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Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá problematikou motivácie na hodinách katolíckeho náboženstva, a to 

s využitím metód skúsenostného vyučovania a jednotlivých foriem práce so symbolmi. 

Definuje podstatu i význam samotného skúsenostného vyučovania a identifikuje jeho prínos 

pre pedagogickú činnosť učiteľa náboženstva. Poukazuje na najefektívnejšie formy 

skúsenostného vyučovania, využívané na vyučovacích hodinách katolíckeho náboženstva. 

Prehľadne ich delí do dvoch kategórií, pričom poukazuje na praktické využitie týchto metód 

v pedagogickej praxi. Príspevok sa následne venuje predstaveniu možnosti aplikácie metód 

hudobných činností do foriem skúsenostného vyučovania a tematike motivácie na hodinách 

katolíckeho náboženstva prostredníctvom práce so symbolmi, ktorá má v rámci 

skúsenostného vyučovania svoje opodstatnené a neoddeliteľné miesto. 

Kľúčové slová: motivácia, skúsenostné vyučovanie, symbol, katolícke náboženstvo. 

 

Abstract 

The paper deals with the issues of the motivation at the lessons of Catholic religion by using 

the methods of experiential teaching and particular forms of work with symbols. It defines the 

essence and the meaning of experiential teaching itself and identifies its contribution to 

pedagogical activity of religion teacher. It points out the most effective forms of experiential 

teaching used at lessons of Catholic religion. It clearly divides them into two categories and 

points out the practical use of these methods in the pedagogical practice. The paper also deals 

with the introducing of possibility to apply the methods of musical activities into the forms of 

experiential teaching, and the subject matter of motivation at the lessons of Catholic religion 

through the work with symbols which has within the experiential teaching its justifiable and 

indivisible place. 

Keywords: motivation, experiential teaching, symbol, catholic religion. 

 

ÚVOD 

Motivácia zastáva vo vyučovacom procese nezastupiteľné miesto. Nakoľko je každý 

žiak individuálnou ľudskou bytosťou, musí byť motivácia v rámci vyučovacích hodín zvolená 

tak, aby zapôsobila na každého. A o to viac, ak ide o hodiny katolíckeho náboženstva. O čas, 

ktorý má dať žiakom viac, než len strohé informácie a určitý všeobecný prehľad. O minúty, 

ktoré spravia zo žiaka lepšieho a duchovne zrelšieho jedinca. Človeka s veľkým „Č“, ktorý 

bude vo svojom srdci nosiť obraz Ježiša Krista. Teda o vyučovací proces, ktorý nemá pôsobiť 

len na rozumovú stránku, ale aj na tú duchovnú. Vhodnou motiváciu dokáže učiteľ 

katolíckeho náboženstva zasiahnuť srdce žiaka, a tým aj jeho ďalšie konanie.  
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1 MOTIVÁCIA NA HODINÁCH KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA 

Existuje niekoľko definícií pojmu motivácia. Väčšina z nich vychádza z faktu, že: 

„termín motivácia je odvodený z latinského slova „movere“, čo v preklade znamená hýbať, 

pohybovať. Najvšeobecnejšie by sa teda motivácia dala definovať ako súhrn hybných 

momentov v činnostiach, prežívaní, správaní sa. Hybnými momentmi rozumieme to, čo 

človeka podnecuje a pobáda k tomu, aby niečo robil alebo to, čo ho tlmí, zabraňuje mu niečo 

vykonať alebo reagovať“ (Čáp 1983). 

Ak vypovedané zameriame na motiváciu, ktorá sa uplatňuje v prostredí školy, 

môžeme konštatovať, že: motiváciu učenia zabezpečujú motívy, ktoré vyvierajú z potrieb 

človeka“ (Drlíková 1992). 

Nakoľko je každé dieťa jedinečné a neopakovateľné, sú aj potreby žiakov odlišné. 

