
3 ŠPECIFIKÁ VÝUČBY ETICKEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNEJ ŠKOLE 

 

 Etická výchova je predmet, ktorý sa líši od ostatných predmetov najmä svojím niekedy 

až resocializačným poslaním, a preto pri napĺňaní cieľov a úloh je veľmi dôležité dodržiavať 

špecifiká, ktoré výrazne ovplyvňujú celkový výsledok pôsobenia ETV na žiaka, či už 

z pohľadu vyučujúceho, žiaka, rodiča, alebo okolia. 

 

 

3.1 Etická výchova v tradičnom a súčasnom ponímaní  

 

Koncepcia ETV vychádza z poznatkov, ktoré moderná pedagogika získala v interakcii 

so sociálnou a vývinovou psychológiou a psychológiou učenia v posledných desaťročiach. 

Najprv sa výskumníci domnievali, že vytvárajú niečo neobyčajné a úplne nové. Postupom 

času však zistili, že ich podstatné rysy, vyjadrené pomocou dobovo podmienených obrazov 

a pojmov, sú také staré, aká stará je ľudská kultúra. 

Moderná pedagogika a ETV si uvedomujú silu a nevyhnuteľnosť vízie. Vízia ETV, 

ktorá čerpá svoju účinnosť a silu, je víziou morálne zrelého človeka, ktorý sa vyznačuje 

komunikatívnosťou, kreativitou, zdravým sebavedomím a pozitívnym hodnotením druhých. 

Vie vyjadriť svoje city, je empatický a asertívny, no predovšetkým vie spolupracovať a je 

prosociálny (nestará sa v prvom rade o seba, ale o druhých bez nároku na odmenu). Túto víziu 

ETV prezentuje nie ako súbor abstraktných pravidiel a ideí, ale predkladá ich prostredníctvom 

modelov a vzorov, či už reálnych, alebo sprostredkovaných. Moderná pedagogika vie, že 

výchova je predovšetkým vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným. A tento vzťah je 

definovaný práve tak partnerstvom a priateľskou blízkosťou, ako aj neformálnou autoritou. 

Vychovávateľ, učiteľ sa môže stať a má sa stať otcovským priateľom. 

 Ak sa hovorí o ETV a náboženskej výchove, často sa tieto alternatívne povinne 

voliteľné predmety (od školského roku 2006/2007 povinné vo všetkých ročníkoch základných 

škôl) dávajú do protikladu, akoby už z princípu bol medzi nimi antagonizmus. Tento rozpor, 

domnievame sa, je najmä vo vzájomnom nepoznaní predmetov, ich cieľov a obsahov. 

A druhotne aj v nábožensko-konformnom postavení a určitom dogmatickom konzervativizme 

našej spoločnosti voči cirkvi, ku ktorej patria. „Etická výchova v širšom zmysle zahŕňa 

implicitnú etickú výchovu t. j. také usporiadanie vyučovacieho procesu života školy, aby celá 

atmosféra školy a rôzne predmety súvisiace so životom školy ovplyvňovali rozvoj charakteru 
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detí. Etická výchova v užšom zmysle je usmerňovanie školského (triedneho) spoločenstva 

pomocou osobitných aktivít, ktoré majú v učebných plánoch vyhradený osobitný priestor“ 

(Olivar, 1992, s. 8). 

 

 

3.2 Zložky etickej výchovy v primárnej škole 

 

V zhode s autormi metodických príručiek pre vyučovanie ETV na 1. stupni ZŠ 

konštatujeme, že ETV sa realizuje cez štyri základné zložky:  

 cieľ, 

 obsah (výchovný program, ktorý sa premieta do jednotlivých tém v osnovách), 

 výchovný štýl (vzťah, prístup k žiakovi), 

 metódy, (Ivanová, Kopinová, 2004, s. 6) 

ktoré Doušková dopĺňa ešte o  o    socioštruktúru (organizačná forma), 

o didaktické pomôcky, 

o  psychoštruktúru (edukanti). (Doušková, 

2006, s. 22) 

 

 

3.2.1 Výchovný cieľ etickej výchovy v primárnej škole 

 

Prvoradým cieľom ETV na I. stupni ZŠ je rozvíjanie etických postojov a 

prosociálneho správania žiakov. Cieľom ETV je vychovať osobnosť, ktorá: 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou, pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou (k sebe i 

svojmu okoliu), 

 má také správanie, ktoré je určované osobným presvedčením a zvnútornenými 

etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a 

preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok, opierajúci sa o zovšeobecnené morálne a etické 

zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých 

situáciách, 
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 charakterizuje ju jednotnosť v myslení a konaní, 

 koná nielen v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovým nasadením, čiže je u 

nej súlad medzi emóciami a chcením. Nekoná len z povinnosti a bez nadšenia, s 

pocitom sebaľútosti (Učebné osnovy etickej výchovy pre I. stupeň základnej 

školy, 2004). 

