo☎enskej výchovy v podobe in✆trukcií 
(poznatky o nábo☎enstve a predov✆etkým o kres✁anskej tradícii, vedo-
mosti, poznatky o biblickej tradícii, vierovyznaniach, o dejinách Bo☎ieho 
✄udu, o symboloch a rituáloch), duchovného vývoja (v centre stojí jed-
notlivec a jeho duchovný ☎ivot), ☎ivota v spolo✂nosti (vz✁ah 
k skupine, k spolo✂enstvu a k Bohu) a kone✂né transformujúce konanie 
(vz✁ah k svetu).9 

Proces transformácie vyu✂ovacieho systému nemo☎no realizova✁ bez 
zmeny systému vyu✂ovacích cie✄ov. Nové osnovy nábo☎enskej výchovy 
si práve otázku cie✄ov kladú za podstatnú, preto aj v predpokladanej 
práci je reflexia nad dôle☎itos✁ou kategorizácie vyu✂ovacích cie✄ov. Ref-
lexia je zameraná na ciele v oblasti kognitívnej, afektívnej a psychomo-
torickej, ktoré sa stali základom nových osnov nábo☎enstva/nábo☎enskej 
výchovy. Zárukou efektívneho vyu✂ovania je jasne a zrozumite✄ne sta-
novený cie✄. Tento cie✄ by mal by✁ v zásade rozdelený na cie✄ výchovy 
a cie✄ výu✂by. Cie✄ výchovy definuje ako ✝v najv✞eobecnej✞ej podobe uce-
lená predstava (ideál) predpokladaných ✟iaducich vlastností ✠loveka, 
ktoré mo✟no získa✡ výchovou.☛10 Cie✄om výu✂by je jedna z k✄ú✂ových 
didaktických teórií, ktorá vymedzuje: ✝ú✂el, zámer výu✂by, výstup, vý-
sledok výu✂by.11 Progresívnym trendom je charakterizova✁ ciele 
v kvalitách predpokladaných výsledkov, ktoré má ☎iak dosiahnu✁, a to 
hodnoty a postoje, produktívne ✂innosti a praktické schopnosti, poznat-
ky a porozumenie.☞12 Problémom vä✂✆iny konven✂ných vzdelávacích 
programov je to, ☎e nemá jasne vymedzené ú✂ely, ktorým má slú☎i✁. To 
spôsobuje, ☎e vyu✂ujúci sa viac prispôsobuje svojej momentálnej intuícii 
ne☎ zrete✄nej predstave, ✂o sa má na danej vyu✂ovacej jednotke dosiah-
nu✁. Tento spôsob nazerania vyústil do dvoch charakteristických my✆lie-
nok: 

� Cie✄ nie je iba vrcholná pedagogická kategória, je to pojem 
vhodný na vyjadrenie po☎adovaných stavov nielen na konci vyu✂ova-
cieho procesu, ale v ✄ubovo✄nom okamihu jeho priebehu. 

� Projekt vyu✂ovania (u✂ebné osnovy, tematické plány u✂iva, prí-
prava u✂ite✄a na vyu✂ovanie) nie je dostato✂ný, ak je vyjadrený len ob-

                                                 
9 Porov. SLIVKA, D.: Interpretácia Biblie v Cirkvi ✌ hermeneutické pred✍✎enie dokumen-
tu Dei Verbum. In: Dei Verbum. Ko✏ice : KU Ru✎omberok, 2006, s. 89. 
10 PR✑CHA, J. ✌ WALTEROVÁ, E. ✌ MARE✒ J.: Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha : Por-
tál, 1998, s. 34. 
11 Porov. PR✑CHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002, s. 133.  
12 Porov. PR✑CHA, J. ✌ WALTEROVÁ, E. ✌ MARE✒ J.: Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha 
: Portál, 1998. 336 s., s. 34. 
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sahovo. Okrem vyjadrenia obsahu musí opis cie✁a obsahova✂ aj ✄innosti 
☎iakov pri osvojovaní u✄iva, a tie☎ po☎adovanú úrove✆ osvojenia.13 