Učiteľ preto musí veľmi citlivo a trefne zohľadniť situáciu v triede a nájsť zlatú strednú cestu, 

ktorou uspokojí každého jedinca. 

Motivácia má vo vyučovacom procese nenahraditeľné miesto. Je predpokladom 

úspešného vyučovania a má podnecujúcu, dynamizujúcu, aktivizujúcu i usmerňujúcu funkciu. 

Takúto funkciu však môže motivácia spĺňať len vtedy, keď je pozitívna. V takom prípade 

vytvára pokojnú a vyrovnanú atmosféru i priaznivú citovú klímu. Na hodinách katolíckeho 

náboženstva nadchýna žiakov pre Božie slovo, povzbudzuje ich vo vydávaní svedectva          

a pomáha im stať sa skutočnými kresťanmi (Bujňáková 2004). 

Pri aplikácii motivácie do vyučovacieho procesu však nemá ísť len o dosiahnutie 

stavu, kedy sa žiak bude chcieť učiť. Motivácia sa má v prvom rade orientovať na rozvoj 

dieťaťa a jeho pozitívny i kvalitný život. Na základe vyučovacích hodín ide o dosiahnutie 

motivácie zameranej na výkon a pozitívne prežívanie úspechu i zvládanie neúspechu. 

Prostredníctvom nej by malo byť dieťa motivované k prekonávaniu konfliktov, záťažových 

situácií a prekážok (Zelinová 2007). 

Samotnou motiváciou môže učiteľ dosiahnuť u žiaka rozvoj pozitívnych vlastnostní 

i vytvorenie a usporiadanie hodnotového rebríčka, a to podľa zásad kresťanskej morálky. 

Hybnou silou a prvotným impulzom človeka k určitej činnosti je vždy túžba po niečom. 

A práve túto hybnú silu môžeme označiť termínom „motivácia“. 

 

2 MOTIVÁCIA NA HODINÁCH KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA 

PROSTREDNÍCTVOM SKÚSENOSTNÉHO VYUČOVANIA 

V rámci hodín katolíckeho náboženstva je nesmierne vhodné využívať metódy 

skúsenostného vyučovania, označovaného aj ako zážitkové vyučovanie. Ako vyplýva zo 

samotného pomenovania, ide o metódy, ktoré sa vzťahujú na skúsenosti a zážitky človeka. 

Aby sme však mohli vyučovanie nazvať skúsenostným, musí mať vlastný charakter, ktorý 

v určitom slova zmysle môžeme označiť termínom čnosť. To znamená, že má nadväzovať na 

život žiaka, súvisieť s témou vyučovacej hodiny a zároveň mať i meditatívny charakter. 

Svojou podstatou učí žiakov zaobchádzať s jednotlivými predmetmi s úctou a podnecuje ich 

k tvorivej činnosti (Plešková 2006). 

Na hodinách katolíckeho náboženstva by mal učiteľ nadväzovať na zážitky i záujmy 

žiakov a prepojiť ich s biblickým posolstvom a osobou Pána.  Skúsenostné vyučovanie navodí 

v triede vhodnú a priateľskú atmosféru, počas ktorej budú žiaci prístupnejší a zaangažovanejší 

do každej činnosti. To, čo skutočne zažijú, si aj ľahšie zapamätajú. 

Nie vždy však musí ísť o vlastný zážitok každého dieťaťa. Aj zážitok jednotlivca zo 

skupiny alebo nejakého neznámeho človeka sa na základe správnej a precítenej interpretácie 
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stáva hodnotou. Zážitok, ktorý chce učiteľ žiakom poskytnúť by mal byť zároveň jeho 

osobným zážitkom. Ak to však nie je možné, mal by si doma vyhradiť čas na jeho 

premeditovanie. Pretože ak chce v žiakoch vzbudiť skutočný záujem o vieru a evanjeliové 

posolstvo, musí ho mať najskôr on sám (Plešková 2004). 