Sociálne zručnosti, ktoré sú prostriedkom na dosahovanie cieľov, sú predpokladom 

duševného zdravia. ETV tak uskutočňuje primárnu prevenciu porúch učenia sa a správania. V 

tomto zmysle je zároveň významným príspevkom k riešeniu problémov detí s poruchami 

správania. Musíme teda rešpektovať zákonitosť, že výchova k prosociálnosti zameraná na 

takéto náročné dlhodobé ciele prostredníctvom dosahovania čiastkových cieľov je náročným 

a najmä dlhodobým procesom. 

 

 

3.2.2  Obsah – výchovný program etickej výchovy v primárnej škole 

 

Obsah ETV v predloženom komplexnom systéme vzdelávania pozostáva z desiatich 

základných, logicky usporiadaných a vzájomne úzko previazaných tematických celkov, 

vyjadrujúcich atribúty osobnosti, ktoré napomáhajú zvyšovať sociálnu a emocionálnu 

inteligenciu dieťaťa. Okrem týchto 10 základných tematických celkov má slovenská podoba  

ETV navyše šesť aplikačných tém. Tieto umožňujú učiteľom i žiakom aplikovať získané 

sociálne zručnosti v konkrétnych životných situáciách. 

 

TEMATICKÉ CELKY: 

 

1. Otvorená komunikácia. 

2. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. 

3. Pozitívne hodnotenie iných. 

4. Tvorivosť a iniciatíva. 

5. Komunikácia a vyjadrovanie citov. 

6. Empatia. 

7. Asertivita. 

8. Schopnosť výberu žiaducich reálnych a zobrazených vzorov. 

9. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa. 
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10. Komplexná prosociálnosť. 

11. Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania. 

12. Ekonomické hodnoty. 

13. Náboženstvá – tolerancia a úcta. 

14. Rodina v ktorej žijem. 

15. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

16. Ochrana prírody a životného prostredia. (Ivanová, Kopinová, 2004, s. 8) 

 

Poradie jednotlivých tematických celkov má svoj význam, pretože postupné 

zvládnutie každej témy znamená, že deti sú schopné osvojovať si sociálne zručnosti z 

nasledujúcej témy. Je dôležité si uvedomiť, že nejde len o nácvik jednotlivých zručností, 

napríklad komunikácie, tvorivosti, empatie, asertivity, ale ide predovšetkým o to, aby tieto 

zručnosti boli v službe prosociálnosti. Súčasťou obsahu ETV na 1. stupni sú nasledujúce 

témy. 

 

1. Otvorená komunikácia 

Na svete nie sme sami. Stretávame sa s ľuďmi, neustále s nimi komunikujeme v 

rôznych situáciách. Človek nemôže nekomunikovať. Napríklad učiteľ už pri svojom príchode 

medzi deti s nimi komunikuje, a to aj vtedy, keď nič nepovie. Samozrejme, platí to i opačne. 

Podľa Zelinu (1994) „je komunikácia najprirodzenejším prostriedkom, ktorý používa pedagóg 

na rozvoj osobnosti dieťaťa“.  

Pri otvorenej komunikácii je úlohou učiteľa naučiť žiaka používať a rešpektovať 

nasledujúce zásady (primerané intelektovému veku žiaka): 

- konkretizovať a kvantifikovať svoje tvrdenia, 

- vysvetliť presný význam kľúčových slov, 

- hovoriť v prvej osobe, 

- vedieť vyjadriť (otázku jasnosti) – ako sme to mysleli, 

- vedieť vyjadriť (otázku platnosti) – odkiaľ to vieme,  

- vedieť vyjadriť (otázku všeobecnosti a záverov) – čo z toho vyplýva.  

 

V procese vytvárania výchovného spoločenstva s deťmi na 1. stupni ZŠ možno 

prosím, ďakujem, prepáč povýšiť na slová, ktoré majú čarovnú moc. No učiteľ musí dbať na 

to, že tieto slovíčka bude používať aj počas iných predmetov, nielen počas ETV, keďže chce, 
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aby aj žiaci ich používali stále, pretože čin je to, čo napĺňa a potvrdzuje hodnotovú a morálnu 

stránku komunikácie. 

Výchovné ciele otvorenej komunikácie: 

1. Zoznámiť sa navzájom v spoločenstve, v triede. 

2. Osvojiť si základné spôsobilosti verbálnej i neverbálnej komunikácie. Naučiť sa 

používať základné komunikačné spôsobilosti medziľudských vzťahov. 

3. Vytvoriť základy aktívneho počúvania. 

 

2. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta 

Primárnym zdrojom každej sebaúcty je život. Avšak k tomuto poznaniu a povedomiu 

treba človeka viesť správnou výchovou. Život každého človeka je nesmiernou hodnotou, je 

jedinečný, preto obraz dieťaťa o sebe a jeho sebaoceňovanie majú kľúčový význam pre jeho 

psychické zdravie a rozvoj charakteru. Podľa Olivara (1992) by mal učiteľ pre vytváranie 

pozitívneho sebaoceňovania detí:   

 bezpodmienečne prijať dieťa také, aké je a vyjadrovať pozitívny 

vzťah k nemu, 

 pripisovať mu pozitívne vlastnosti, nájsť niečo pozitívne aj 

u dieťaťa s poruchami správania a s nízkym sebaoceňovaním 

a vhodným spôsobom ho podporiť, 

 nevyslovovať globálne negatívne súdy o dieťati. Pri nežiaducom 

správaní treba poukázať na negatívne dôsledky takého 

správania. 