Vy✝✝ie spomenuté dve tézy pomohli k prepracovaniu taxonómie 
cie✁ov a techník ur✄ovania cie✁ov. Tieto taxonómie majú napomôc✂ ex-
trahova✂ konkrétny cie✁ zo v✝eobecného abstraktného cie✁a. V✝eobecný 
cie✁ výchovy a vzdelávania sa musí pre rozli✄né oblasti a etapy výchovy 
a vzdelávania konkretizova✂ a definova✂. Dosiahnutie v✝eobecných cie-
✁ov je podmienené dosiahnutím drobných ✄iastkových a etapovitých 
cie✁ov. Oproti tomu, ✄iastkové a etapovité ciele musia vychádza✂ 
z cie✁ov v✝eobecnej✝ích. Sústava cie✁ov výchovy a vzdelávania vytvára 
ur✄itú hierarchiu. Dá sa poveda✂, ☎e ide o pyramídu cie✁ov, na vrchole 
ktorej je v✝eobecný cie✁ ✞ ideál výchovy a vzdelávania.14 

Kalhoust uvádza dva prístupy k stanoveniu cie✁ov, a to: sprostred-
kujúci a ústretový model. Sprostredkujúci model predpokladá postupné 
plnenie ✄iastkových cie✁ov tak, aby boli efektívne dosiahnuté vopred 
stanovené v✝eobecné ciele výchovy a vzdelania. 15Ústretový model ne-
vy☎aduje detailné, jednozna✄né stanovenie cie✁ov. Rozpracúva skôr ciele 
v✝eobecné, smerujúce k tvorivosti ☎iaka, k rozvoju jeho sociálnych, este-
tických a ✟al✝ích dispozícií.16 

Z pozície praktickej pou☎ite✁nosti a psychických procesov u✄iacich, 
delia sa ✝pecifické ciele na kognitívne, afektívne a psychomotorické. 

Kognitívne ciele zahr✆ujú oblas✂ vedomostí, intelektuálnych zru✄-
ností, poznávacích schopností (vnímanie, pamä✂, myslenie a tvorivos✂). 
Nazývajú sa tie☎ vzdelávacie ciele ✞ preva☎ujú pri vzdelávaní. U✄ite✁ by 
si ich mal stanovi✂ tak, aby vedel, ✄o sa ☎iaci majú nau✄i✂ ✞ ✄i reprodu-
kova✂ ur✄itú definíciu, zákon, vzorec, alebo je nutné príslu✝ný vz✂ah 
vysvetli✂, aplikova✂ pod✁a skôr ur✄eného vzoru. ✠iak by mal presne po-
chopi✂, aký výkon sa od neho o✄akáva ✞ ktoré u✄ebné úlohy má vyrie-
✝i✂, aby sa presved✄il, ☎e zvládol u✄ivo na predpísanej úrovni, mal by 
vedie✂, ✄i má rie✝i✂ problémové úlohy, popísa✂ alebo zdôvodni✂ postup 
svojho rie✝enia, formulova✂ svoje my✝lienky písomne, graficky, prakticky 
zhodnoti✂ a posúdi✂ ur✄itý jav. 

Afektívne ciele zahr✆ujú citovú oblas✂, oblas✂ postojov, hodnotovej 
orientácie a sociálno-komunikatívnych zru✄ností. Ich dosahovanie je 
hlavným zámerom výchovy, a preto sa tie☎ nazývajú výchovné ciele. 
U✄ite✁ si má premyslie✂, ako a v ktorých rovinách príslu✝nej témy mô☎e 