Na túto skutočnosť poukazoval aj Pavol VI (1975), ktorý tvrdil, že: „radostná zvesť sa 

má hlásať predovšetkým svedectvom vlastného života.“ 

Len takým spôsobom dokáže žiakom podať príbeh alebo udalosť tak, aby bola 

autentická a dokázala ich nadchnúť a motivovať. Iba skutočne zaangažovaný učiteľ dokáže 

otvoriť srdia žiakov a ponúknuť im skúsenosť. 

Za najčastejšie využívané formy skúsenostného alebo zážitkového vyučovania na 

hodinách katolíckeho náboženstva môžeme považovať dramatizáciu a tvorivú prácu so 

symbolmi.  

 

2.1 Dramatizácia 

Dramatická výchova je inovatívna a zaujímavá forma, na základe ktorej žiaci 

získavajú vedomosti prostredníctvom skúseností s nimi. V prvom rade sa zameriava na 

prežívanie žiakov. Zo všeobecného hľadiska môžeme rozlíšiť dva základné druhy metód 

dramatickej výchovy: 

1.Divadelnú dramatickú výchovu – ktorá je určená na vystúpenie pred divákmi. Zakladá sa 

na predpripravenom texte a následnom rozdelení postáv. Žiaci si v spolupráci s učiteľom 

nacvičia svoju rolu/postavu, pripravia kulisy a konečný efekt by mal predstavovať ucelenú 

laickú divadelnú hru (Hanesová 2005). 

Takýmto spôsobom sa žiaci vžijú do postavy, ktorú majú stvárniť. Lepšie pochopia jej 

pohnútky a pocity. Zároveň sa zorientujú v spoločenskej dobe, priblížia si vtedajšiu situáciu 

a ľahšie zapamätajú mená všetkých postáv i dej príbehu. Pretože to, čo skutočne „zažijú“ sa 

v ich pamäti zakorení oveľa hlbšie, než len strohý výklad. 

2. Tvorivú dramatiku – založenú na improvizácii žiakov. Jedná sa o nedivadelný typ 

metódy, v rámci ktorej žiaci vyjadrujú stanovenú tému. Hlavným prvkom tvorivej dramatiky 

je dramatická hra, ktorá rozvíja detskú tvorivosť a schopnosť improvizácie. Žiaci sa teda 

nielen hrajú, ale najmä improvizujú. Má dve podoby: 

A: Hra s rolami – v tejto metóde učiteľ navodí určitú situáciu a priradí žiakom jednotlivé 

úlohy. Žiaci sa následne hrajú na niekoho/niečo. 

B: Dramatické cvičenia – jedná sa o zúžitkovanie tvorivosti a fantázie žiaka. Napr. formou 

vlastnej interpretácie literárneho diela, tancom, kresbou, verbálnym, či neverbálnym prejavom 

(Hanesová 2005). 

Pre školské vyučovanie náboženstva je adekvátnejšia práve tvorivá dramatika. Metódu 

divadelnej dramatickej výchovy by bolo vhodné zaradiť skôr do krúžkov. Tak by sa mohli 

nácviku určitej scénky venovať systematicky a pravidelne. Tvorivá dramatika môže svojim 

obsahom vyučovaciu hodinu oživiť a spestriť. V porovnaní s divadelnou dramatickou 

metódou nie je tak časovo náročná, takže sa dá zakomponovať do vyučovacej hodiny                       

i v kombinácii s inými metódami.  

Na vyučovacích hodinách sa môže tvorivá dramatika realizovať nasledovnými spôsobmi: 

A: Využitie bábok, maňušiek, tieňohry. 

B: Čítanie s rozčlenenými úlohami, ktoré pomáha oživiť a pochopiť samotný text. 
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C: Zahranie scénky. Pri menších žiakoch je vhodné mať text dopredu pripravený        

a prerozdelený. Starší žiaci ho môžu stvárniť samostatne, a to hneď po jeho vypočutí. 