Výchovné ciele ľudskej dôstojnosti a sebaúcty: 

1. Naučiť sa spoznávať svoje silné aj slabé stránky, napomáhať nadobúdaniu 

správnej sebaúcty. 

2. Posilňovať sebaoceňovanie, vážiť si seba samého, svoju individualitu 

a rozvíjať schopnosť „byť sám sebou“. 

3. Vytvoriť základy sebaúcty a dôstojnosti ľudskej osoby. 

 

3. Pozitívne hodnotenie iných 

Schopnosť hodnotiť iných úzko súvisí so sebahodnotením. Je totiž postavená na 

rovnakých psychologických základoch a požaduje, aby sme sa k druhým správali podobným 

spôsobom, ako to my očakávame od nich. To znamená: podporovať sebaoceňovanie iných, 
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vyslovovať pozitívne očakávania, viac chváliť ako kritizovať a pod. Každé jedno dieťa má 

potrebu získať pocit uznania, pochvaly, akceptácie, prijatia, pocit, že si ho všímajú. Rozdiel je 

len v tom, že niektoré túto potrebu dávajú najavo, iné nie. U všetkých sa tak uspokojuje ich 

prirodzená túžba byť milovaný. Veľmi dôležitými pedagogickými nástrojmi sú všímavosť a 

pripisovanie pozitívnych vlastností. Neplatí to však len vo vzťahu učiteľ – žiak, ale aj pre 

vzťahy detí medzi sebou a pre medziľudské vzťahy vôbec. Mám (ja učiteľ, vyvhovávateľ, 

rodič) teda v rukách dôležitý nástroj, mal by som ho využívať, ale zodpovedne. Deti sa totiž  

stávajú takými, za aké ich trvalo považujeme. Podobné mechanizmy platia aj u dospelých. 

Výchovné ciele pozitívneho hodnotenie iných: 

1. Pozitívne prijať a hodnotiť iných v bežných i sťažených podmienkach. 

2. Pozitívne vnímať a reálne hodnotiť situácie a udalosti. 

 

4. Tvorivosť a iniciatíva 

Každý človek má vrodenú schopnosť byť tvorivý. Tvorivosť sa v rozmanitých 

podobách prejavuje u väčšiny ľudí počas celého života. V praktickom živote je tvorivosť a 

logické myslenie oveľa dôležitejšie ako vecné znalosti alebo zručnosť rutinne riešiť úlohy. 

V ETV nejde len o rozvoj tvorivosti ako takej, ale tvorivosť má napomáhať rozvoju 

prosociálneho správania. Čím je jedinec tvorivejší, tým viac dobra môže vykonať. Pravdaže, 

sama tvorivosť nie je ešte zárukou mravnej kvality ľudských skutkov. Mravnú kvalifikáciu 

dostáva v závislosti od cieľov, ktoré sleduje, a od spôsobov, pomocou ktorých sa realizuje. 

Výchovné ciele tvorivosti a iniciatívy: 

1. Podnietiť tvorivosť detí v rôznych oblastiach. 

2. Vytvoriť schopnosť chápať, akceptovať iných s uplatnením tvorivého prístupu. 

3.Vytvoriť predpoklady na rozvoj tvorivosti v medziľudských vzťahoch, vrátane 

riešenia problémov. 

 

5. Vyjadrenie a komunikácia citov 

Citmi nazývame prežívanie vzťahu k skutočnostiam v nás a mimo nás: k veciam, 

udalostiam, javom, k iným ľuďom, k sebe samému. City sú vlastné len človeku, obohacujú a 

skrášľujú mu život. Z hľadiska prosociálnosti sa citom venujeme z dvoch dôvodov:  

1. Naučiť sa rozpoznať, identifikovať a usmerňovať svoje city ako jednu zo základných 

podmienok sebapoznania, duševnej hygieny a sebavýchovy (je dôležitá pre rozvoj charakteru 

a zrelosť osobnosti). 

59

Etická výchova v primárnej škole



2. Naučiť sa vyjadrovať city ako dôležitý predpoklad komunikácie, empatie, základov 

budovania medziľudských vzťahov a schopnosti porozumieť iným. 

Výchovné ciele vyjadrenia a komunikácie citov: 

1. Identifikovať, pomenovať a vyjadrovať city (napr. vedieť porozprávať, čo ma teší, 

po čom túžim, čo ma napĺňa radosťou, optimizmom). 

