NAUCZYCIELE O
WIELORELIGIJNYCH KLASACH
W pełni się
zgadzam

Zgadzam się

Nie zgadzam się

Zdecydowanie
się nie zgadzam

Jaka jest najważniejsza kompetencja, którą powinni
posiadać nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach
wieloreligijnych?

Nie wiem

33,1

Akceptacja dla różnorodności

W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniami mówiącymi o roli
nauczycieli w wieloreligijnych klasach?

Zrównoważone podejście do
sytuacji konfrontacyjnych

Rozmawiam z uczniami na tematy
religijne tylko wtedy, gdy im się to podoba

13

Ciekawość, wola poznawania
innych religii i ich historii

Słucham, włączam się w dyskusję najlepiej
jak potraﬁę, szukam informacji,
gdy jest to konieczne

7,5

9,1

empatyczne rozumienie

Nie poruszam tematów
religijnych na moich lekcjach

Inne

4,3

umiejętność adaptacji

Rozmawiam z uczniami jasno na tematy
związane z różnorodnością religijną
bez osądzania i komentowania

Posiadanie życia duchowego
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Do jakiego stopnia zgadzasz się z wykorzystaniem następujących
narzędzi wspierających nauczanie w klasach wieloreligijnych?

30,6

Ani pozytywnie
ani negatywnie
Minimalnie negatywnie

Do jakiego stopnia się zgadzasz z poniższymi propozycjami dotyczącymi
uczenia w klasie wieloreligijnej (dotyczącymi nauczycieli)?
Zespoły ekspertów składające się z osób
wyznających różne religie

Książki, ﬁlmy, gry, które promują
dialog międzykulturowy

Warsztaty edukacyjne promujące
dialog między religiami

Specjalna pomoc ze
strony eksperta

Warsztaty dla nauczycieli jak uczyć
efektywnej komunikacji

Kontakty z lokalnymi
liderami religijnymi

Więcej spotkań klasowych poza szkołą

23,6

Minimalnie pozytywnie

0,8

Mediatorzy kulturowi

32,6

Umiarkowanie pozytywnie

Inne

3,1

5,9

100%

Jak ogólnie opisałabyś/łbyś swoje doświadczenia z uczniami
pochodzącymi z różnych środowisk religijnych w Twojej klasie?
Wyjątkowo pozytywnie

17,8
9,9

4,7

20

19,4

kreatywność w tworzeniu
narzędzi edukacyjnych

Komunikatywność, również językowa

0,0

34,4

bycie tolerancyjnym

7,9

Wiedza na temat historii religii

Nie narzucam, ale tworzę pole do dyskusji i
pozwalam uczniom na ich własne interpretację

pozytywny stosunek
do różnorodności
umiejętność integrowania
różnych grup

16,1

Otwartość i empatia

Jaka jest najważniejsza cecha/umiejętność osobista, którą powinni
posiadać nauczyciele uczący w klasach wieloreligijnych?

11,6

Wzmocnienie współpracy między
nauczycielami różnych klas

Szkolenie rozwijające kompetencje
z zakresu wieloreligijności

1,6
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Które z wymienionych doświadczeń dotyczą twojej pracy
w klasie wieloreligijnej?
Do jakiego stopnia zgadzasz się z poniższymi zdaniami dotyczącymi
relacji z rodzinami uczniów w sprawach religii?

Sytuacja ekonomiczna rodzin ma
wpływ na pracę uczniów w klasie

Szanuję obchodzenie różnych
świąt religijnych w rodzinie

Brak materiałów

Nie rozmawiam z rodzicami uczniów
na tematy religijne

Brak czasu

Rodzice uczniów nie wypowiadają
się na ten temat

Uprzedzenia i kulturowe
tabu są obecne w różnych religiach

Dyskutujemy problemy związane z religią
tylko na spotkaniach z rodzicami w szkole

Ograniczone informacje na temat
zwyczajów i praktyk w różnych religiach
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Oryginalne dane ( % z całkowitej ilości ankiet=325) pochodzą z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli przez partnerów NORADICA we własnych krajach.
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