D: Vlastná hra, ktorá bude dielom žiakov.                               

E: Pantomíma, pozostávajúca zo zahrania scénky bez slov. Na jej základe sa žiaci učia 

neverbálnej komunikácii. 

F: Listové hry, v rámci ktorých žiaci píšu mnohorakým, často i fiktívnym postavám (Valovič 

2000). 

Uvedené metódy je vhodné na vyučovacích hodinách striedať. Pretože ak by učiteľ 

neustále využíval len jednu z nich, žiakov by postupne omrzela a stala by sa pre nich 

stereotypná a monotónna. Taktiež treba brať ohľad na vekovú zrelosť žiakov, s ktorými 

pracujeme. Pre mladších žiakov sú vhodné hry s bábkami a maňuškami. Takýto žiaci sú hraví 

a majú radi všetko, čo im pripomína ich obľúbené rozprávkové postavičky. Pre starších 

žiakov však táto forma môže byť nezaujímavá a príliš „detská“. Pri jednotlivých textoch, 

z ktorých majú žiaci zahrať scénky, treba zohľadniť ich náročnosť. A to podľa schopností      

a záujmov žiakov. Pretože len to, čo ich nadchne, im zabezpečí skutočné skúsenostné učenie 

sa. 

Na základe tejto metódy sa na hodinách katolíckeho náboženstva pracuje s biblickým 

príbehom, ktorý môže učiteľ podľa situácie prispôsobiť aktuálnym poznatkom žiakov. Za 

jeden z najväčších kladov a prínosov dramatizácie možno považovať rozvíjanie 

komunikačných schopností. Problém však môže nastať u žiakov s nižším sebavedomím. 

Takýto žiaci môžu mať strach a stres z vystupovania a výrazného prejavovania sa. Mnohokrát 

sa u nich obavy z posmechu stávajú bariérou, ktorá im nedovoľuje prejaviť sa. Na jej základe 

a častom opakovaní však pasívnejší žiaci môžu nadobudnúť sebavedomie, a to 

prostredníctvom postáv s kratšími replikami. Ostatní žiaci môžu pomocou náročnejšieho textu 

pracovať na vylepšovaní svojho prejavu. Pre oba typy žiakov je však dramatizácia 

zaujímavou a vhodnou metódou, ktorá na základe emocionálnych zážitkov a skúseností 

rozvíja ich poznatky o Biblii a biblickej histórii. A to omnoho rýchlejšie a efektívnejšie ako 

klasické memorovanie (Nagranová 2009). 

Dramatizáciu môžeme označiť za jednu z najkreatívnejších a najoriginálnejších metód 

vyučovania. Prostredníctvom nej majú žiaci pocit voľnosti a absolútnej zaangažovanosti. 

Žiakov nadchne  pre prácu a tému vyučovacej hodiny bez toho, aby ich učiteľ do určitej 

činnosti musel nútiť. Zároveň ponúka širokú škálu realizácie sa každého žiaka. Nevtieravým 

spôsobom v nich budí záujem o biblický text i postavy, ktorým sa práve venujú. Okrem toho 

ich učí vzájomnej spolupráci, rozvíja ich komunikačné i rečnícke schopnosti a vystupovanie 

na verejnosti. Tým pádom sa žiaci stávajú sebavedomejšími jedincami, ktorí sú schopní 

reprezentovať nielen seba samého, ale aj celú spoločnosť a meno Ježiša Krista.  