2. Vytvárať schopnosť nenásilným spôsobom usmerňovať city. 

3. Učiť deti prejavovať city voči iným a akceptovať citové prežívanie iných. 

 

6. Empatia 

Empatia ako schopnosť pochopiť a vycítiť, čo druhá osoba prežíva, čo cíti a na čo 

myslí. Ona začína tam, kde opustíme svoje vlastné myšlienky, city a predstavy a začneme 

uvažovať o tom, ako by sme sa cítili v situácii iného človeka alebo sa ho snažíme pochopiť, 

resp. i predvídať jeho konanie. Je to jedna z najpozoruhodnejších možností človeka,  

umožňuje, aby sme prekročili hranice vlastnej osoby, vymanili sa z egoistického zajatia v 

sebe a, takpovediac, žili životom iných. Rozhodujúcim a základným motívom prosociálneho 

správania je empatické spoluprežívanie potrieb, radosti alebo bolesti iných. Medzi 

prosociálnym správaním a empatiou je veľmi úzky vzťah. Čím je totiž človek empatickejší, 

tým je prosociálnejší. Je potrebné podotknúť, že empatia nesúvisí priamo s inteligenciou, skôr 

závisí od množstva a rozmanitosti skúseností človeka, ale v prvom rade od vedomého chcenia 

porozumieť iným. 

Výchovné ciele empatie: 

1. Pochopiť podstatu a význam empatie. 

2. Na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky a city iného. 

3. Vytvoriť elementárne základy sociálnej empatie. 

 

7. Asertivita 

Každý, kto prichádza do kontaktu s ľuďmi, nevyhnutne prežíva situácie, ktoré sa 

ťažko riešia. V snahe presvedčiť ich o tom, že sa mýlia a že ich požiadavky sú 

neopodstatnené, môže ľahko vzniknúť konflikt vedúci k strate dôvery. Človek má však 

možnosť riešiť veci rozhovorom. Problémy v interpersonálnych vzťahoch často riešime ako 

silno citovo zainteresovaní a naše správanie je extrémne. Tieto extrémy sú známe buď ako 

pasivita (vzdávame sa, vyhýbame sa problémom, unikáme od problému), alebo ako agresivita 

(vnucujeme vlastné názory za každú cenu, útočíme, vyjadrujeme sa sarkasticky). Existuje 
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však aj tretia forma správania – asertivita, ktorú môžeme v komunikácii použiť na efektívne 

zvládnutie interpersonálnych problémových situácií. Asertívny človek v každej situácii 

zachováva svoju identitu, ale nenarúša identitu iných. Byť asertívny znamená, že môžeme 

vyjadriť svoje presvedčenie a názory a obhajovať svoje oprávnené požiadavky priamo a 

úprimne s tým, že budeme rešpektovať názor a oprávnené požiadavky druhej osoby 

a poskytneme jej priestor na ich obhájenie. To umožňuje obom stranám veriť, že dosiahnu 

uspokojivé riešenie a môžu sa vyhnúť prejavom pasívneho alebo agresívneho správania. 

Výchovné ciele asertivity: 

1. Utvárať základy asertivity. 

2. Posilňovať individualitu osobnosti a schopnosť byť sám sebou. 

3. Osvojovať si nenásilné riešenie konfliktov. 

 

8. Reálne a zobrazené vzory 

Problematika vzorov, modelov správania je v školskom veku bezpochyby dôležitou 

témou, aj keď sa čiastočne vymyká zo sústavy základných sociálnych zručností. Jej miesto v 

systéme rozvoja prosociálnosti je však opodstatnené. Sleduje totiž schopnosť orientovať sa v 

ponuke modelov správania, ktoré sa dieťaťu ponúkajú v procese vývinu jeho osobnosti. 

Výchovné ciele reálnych a zobrazených vzorov: 

1. Osvojovať si zmysel hodnoty modelu prosociálneho správania. 

2. Utvárať primeranú schopnosť nazerania na negatívne vzory. 

3. Vychovávať kritického diváka. 

 

9. Spolupráca, pomoc, darovanie a delenie sa 

Spolupráca, pomoc, obdarúvanie a delenie sa sú cieľovou rovinou prosociálnej 

výchovy. To všetko dáva zmysel všetkým predchádzajúcim témam a súčasne sú nimi 

podmienené. Počnúc komunikáciou až po asertivitu, t. j. všetky doposiaľ uvedené sociálne 

zručnosti sú predpokladom a integrálnou súčasťou prosociálneho správania sa. 

Výchovné ciele: 

1. Utvárať základy a posilňovať kooperatívne správanie sa vo všeobecnosti. 

2. Utvárať schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto 

činnosti. 

3. Utvárať schopnosť prosociálneho správania v sťažených podmienkach (napr. v 

prospech problémových a nám menej sympatických detí a ľudí). 
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10. Komplexná prosociálnosť  

Spoluprácu, pomoc, darovanie, delenie sa pokladáme za prosociálne správanie 

predovšetkým v osobných vzťahoch. Vrcholom prosociálnosti je tzv. komplexná 

prosociálnosť. Komplexná prosociálnosť zahrňuje prosociálne postoje a správanie jednotlivca 

k spoločenskej skupine, k národu, k ľudskej spoločnosti a správanie spoločenských skupín 

medzi sebou. Je to kompetencia prosociálneho prístupu v rámci sociálnych skupín, počnúc 

rodinou a školou, smerujúca k tolerancii, nenásiliu a znášanlivosti medzi národmi a 

národnostnými, etnickými a náboženskými skupinami. 