                                                 
13 Porov. PETLÁK, E. a kol. 2005. Kapitoly zo sú✡asnej didaktiky. Bratislava: IRIS, 2005, 
s. 43; TUREK, I: Zvy☛ovanie efektívnosti vyu☞ovania. 3., nezmenené vydanie. Bratislava : 
Metodické centrum, 2002. s. 31. 
14 Porov. KALHOUS, Z. ✌ OBST, O. et al.: ✍kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 
277. 
15 Porov. MUCHOVÁ, L.: Úvod do nábo✎enské pedagogiky. Olomouc : Matice cyrilome-
tod✏jská s.r.o., 1994, s. 37. 
16 KALHOUS, Z. ✌ OBST, O.: ✍kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002,s. 274. 
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ovplyvni✁ postoje ✂iakov a ich hodnotovú orientáciu. Plánuje, kde ✂iaci 
dostanú priestor pre delenie sa s osobnými skúsenos✁ami 
a my✄lienkami, kde bude vhodné vyvola✁ polemiku o ur☎itom probléme, 
ktoré úlohy bude vhodné pou✂i✁ pre ur☎itú skupinu ✂iakov, aby mali 
✂iaci rados✁ z úspe✄ného rie✄enia. Pre dosiahnutie afektívnych cie✆ov 
výu☎by je tie✂ vhodné vyu✂i✁ i ne☎akané situácie. 

Psychomotorické ciele zah✝✞ajú oblas✁ motorických zru☎ností 
a návykov za ú☎asti psychických procesov (napr. rozvoj pohybových 
zru☎ností, obsluha strojov, práca s prístrojmi). Preto✂e sú hlavnou nápl-
✞ou odborného výcviku, nazývajú sa tie✂ výcvikové ciele. U☎ite✆ si ich 
stanovuje na základe toho, aké zru☎nosti majú ✂iaci získa✁.17 

Konkrétnými cie✆mi sa má jasne a jednozna☎ne definova✁ stav, ktorý 
sa má dosiahnu✁. Konkrétny cie✆ by mal by✁:  

� konzistentný ✟ podriadenos✁ ni✂✄ích cie✆ov vy✄✄ím. Cie✆ témy je 
podriadený cie✆u tematického celku, ten zasa cie✆u vyu☎ovacieho pred-
metu. Zachova✁ konzistentnos✁ medzi v✄eobecnými a ✄pecifickými cie✆mi 
výu☎by a výchovy je náro☎ná práca a z troch dimenzií cie✆ov je najná-
ro☎nej✄ia u cie✆ov afektívnych, lebo didaktiky sa tomu doposia✆ venovali 
málo. 

� primeraný ✟ súlad po✂iadaviek vyjadrených cie✆mi s mo✂nos✁ami 
a schopnos✁ami ✂iakov i u☎ite✆ov s reálnymi podmienkami vyu☎ovacieho 
procesu. 

� vyjadrený v pojmoch ✂iackych výkonov ✟ cie✆ má opisova✁ ko-
ne☎ný stav, ktorý má by✁ dosiahnutý, t. j. zmeny v osobnostiach ✂iakov, 
☎omu sa vo vzdelávacej oblasti hovorí vedomosti, zru☎nosti, postoje. 

� jednozna☎ný ✟ formulácia cie✆a takými slovami, ktoré nepripú✄✁a-
jú viaczna☎ný výklad ich zmyslu ani u☎ite✆mi ani ✂iakmi. 

� kontrolovate✆ný a merate✆ný ✟ ur☎enie cie✆a tak, aby umo✂nil po-
rovna✁ dosiahnuté výsledky s vytý☎enými cie✆mi a rozhodnú✁, do akej 
miery boli ciele dosiahnuté.18  

� re✄pektujúci taxonómie cie✆ov vyu☎ovacieho procesu ✟ pri for-
mulácii ✄pecifických cie✆ov treba ma✁ na zreteli, ✂e existujú viaceré 
úrovne osvojenia si u☎iva, ktorým zodpovedajú aj príslu✄né ciele.19 

Ur☎ovanie ✄pecifických cie✆ov má svojich prívr✂encov i odporcov. Aj 
najznámej✄í odporcovia metódy analýzy cie✆ov, ke✠ majú predlo✂i✁ 
vlastné návrhy didaktických postupov, obracajú sa, mo✂no nevedome, 
k prístupu podrobne ✄pecifikujúcemu jednotlivé ☎iastkové kroky, ktoré 
sa len málo odli✄ujú od prístupu zalo✂eného na Tylerových zásadách. 