Pri dramatizácii a konkrétne tvorivej dramatike je veľmi podstatné vyhodnotenie 

a ocenenie. Adekvátnym zúžitkovaním foriem dramatickej výchovy počas vyučovacích hodín 

sa život žiakov v spoločenstve stáva radostnejším, zaujímavejším a zmysluplnejším. A to pre 

všetkých žiakov. Tak pre tých najšikovnejších, ako aj pre tých menej zdatných. Dramatická 

výchova zušľachťuje a rozvíja celú osobnosť žiaka. Pôsobí ako súbor činností, ktoré 

napomáhajú aktívnej činnosti žiakov. Všetky citové i rozumové poznatky žiaci získavajú 

pomocou zážitku a vlastnej skúsenosti. Predkladá viacero možností, ako odovzdať žiakom 

vedomosť, a to preniknutím do jej podstaty. Žiaci tak zisťujú, že neexistuje jedno, ale mnoho 

dobrých riešení (Nagranová 2009). 
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Ak má tvorivá dramatika počas vyučovacieho procesu plniť výchovno-vzdelávaciu 

funkciu, musí byť patrične ohodnotená. A to tak, aby si žiaci uvedomili jej zmysel a podstatu 

nielen pre vyučovací proces, ale aj reálny život. Pretože v tejto metóde nejde len 

o zrekonštruovanie a priblíženie určitej biblickej udalosti, ale najmä o pochopenie samotných 

postáv a o stotožnenie sa s nimi. Takýmto spôsobom si žiaci rozvíjajú svoju emocionálnu 

stránku, schopnosť pochopiť jeden druhého i dispozície nazerať na situácie a ľudí z iného 

uhla pohľadu. Zistia, že nie všetko je také, aké sa zdá byť na prvý pohľad a naučia sa hľadať 

krásu a lásku vo vnútri každého človeka.  

Metódy tvorivej dramatiky je možné spojiť i s hudbou. Aplikácia hudobných činností 

do dramatizácie na hodinách katolíckeho náboženstva umožňuje rozvoj samotnej hudobnosti: 

1. v širšom zmysle, t. j. vypestovať vzťah k hudbe a umeniu vo všeobecnosti; 

2. v užšom zmysle si žiaci zdokonalia svoje hudobné schopnosti a zručnosti (Kudriová 2008). 

Uvedená metóda v spojení s hudbou dáva žiakom priestor tvorivo sa realizovať, či už 

vo vokálnom, inštrumentálnom alebo hudobno-pohybovom prejave. Jej podstatou je 

monotematické prepojenie a využitie jednej témy v celej šírke, a to vzhľadom na stanovené 

ciele. Z obsahového hľadiska sa môže vychádzať z rozprávky, povesti, príbehu, ľudových 

zvykov, hádaniek, vyčítaniek, ktoré si žiaci hudobne i osobne prežijú. Mali by do deja priamo 

vstúpiť a stať sa jeho súčasťou. Motivačný aspekt tu tvorí samotný dej, ktorý žiakov motivuje 

priebežne. Nesmieme zabúdať, že žiak sa realizuje najmä v tých činnostiach, ktoré vyhovujú 

jeho schopnostiam a záujmom. Každá hudobno-dramatická činnosť sa uskutočňuje formou 

hry a na princípe dobrovoľnosti. Tak sa pre žiaka stáva atraktívnejšia a obľúbenejšia 

(Kudriová 2008). 

Každý text, príbeh, či udalosť môžu žiaci v spolupráci s učiteľom pretransformovať do 

hudobnej podoby. Pre žiakov je veľmi zaujímavé a motivujúce ak si text piesne na určitú 

melódiu môžu vymyslieť samostatne. Hudba so sebou prináša uvoľnenú a radostnú atmosféru, 

na pozadí ktorej sa žiakom otvára srdce i myseľ pre prijatie evanjelia a prejavenie chvály 

Pánovi.  

Rovnako ako dramatizácia ponúka žiakom možnosť učenia sa na základe vlastného 

zážitku a skúsenosti, tak túto úlohou plnia na hodinách katolíckeho náboženstva aj symboly. 