Výchovný cieľ komplexnej prosociálnosti: 

Rozvíjať základy porozumenia a spolupatričnosti (rodina, trieda, škola, región) a 

prijatia odlišností v rámci etnických a národnostných skupín, osôb na okraji 

spoločnosti (bezdomovci, drogovo závislí), oslabenie a prevencia negatívnych postojov 

k nim (Ivanová, Kopinová, 2008, s. 9 – 27, Učebné osnovy ETV pre základné školy I. 

stupeň, 2004, s. 4 – 7). 

 

 

3.2.3  Výchovný štýl etickej výchovy v primárnej škole 

 

Dieťa v období mladšieho školského veku je mimoriadne vnímavé na podnety okolia, 

ktoré ho obklopuje. Podstatnú funkciu pri rozvoji jeho osobnosti plní, prirodzene, rodina. 

Popri nej však dôležitú úlohu zohráva škola ako inštitúcia s pedagogicky erudovaným 

personálom, ktorého podstatným činiteľom je učiteľ. V procese je dôležitý typ výchovného 

štýlu, ktorý si zvolí. Štýlom výchovy rozumieme spôsob, akým učiteľ pristupuje k žiakovi, 

ako sa snaží pôsobiť na jeho názory a postoje, ako reaguje na jeho správanie, aký ma k nemu 

vzťah. Moderná pedagogika vychádza z toho, že výchova je predovšetkým vzťah medzi 

vychovávateľom a vychovávaným. Tento vzťah je definovaný práve tak partnerstvom a 

priateľskou blízkosťou, ako aj neformálnou autoritou. Učiteľ i žiak sú spolutvorcami 

prostredia dôvery, radosti, tvorivosti a vzájomnosti. Vychovávateľ sa môže a má stať 

otcovským priateľom. (Ivanová, Kopinová, 2004, s. 28) 

Výchovný štýl vo výchove k prosociálnosti je charakterizovaný nasledujúcimi 

výchovnými zásadami: 

l. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo. 

2. Prijmime dieťa také, aké je a prejavujme mu priateľské city. 
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3. Pripisujme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť. 

4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá. 

5. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky 

(induktívna disciplína). 

6. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok. 

7. Odmeny a tresty používajme opatrne. 

8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov. 

9. Buďme nositeľmi radosti. (Ivanová, Kopinová, 2007, s. 26) 

 

Zásady výchovy nie sú formulované podľa dôležitosti alebo časovej následnosti. 

Súvisia spolu, podmieňujú sa, raz sú v rovine cieľa, inokedy však môžu byť v rovine 

prostriedku. 

 

 

3.2.4  Výchovné metódy etickej výchovy v primárnej škole 

 

Výchovné metódy sú prostriedkom vytvárania základov kognitívnej emocionalizácie a 

socializácie dieťaťa. Predstavujú postupy edukátora zamerané na usmerňovanie činností detí, 

na dosiahnutie edukačných cieľov v oblasti rozvoja nonkognitívnej domény osobnosti 

dieťaťa. Formujú mravné vedomie, city, vôľovo-motivačné vlastnosti, kreatívne schopnosti aj 

sociálne zručnosti dieťaťa. (Pupala, 2000, s. 101-114) Rozvíjajú kľúčové komponenty 

emocionálnej gramotnosti dieťaťa, t. j. emocionálne sebauvedomenie, ovládanie emócií, 

osobné rozhodovanie sa, kognitívnu empatiu, zaobchádzanie so vzťahmi, komunikáciu 

(Roddová, 1999). Filozofiou výchovných metód je participácia, kooperácia, komunikácia a 

interakcia, interpersonálne porozumenie, tolerancia, akceptácia a vzájomný rešpekt 

edukačných partnerov. Vyučovacia a z hľadiska výchovy k prosociálnosti predovšetkým 

výchovná metóda (z gréc. methodos – cesta, postup) je spôsob zámerného usporiadania 

činnosti učiteľa i žiakov, ktoré smerujú k stanoveným cieľom (Skalková, 1999, s.166). To 

znamená, že tak ako v iných výchovno-vzdelávacích oblastiach (zložkách), aj vo výchove k 

prosociálnosti je potrebné pri výbere metód rešpektovať cieľové zameranie a zároveň 

špecifickosť obsahu. A keďže cieľom je rozvoj prosociálneho správania, v popredí budú také 

metódy, ktoré podporujú socializáciu detí a učenie sa cez zážitok. Tieto napomáhajú 
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zvnútorneniu potrebných sociálnych zručností. Je potrebné podotknúť, že predmet ETV nemá 

vlastné a samostatné metódy a na hodinách ETV sa najčastejšie používajú: 

1. dialóg a diskusia, 

2. zážitkové (skúsenostné) metódy, 

3. učenie posilňovaním žiaduceho správania, 

4. učenie disciplinovaním. (Ivanová, Kopinová, 2004, s. 32) 

 

Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému 

rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým 

vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:  

1. senzibilizácia - scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na 

hodnotu,  

2. nácvik v podmienkach triedy,  

3. reálna skúsenosť - transfer v rodine, na ulici, medzi kamarátmi (Učebné 

osnovy ETV pre základné školy I. stupeň, 2004, s. 8). 