                                                 
17 Porov. KALHOUS, Z. ✡ OBST, O.: ☛kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 276. 
18 Porov. PASCH, M. ✡ GARDNER, T ✡ LANGEROVÁ, G.: Od vzd☞lávacího programu 
k vyu✌ovací hodin☞. Praha : Portál, 1998, s. 153. 
19 Porov. TUREK, I: Zvy✍ovanie efektívnosti vyu✌ovania. Bratislava : Metodické centrum, 
2002, s. 43.  
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Z vy✁✁ie spomenutého vyplýva, ✂e jestvuje nieko✄ko typových úrov-
ní taxonómie cie✄ov. Taxonómia cie✄ov predstavuje ve✄mi ú☎inný nástroj, 
pomocou ktorého mô✂e u☎ite✄ zaisti✆, aby ✂iaci vo vyu☎ovacom procese 
zvládli potrebnú poznávaciu základ✝u predmetu, ale zárove✝ si osvojili 
vedomosti, mali by schopnosti a postoje aplikova✆ a uskuto☎✝ova✆ s 
nimi náro☎nej✁ie my✁lienkové operácie.20 U✂ od spracovania prvých 
taxonómií cie✄ov vychádzali ich autori z dvoch aspektov: z procesu zá-
mernej zmeny osobnosti ✂iaka, ku ktorej dochádza vo výu☎be, a zo 
✁trukturálneho chápania osobnosti.21 Tieto aspekty sa stali základom na 
☎lenenie taxonómie cie✄ov kognitívnych, afektívnych a psychomotoric-
kých. V sú☎asnosti jestvujú mnohé prístupy, preto v ✞al✁ej ☎asti uvediem 
len dve najvýznamnej✁ie. O tejto problematike pojednáva mno✂stvo 
autorov, preto budem prezentova✆ len jednoduchú schému taxonómií. 

 
Kognitívne taxonómie 
Taxonómia kognitívnych cie✟ov pod✟a B. S. Blooma a kol. Toto uspo-

riadanie vzdelávacích cie✄ov historicky zohralo ve✄mi dôle✂itú úlohu ✠ 
ide o najznámej✁í pokus o klasifikáciu vzdelávacích cie✄ov, z ktorého 
vychádza vä☎✁ina ostatných taxonómií cie✄ov ✠ a dodnes je cenným 
nástrojom práce u☎ite✄a. Vychádza z pedagogických a psychologických 
po✂iadaviek na zámerne riadenú kognitívnu ☎innos✆ ✂iaka vo výu☎be.22 
Má prísnu logickú ✁truktúru, ale neklasifikuje u☎ivo, nezaoberá sa jed-
notlivými fázami vyu☎ovacieho procesu, ani vyu☎ovacími metódami. Je 
zameraná na priamu kognitívnu ☎innos✆ ✂iaka, ne✁trukturuje ju a vytvára 
z nej hierarchicky usporiadaný systém. Je zameraná ☎isto individualistic-
ky a iba na jednu zlo✂ku osobnosti ✂iaka. Táto taxonómia bola pou✂itá 
pri tvorbe kognitívnych cie✄ov v nových osnovách nábo✂en-
stva/nábo✂enskej výchovy.  

Taxonómia kognitívnych cie✟ov pod✟a B. Niemierka. Niemierko rozli-
✁uje dve základné úrovne osvojenia a ka✂dú z nich ☎lení do dvoch pod-
skupín. Prvú úrove✝ tvoria vedomosti a má dve podskupiny: zapamäta-
nie poznatkov (na tejto úrovni sa od ✂iaka vy✂aduje vybavi✆ si ur☎ité 
termíny, fakty, zákony, teórie alebo zásady ☎innosti; nezamie✝a ich 
a neskres✄uje.23 

Kognitívne taxonómie si vy✂adujú vy☎lenenie základného a dopl✝u-
júceho u☎iva, rozlo✂enie na základné prvky, stanovenie úrovne osvoje-
nia danej látky ✂iakmi. ✡alej je dôle✂ité formulova✆ ✁pecifické ciele tak, 
aby ka✂dý ✂iak presne vedel, ☎o a ako sa má nau☎i✆. A✂ na základe ta-