 

2.2 Práca so symbolmi  

Termín symbol je odvodený z gréckeho slova „symbolon” a v preklade označuje 

predmet rozdelený na dve polovice. Takýto predmet v minulosti následne slúžil ako 

rozpoznávajúce znamenie. Všeobecne môžeme symbol definovať ako vec alebo skutok, ktorý 

svojou podstatou usmerňuje alebo poukazuje na duchovný obsah (Nagranová 2009). 

Keďže za hlavnú funkciu symbolu sa považuje schopnosť poukazovať alebo 

odkazovať na určitú vec, či skutočnosť, má na hodinách katolíckeho náboženstva, v rámci 

skúsenostného vyučovania, svoje opodstatnené miesto. Žiakom pomáha rozvíjať nielen 

estetické cítenie, ale najmä dispozície nazerať na veci iným pohľadom a odhaľovať skryté 

odkazy vo veciach, v textoch a v Božích slovách. 

 Samotnú reč Svätého písma môžeme označiť za symbolickú. Z tohto hľadiska je 

veľmi dôležité žiakom vysvetliť, čo pod termínom symbol rozumieme. Symboly nás 

obklopujú dennodenne a mnohokrát si ich ani neuvedomujeme. Každé písmeno, nota, či 

dopravná značka predstavuje symbol, ktorý niečo vystihuje a znázorňuje. Symboly vedú 

človeka k poznaniu vecí iným spôsobom, aký ponúka klasický výklad. Symbol neanalyzuje, 

ale dvíha odkaz do obrazu, ktorý sprostredkuje poznanie a zážitok ako celok (Kudriová 2008). 
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 Učiteľ musí žiakom ukázať, že symboly ich obklopujú aj v reálnom živote a ich 

poznávanie im umožní skvalitnenie vlastnej existencie. Zároveň zlepší ich vzťahy so širokým 

okolím, a to tak, že budú citlivejší a vnímavejší na každú jednu situáciu, predmet, či gesto. 

 Symboly však môžu byť len také predmety a gestá, ktoré svojou podstatou poukazujú 

na niečo iné. Na niečo, čo môže byť pochopené relatívne pre ľudí všetkých kultúr a čias. Je 

potrebné rozlišovať medzi: 

1. samotným symbolom – ktorým môže byť napr. voda, kríž, svieca a i.; 

2. symbolickou činnosťou – napr. pomazanie olejom a iné (Valovič 2000). 

Žiak by mal pochopiť, že nie každá vec je zároveň symbolom. Učiteľ sa pri svojej práci musí 

vyvarovať nebezpečenstva, ktoré hrozí pri zlej interpretácii a výklade symbolov. Na hodinách 

katolíckeho náboženstva by mal pracovať so symbolmi, ktoré síce ponúkajú širokú škálu 

interpretácie a tvorivého myslenia žiakov, no nesmie to byť nútené do takého stavu, kedy by 

sa za symbol považovalo všetko, čo má nejakú estetickú hodnotu. 

 Na to, aby vznikol symbol, sú potrebné tri prvky: 

1. viditeľný predmet;  

2. neviditeľná skutočnosť; 

3. odhalenie vzťahu, ktorý medzi nimi vzniká (Valovič 2000). 

 Skutočný symbol vzniká len vtedy, ak popri svojej zmyslami vnímanej fyzickej, či 

materiálnej stráne ponúka i niečo transcendentné. 

Využívanie symbolov v rámci školského vyučovania náboženstva môžeme prirovnať   

k rozprávaniu biblickou rečou. Sväté písmo je plné symbolov a podobenstiev, ktoré odkrývajú 

tajomstvo duchovného sveta. Ide o živé slová, ktoré človeka inšpirujú a robia z neho lepšieho 

a duchovne zrelšieho jedinca. Samotný Ježiš Kristus často používal reč symbolov 

a prirovnaní, ak chcel ľuďom priblížiť Božie kráľovstvo (Nagranová 2009). 