 

1. Dialóg a diskusia sú prostriedkom na vyjadrenie vlastného názoru, sledujú tiež nácvik 

počúvania, učia deti hovoriť len vtedy, keď majú slovo. Dialóg a diskusia sú súčasne 

realizačným prostriedkom zážitkových metód. 

2. V aktivitách zameraných na prosociálnu výchovu budú prevažovať zážitkové 

(skúsenostné) metódy. Pod zážitkovou metódou rozumieme cestu k dosiahnutiu učiteľom 

stanoveného čiastkového cieľa prostredníctvom osobného zážitku dieťaťa. Ide o postupné 

prijímanie a zvnútorňovanie nacvičovanej zručnosti, ktoré smeruje k danej hodnote. Aj keď 

zážitkové metódy budú v prevahe, zákonite sa budú prelínať s tzv. klasickými metódami. 

Jednotlivé cvičenia a techniky v etickej výchove nazývame aktivitami. Z pohľadu dieťaťa 

nižších ročníkov ZŠ majú prevažne podobu hry, ktorá pre dieťa mladšieho školského veku 

vytvára prirodzené prostredie.  

o Hra sa od nepamäti považuje za základný prostriedok výchovy dieťaťa. Patrí 

medzi jeho základné potreby, mobilizuje jeho aktivitu. Preto je nevyhnutné 

vzhľadom na špecifiká vývinového obdobia detí, vytvoriť dostatočný priestor 

aj pre ich aktivitu pohybovú. V tomto slova zmysle ju možno považovať za 

prioritnú zážitkovú metódu. Dieťa sa pri hre dokáže dokonale sústrediť. Hra je 

vhodná príležitosť učenia v najširšom zmysle, počnúc manuálnymi 
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zručnosťami až po učenie sa sociálnym zručnostiam a prosociálnosti. 

Poznávanie prebieha nenásilne a spontánne. V didaktických hrách sa dieťa učí 

zachovávať stanovené pravidlá. To podporuje jeho socializáciu a sebakontrolu. 

Hra v mladšom školskom veku vytvára vhodné prostredie aj pre ďalšie metódy 

a formy práce. Z hľadiska výchovy k prosociálnosti sú zaujímavé najmä hry, 

ktoré sú spojené predovšetkým s etickými hodnotami. (viď. Koťátková) 

o Dramatizácia ako zážitková metóda skonkrétňuje danú situáciu, uľahčuje 

hlbšie prežiť a pochopiť jej obsah, oživiť ju, vyvolať hlbší záujem o ňu, 

zapamätať si ju a rozvíjať tvorivosť (Skalková,1999, s. 186). Dramatizácia sa 

realizuje predovšetkým v dvoch podobách: V hraní roly a scénkach. Hranie 

roly nemá vopred pripravený scenár – je zadaná iba situácia a roly, ktoré 

účastníci majú zahrať. Má otvorený koniec. Je užitočným nástrojom na 

rozvíjanie morálneho úsudku, rozhodovania, riešenia problémov a osvojovania 

sociálnych zručností. Pri scénkach sú scenár a dej dopredu pripravené. Cieľom 

nie je riešenie problému, ale rozvíjanie komunikácie, prípadne prezentovanie 

nejakého modelu správania. K dôležitým podmienkam na dosiahnutie 

hlavného i čiastkových cieľov prosociálnej výchovy patrí dodržiavanie 

optimálneho metodického postupu pri realizovaní jednotlivých aktivít. 

 

Model R. R. Olivara pozostáva z troch fáz:   1. fáza senzibilizácia (emocionálna 

a zároveň kognitívna) je zameraná na emocionálny podnet a súčasne na nastolenie problému 

a pochopenie novej skutočnosti. Je to v podstate vstupná motivácia, zahrnujúca vzbudenie 

záujmu (prevažne emócie), ale aj nastavenie sa na prijatie danej problematiky (rozumové 

pochopenie). 

2. fáza nácvik je vyvodenie 

praktických dôsledkov z novej skutočnosti a osvojenie si správania, ktoré s ňou súvisí, teda 

precvičovanie prostredníctvom vyššie uvedených metód. 

3. fáza transfer alebo reálna 

skúsenosť, v ktorej ide najmä o prenos (aplikáciu) skúseností a poznatkov získaných v prvých 

dvoch fázach do každodenného života. 

 

Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou všetkých troch fáz je hodnotová reflexia. Pod 

pojmom hodnotová reflexia rozumieme úvahu a pochopenie prežitého, takpovediac, 
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uchopenie zážitku rozumom a následnú verbalizáciu, podelenie sa s myšlienkami s ostatnými 

žiakmi. Práve ona zabezpečuje porozumenie a zvnútornenie poznaných, precvičených a v 

praxi realizovaných hodnôt a noriem, a preto má svoje miesto po každej, t.j. 1., 2. aj 3. fáze. 