                                                 
20 Porov. MUCHOVÁ, L.: Úvod do nábo☛enské pedagogiky. Olomouc : Matice cyrilome-
tod☞jská s.r.o., 1994, s. 38. 
21 Porov. KALHOUS, Z. ✌ OBST, O.: ✍kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 279. 
22 Porov. PR✎CHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002, s. 131.  
23 Porov. PASCH, M. ✌ GARDNER, T ✌ LANGEROVÁ, G.: Od vzd✏lávacího programu 
k vyu✑ovací hodin✏. Praha : Portál, 1998, s. 164. 
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kého rozboru mô✁e u✂ite✄ zvoli☎ vhodné vyu✂ovacie metódy, formy 
a prostriedky. 24 

 
Afektívne taxonómie 
Taxonómia afektívnych cie✆ov pod✆a D. B. Kratwohla. Autor delí ta-

xonómiu na pä☎ úrovní: prijímanie, reagovanie, oce✝ovanie hodnôt, 
integrovanie hodnôt a internalizácia hodnôt do charakterovej ✞truktúry 
osobnosti.25 Táto taxonómia bola pou✁itá pri tvorbe afektívnych cie✄ov 
v nových osnovách nábo✁enstva/nábo✁enskej výchovy. 

Taxonómia afektívnych cie✆ov pod✆a B. Niemierka. Autor vychádza 
z taxonómie Kratwohla, ktorú zjednodu✞il a upravil pre funk✂nej✞ie vy-
u✁itie v práci u✂ite✄a.26 V prvej úrovni sú podskupiny: ú✂as☎ na ✂innosti a 
podujímanie sa na ✂innosti. V druhej úrovni sú podskupiny: naladenie 
na ✂innos☎ a systém ✂innosti.27 

 
Psychomotorické taxonómie 
Psychomotorická taxonómia pod✆a H. Davea. Je jednou z najstar✞ích 

taxonómií pre oblas☎ psychomotorických cie✄ov a obsahuje pä☎ kategórií. 
Prvou úrov✝ou je imitácia. Druhá úrove✝ je manipulácia. Tretia úrove✝ 
je spres✝ovanie. Koordinácia je ✞tvrtou úrov✝ou. Poslednou piatou 
úrov✝ou je automatizácia.28 V tejto taxonómii platí nadväznos☎ jednotli-
vých kategórií a nie je mo✁né postúpi☎ do vy✞✞ej kategórie bez zvládnu-
tia ni✁✞ej kategórie. 

Psychomotorická taxonómia pod✆a M. Simpsona. Je rozdelená do 
siedmich hlavných kategórií. Prvou kategóriou je vnímanie ✂innosti, 
zmyslová ✂innos☎. Druhou kategóriou je pripravenos☎ na ✂innos☎. Napo-
dob✝ovanie ✂innosti, riadená ✂innos☎, je tre☎ou kategóriou. ✟tvrtá kate-
gória je mechanická ✂innos☎, zru✂nos☎. Piata kategória je komplexná 
automatická ✂innos☎. ✟iesta kategória je prispôsobovanie, adaptácia ✂in-
nosti. Tvorivá ✂innos☎ je poslednou, siedmou kategóriou.29 

Dôle✁itos☎ prípravy na vyu✂ovanie a rozdelenie cie✄ov do rôznych 
kategórií jasne potvrdzujú výskumy, kde bolo zistené, ✁e ak u✂ite✄ pra-
cuje s konkrétnymi cie✄mi vo výchovno-vzdelávacom procese, v 81% 
prípadoch reflektuje, do akej miery bol splnený cie✄ vyu✂ovacej hodiny, 