Preto sa aj žiaci musia stať citlivými pre vnímanie symbolov a ich následnú 

interpretáciu. V slovách Ježiša Krista sa musia naučiť hľadať vzor a nápovedu, ako viesť 

vlastný život i to, akým smerom sa vo svojom putovaní uberať. 

 Na hodinách katolíckeho náboženstva je možné pracovať so širokou škálou rôznych 

symbolov, ako napríklad: Písmo, svetlo a farby, kamene a kovy, gestá, symbolické postavy 

(Abrahám, Dávid a i.), symbolické udalosti (Nanebovstúpenie, posledný súd a iné) 

(Kostelanský 2008). 

 Je na samotnom učiteľovi, ktorú formu symbolov si vyberie. Výber  samozrejme 

závisí od rôznych vplyvov a skutočností, ako je materiálne vybavenie školy, záujmy žiakov 

i samotného učiteľa. Dôležité je symboly na hodinách obmieňať, aby si žiaci uvedomili, 

v čom všetkom ich môžu vidieť. Tak sa ich naučia definovať a interpretovať. 

  Taktiež by mal učiteľ žiakom poukázať, že podstatou celého kresťanského 

symbolizmu je vtelenie Božieho slova – Ježiš Kristus. On je stredom a základom symbolov, 

pretože práve ON je voda života, svetlo, chlieb i víno. Cez neho sa prostredníctvom kríža 

dostávame k Bohu Otcovi. Práve kríž by sme mohli označiť za most medzi človekom 

a Bohom. Za most, ktorý nás s ním spája (Plešková 2006). 

 Symbol sa dokáže v srdci a mysli žiaka hlboko zakoreniť. Prostredníctvom zmyslovej 

práce s ním nadobúda žiak priamu a bezprostrednú skúsenosť. Ide o osobný zážitok, ktorý sa 

následne dostane do žiakovho podvedomia a zachová si tak dlhodobú trvácnosť. Preto je 

skúsenostné vyučovanie, či už vo forme dramatizácie alebo práce so symbolmi, veľmi 

efektívne. Jeho potreba sa prejavuje i v najnovších učebných osnovách. Samotné kurikulum 
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predmetu náboženská výchova má v sebe zakomponovanú prácu so symbolmi. Každý ročník 

má svoj ročníkový symbol, ku ktorému sa na základe jednotlivých tém a metód učiteľ snaží 

žiakov voviesť. 

 

ZÁVER 

 Motivácia je nevyhnutným elementom v živote každého človeka. Pobáda k činnosti, 

aktivite a väčšiemu nasadeniu pre práve vykonávanú činnosť. Ako základná hybná sila je 

neustále prítomná pri snahe človeka niečo dosiahnuť. Vo vyučovacom procese udržiava 

žiakov neustále aktívnymi a pripravenými, čo zefektívňuje prácu na vyučovacích hodinách. 

V rámci školského vyučovania náboženstva je však potrebný aj emocionálny zážitok, ktorý sa 

žiakom zapíše hlboko do ich pamäti a srdca. Využívanie metód práce so symbolmi či 

dramatizácie umožní učiteľovi vytvoriť priaznivú atmosféru na odovzdávanie evanjeliového 

posolstva, a taktiež zapojí do činnosti všetky zmysli a fantáziu žiaka. Veľkou výhodou 

skúsenostného vyučovania je originalita a osobný prínos každého žiaka do samotného 

vyučovacieho procesu. Prostredníctvom metód a foriem skúsenostného vyučovania si žiak 

rozvíja i rečový prejav a schopnosť spolupráce. Učí sa riešiť problémové úlohy, využívať 

vedomosti a poznatky z rôznych predmetov a rozvíja si návyky vystupovania a prezentovania 

na verejnosti. Práve preto možno považovať metódu dramatizácie a práce so symbolmi za 

významnú a efektívnu pri práci na hodinách katolíckeho náboženstva. 
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