Prehlbuje zážitok, zdôvodňuje a zovšeobecňuje danú skúsenosť. Je účinná vtedy, keď sa 

realizuje v celom spoločenstve. Deti sa v spoločnom rozhovore vzájomne obohacujú, oceňujú, 

učia sa priamo sa oslovovať, rešpektovať, objavovať navzájom svoje vlastnosti, najmä 

pozitívne a pod. Práve toto je prostredie, v ktorom deti prijímajú a zvnútorňujú sociálnu 

skúsenosť. Medzi učiteľom a deťmi je spätná väzba. Nakoľko sa ETV uskutočňuje aj v rámci 

celého edukačného procesu, zamerajme sa predovšetkým na metódy, ktoré fungujú v každej 

činnosti, a predovšetkým v dialógu učiteľ – žiak. Pritom správanie učiteľa a jeho reakcie sú 

pre dieťa ešte dôležitejším prostriedkom prosociálneho učenia, ako sú osobitné cvičenia 

(aktivity). To vyžaduje od učiteľa prácu na sebe a následne jeho vedomé usmerňovanie 

žiaduceho správania detí. Na to slúžia metódy permanentného charakteru: 

1. učenie posilňovaním žiaduceho správania, 

2. učenie disciplinovaním. 

1. Posilňovanie učiteľom znamená zásah inej osoby, ktorá: 

 prináša pudovo-materiálne uspokojenie (nemateriálna a materiálna odmena), 

 vyjadrenie náklonnosti, uznania, prejavenie dôvery, vyjadrenie pozitívneho 

očakávania. 

Základným a možno najdôležitejším posilnením pre dieťa je pozornosť učiteľa, ktorú 

venuje jeho osobe a správaniu. 

2. Disciplinovanie, pod ktorým rozumieme zákaz, trest, obmedzenie, vyvoláva u dieťaťa 

negatívny zážitok ako dôsledok jeho nežiaduceho správania, a tým toto správanie brzdia, 

obmedzujú alebo odstraňujú. 

Je potrebné si uvedomiť, že samotná láska a pozitívne podnety nestačia. Dieťa, ktoré 

je primeraným spôsobom usmerňované a disciplinované, postupne sa učí rozlišovať sociálne 

únosné a neúnosné formy uspokojovania svojich potrieb (Ivanová, Kopinová, 2004, s. 33 - 

35). 
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3.2.4.1  Ďalšie metódy etickej výchovy v primárnej škole  

 

 V tejto kapitole sa zameriame na ďalšiu kvalifikovanú klasifikáciu metód mravnej 

výchovy. Kučerová (1998) metódy triedi podľa týchto kritérií: 

 podľa postavenia vychovávajúceho na metódy priameho a nepriameho pôsobenia, 

 podľa stránok osobnosti, na ktorú sú metódy prevažne zamerané (kognitívne, 

emotívne, aktívne), 

 podľa hlavného prostriedku pôsobenia - slovné, názorné, činné, 

 podľa stupňa aktivity vychovávaného - pasívne, aktívne, samostatné (Kučerová, In.: 

Střelec, 1998, s. 78).  

 

Priame (direktívne) metódy: 

 metóda požiadavkov, 

 metóda vysvetľovania, 

 metóda podnecovania a tlmenia citov (sugescia, subsitúcia, agitácia, degravácia, 

eliminácia, sublimácia), 

 metóda presvedčovania, 

 metóda príkladu, 

 metóda režimu, 

 metóda kontroly a dozoru, 

 metóda cvičenia, 

 metóda hodnotenia. 

 

Nepriame (indirektívne) metódy: 

 problémové situácie (príbehy) s morálnym obsahom, 

 analytická diskuzná metóda (rozbor všeobecného morálneho problému), 

 hry s morálnym obsahom. 

 

Ďalej by sme mohli klasifikovať metódy ETV zamerané na osobnosť dieťaťa, a to:  

Metódy emocionalizácie osobnosti dieťaťa. Sem zaradzujeme empatický rozhovor, 

rozhovory na tému prežívania, umelecké vyjadrenie schopnosti empatie a pocitov, interakčné 

cvičenia, slávnosti a prezentácie, spätnej väzby, inscenačné hry, hodnotenia. 
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Metódy motivácie osobnosti dieťaťa. Tu môžeme zaradiť hodnotenie, 

individualizované úlohy, posilňovanie pozitívneho správania, podnecovanie nového, 

pozitívneho správania, potláčanie nevhodného správania, modifikácie správania.  

Metódy socializácie osobnosti dieťaťa. Sú to metódy zmien postojov, metódy tvorby 

efektívnej skupiny, metóda analýzy situácie, simulovanie životných situácií, hranie rolí, 

vzoru, príkladu, imitácie, metódy asertívneho správania, otvorená komunikácia, kooperácia, 

hlasovanie, zážitkové metódy, sociodramatické hry, dynamické posudzovanie a hodnotenie. 