                                                 
24 Porov. PR✠CHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002, s. 142.  
25 Porov. KALHOUS, Z. ✡ OBST, O.: ☛kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 284 - 
285. 
26 Porov. PASCH, M. ✡ GARDNER, T ✡ LANGEROVÁ, G.: Od vzd☞lávacího programu 
k vyu✌ovací hodin☞. Praha : Portál, 1998, s. 191. 
27 Porov. KALHOUS, Z. ✡ OBST, O.: ☛kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 285 - 
286. 
28 KALHOUS, Z. ✡ OBST, O.: ☛kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s. 288. 
29 Porov. TUREK, I: Zvy✍ovanie efektívnosti vyu✌ovania. Bratislava : Metodické centrum, 
2002, s. 41 ✡ 42. 
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ktorý si stanovil. Ak si u✁ite✂ ✄pecifické ciele nestanovil, v 80% prípa-
doch nereflektuje splnenie cie✂ov hodiny, túto otázku si ani nekladie. 
Ak pracuje s vyu✁ovacími cie✂mi, v 51% zhodnotí vyu✁ovaciu hodinu 
z h✂adiska cie✂a, spolo✁ne so ☎iakmi a v 30% sám. Pokia✂ so ✄pecifickými 
cie✂mi nepracuje, v 20% zhodnotí priebeh hodiny len letmo a v 77% 
nezhodnotí vôbec. 30 

Zárove✆ je dôle☎ité, aby si u✁ite✂ vedel klás✝ otázky, ktoré ho prinú-
tia zaobera✝ sa problematikou kvalitnej✄ej prípravy, mali by to by✝ najmä 
otázky typu: ✞o má ✟iak vedie✠ (pozna✠, nau✡i✠ sa, osvoji✠ si)?, Aká má 
by✠ kvalita vedomostí, poznania, osvojenia si?, Za akých podmienok to 
má vedie✠?, Do akej miery to má vedie✠?31Bez otázok nie je mo☎ný ☎iaden 
kvalitný proces, a preto, ak sme v úvode tejto kapitoly jasne pomenova-
li potrebu inovácie vo vyu✁ovacom procese, nie je mo☎ný progres bez 
nastaveného zrkadla prostredníctvom neustálych otázok, ✁o vykonáva-
me a ako to vykonávame. Zvlá✄✝ je to potrebné pri vyu✁ovaní predme-
tov nepovinných, resp. povinne volite✂ných, ktoré nie sú klasifikované. 
V takomto prípade ide aj o nábo☎enstvo, ktoré sa vyu✁uje na základ-
ných a stredných ✄kolách, kde je potrebné zabezpe✁i✝ ve✂mi náro✁nú 
prípravu na vyu✁ovaciu hodinu, ktorá má upúta✝ takmer notoricky bez 
záujmu u✁iacich sa jedincov.32 V tejto súvislosti sa vynára nieko✂ko ☛al-
✄ích otázok. Je tento proces vyu✁ovania nábo☎enstva/nábo☎enskej vý-
chovy dostato✁ne prepracovaný na na✄e eduka✁né prostredie? Je mo☎né 
☎iakom, ✄tudentom odovzdáva✝ ur✁ité vedomosti bez toho, aby ich u✁i-
te✂ mohol spätne preveri✝? Sú dostato✁né kritéria pre absolvovanie tohto 
predmetu? Pou☎ívajú vyu✁ujúci inovatívne metódy pri predná✄aní u✁iva? 
Pou☎ívajú dostato✁ne nové technologické vymo☎enosti a moderné di-
daktické prostriedky? Sme presved✁ení, ☎e sme nevy✁erpali v✄etky zdro-
je a mo☎nosti pre prípravu vyu✁ovania nábo☎enstva. Sme presved✁ení, 
☎e sme nevyu☎ili v✄etky prostriedky pre vä✁✄iu atraktivitu vyu✁ovacích 
hodín. Preto si myslíme, ☎e téma predkladanej dizerta✁nej práce je jed-
ným z návrhov, ktoré by mali zvý✄i✝ prí✝a☎livos✝ vyu✁ovania nábo☎enskej 
výchovy.33  

Aby po☎iadavky kladené na ☎iakov boli porovnate✂né a zárove✆ 
sp☞✆ali o✁akávania, je potrebné ich zjednoti✝ a ur✁i✝ výkon, ktorý je ak-
ceptovate✂ný. A práve na základe formulovaných ✄pecifických cie✂ov 
mo☎no vytý✁i✝ výkonový ✄tandard, ktorý potom slú☎i na overovanie 
dosiahnutých po☎adovaných výsledkov. 

                                                 
30 Porov. KALHOUS, Z. ✌ OBST, O.: ✍kolní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, 2002, s.289. 
31 TUREK, I: Zvy✎ovanie efektívnosti vyu✏ovania. Bratislava : Metodické centrum, 2002, s. 
45. 
32 Porov. W✑GRZYN, B.: Realizacja formacji ci✒glej w ✓yciu zakonnym. Limanowa 2006, 
s. 32, MUCHOVÁ, L.: Úvod do nábo✔enské pedagogiky. Olomouc : Matice cyrilometod✕j-
ská s.r.o., 1994, s. 36.  
33 Porov. PR✖CHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002, s. 48. 
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Stratégie vyu✁ovacej hodiny nábo✂enstva 
V modernom myslení, v modernej dobe sú potrebné, ako nikdy 

predtým, aj moderné stratégie, pomocou ktorých mô✄eme aplikova☎ mo-
derné ✆innosti (prostriedky) a následne hodnoti☎ dosiahnute✝nos☎ vopred 
vytý✆ených kognitívnych, afektívnych a psychomotorických cie✝ov.  

Ide o spôsob, akým usporiada☎ a rozvíja☎ vyu✆ovaciu hodinu nábo-
✄enskej výchovy. Prístupov je opä☎ ve✝ké mno✄stvo, preto vytý✆ime len 
schematicky základné stratégie, ktoré je mo✄né vyu✄i☎ pri zostavovaní 
hodiny NV. Vysvet✝ujúca stratégia (oboznámenie ✄iakov s cie✝om hodiny 
nábo✄enstva, výklad nového u✆iva, generalizácia ✞ zov✟eobecnenie nové-
ho u✆iva, fixácia ✞ upevnenie nového u✆iva, kontrola a hodnotenie ✄ia-
kov, ulo✄enie domácej úlohy). Problémová stratégia (nastolenie problé-
mu, definovanie problému, ur✆enie praktických hypotéz, logická 
a empirická verifikácia rie✟enia problému). Expozi✆ná (demon✟tra✆ná) 
stratégia (príprava ✄iakov na príjem u✆iva (informácia o autorovi diela 
alebo samotného diela), expozícia (predstavenie, demon✟trácia) diela, 
analýza (rozbor) diela, hodnotenie, aplikácia). Praktická stratégia (oboz-
námenie ✄iakov s významom ur✆itej ✆innosti, vzorová uká✄ka ✆innosti, 
✆innos☎ ✄iakov pod dozorom katechétu, samostatná ✆innos☎ ✄iakov, kon-
trola a hodnotenie). Kombinovaná stratégia (oboznámenie ✄iakov 
s cie✝om hodiny (vysvet✝ujúca stratégia), definovanie problému (prob-
lémová stratégia), výklad u✆iva (vysvet✝ujúca stratégia), praktická ✆innos☎ 
✄iakov (praktická stratégia), expozícia ✄iakmi vytvoreného diela (expo-
zi✆ná stratégia), fixácia, formácia (vysvet✝ujúca stratégia). 

 
Záver 
Sústavne sa zvy✟ujúce nároky na vzdelanie jedincov, vyvolané 

po✄iadavkami spolo✆nosti a ve✝mi dynamicky rozvíjajúcou sa vedou 
a technikou, nútia didaktiku k prehodnocovaniu jej viacerých 
doteraj✟ích poznatkov. Dotýka sa to najmä koncipovania obsahu 
vzdelávania, analýzy vyu✆ovacích metód a úsilia presadi☎ tvorivé 
vyu✆ovacie metódy, h✝adania nových prístupov, ktoré sú charakterizo-
vané pojmami: moderné, progresívne, netradi✆né, inovatívne a pod. 
Pojmy moderné, progresívne, netradi✠né, inovatívne pomerne ✆asto 
rezonujú pri úvahách o vyu✆ovaní a o didaktike nielen vo v✟eobecnosti, 
ale aj v didaktike nábo✄enskej výchovy. Tieto úvahy sa v✟ak musia 
ubera☎ smerom od konven✆nej didaktiky pamäte k progresívnej 
didaktike tvorivosti a myslenia.  
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