(Zelina, 1996) 

Metódy axiologizácie (autoregulácie) osobnosti dieťaťa. K týmto metódam patria 

metódy presviedčania, objasňovania, príkladovania, cvičenia, zhodnocovania, metóda zážitku, 

situačno – problémová metóda, dramatizácia. (Žilínek, 1997) 

Metódy kreativizácie osobnosti dieťaťa. Zaraďujeme tu tvorbu a riešenie 

divergentných a konvergentných úloh, bádateľské metódy, heuristické metódy, brainstorming, 

projektívne kresbové a umelecko expresívne metódy, metóda tvorivého riešenia problémov 

W. J. J. Gordona. (Zelina, 1996) 

 

Morálna edukácia detí mladšieho školského veku prebieha v zámerne pripravovaných, 

organizovaných, riadených a evalvovaných podmienkach primárnej školy. Rôznymi 

edukačnými prostriedkami je uskutočňovaná aj v širšej školskej edukačnej realite (ako napr. v 

rodine, komunitných a pastoračných centrách, umeleckých a jazykových školách a ďalších 

edukačných inštitúciách, ktoré dieťa mladšieho školského veku navštevuje). Tak teda ETV 

s metódami smeruje a vedie dieťa k osvojovaniu si pozitívnych hodnôt a zároveň kladie 

základy rozvoja subjektívnej stránky morálky dieťaťa, ktorej rozvoj je zložitým a 

celoživotným procesom. 

 

 

3.3  Osobnosť učiteľa etickej výchovy v primárnej škole 

 

„Nejlepším způsobu kázne učí nebeské slunce, které tomu, co roste, dáva (1) vždy 

světlo a teplo, (2) často déšť a větry, (3) zřídka hromy a blesky, ačkoli i to mu někdy přichází 

k dobrému“ (Komenský, 1905, s. 307). Osobnosť učiteľa je veľmi dôležitá v procese 

výchovy, a to najmä v tomto výchovno-edukačnom predmete. Učiteľ ETV je najdôležitejším 

facilitátorom vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách, pretože nielen žiakom 
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sprostredkuje informácie, ale výrazným spôsobom ovplyvňuje ich vývin osobnosti, čo je 

najdôležitejšia stránka edukácie. Preto sa právom práve na učiteľa kladú vysoké nároky ako 

na človeka, ale aj odborníka,  nakoľko všetky jeho prednosti a nedostatky zanechávajú vplyv  

na žiakoch. Jadrom obsahu edukácie má byť teda to, čo je podstatné pre život a existenciu 

človeka v súčasnosti i každej alternatívnej budúcnosti. Čo konkrétne? Komunikácia, 

spracovanie informácií, tvorivé riešenie problémov, porozumenie sebe samému a iným 

ľuďom, chápanie prírody, prežívanie a sebarozvíjanie. Jednoducho zmyslom edukácie je učiť 

osobnosti žiť tvorivý štýl svojho života. (Dargová, 2001)  

Učiteľ na hodine ETV plní úlohu facilitátora, moderátora aktivít. Jasne vysvetľuje 

inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, 

aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii - uvažovaniu a 

komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy 

(transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či 

predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 

podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. V škole budúcnosti sa totiž 

predpokladá zmena roly klasického učiteľa. Stane sa v nej partnerom žiaka na ceste pri jeho 

aktívnom sebaobjavení a poznávaní. Na hodinách ETV učiteľ už túto funkciu plní, inak by 

funkcia hodiny stratila svoj význam. 

Osobnosť učiteľa je kľúčom k úspechu jeho pedagogickej činnosti v škole. Uplatnenie 

získaných odborných a pedagogických vedomostí a zručností závisí od osobných vlastností 

učiteľa. Osobnosť učiteľa ETV ovplyvňuje tiež charakter a kvalitu vzťahu so žiakmi, 

podmieňuje atmosféru v triede, podnecuje alebo tlmí záujem žiakov o predmet, ich prežívanie 

života v škole, rozvoj ich vedomostí aj celej osobnosti. (Farkašová, 1993, s. 5 – 6) Osobnosť 

učiteľa bola často skúmaná z hľadiska vlastností žiaducich pre úspešný výkon pedagogickej 

profesie. Svoboda uvádza prehľad vlastností úspešného učiteľa, ktorý vznikol zhrnutím 

viacerých empirických štúdií: 

 prispôsobivosť (príjemnosť, pružnosť, uvoľnenosť, zmysel pre humor...), 

 uvážlivosť (sympatie, porozumenie, nesebeckosť...), 

 ochota spolupracovať (láskavosť, srdečnosť...), 

 emocionálna stabilita (sebakontrola, rovnováha...), 

 etické cítenie,  

 vyjadrovacie schopnosti (verbálna obratnosť a plynulosť, sčítanosť...), 

 sila osobnosti (rozhodnosť, nezávislosť, presvedčivosť...), 
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 inteligencia, 

 úsudok (predvídavosť, zdravý rozum...), 

 objektivita (spravodlivosť, nestrannosť, otvorenosť...), 

 osobná príťažlivosť, 

 telesná energia (ctižiadosť, vitalita, vytrvalosť...), 

 spoľahlivosť (poctivosť, zodpovednosť, presnosť...), 

 nápaditosť (originalita, tvorivosť...), 

 profesionálna úroveň (vedomosti oboru, širšia informovanosť...) (Svoboda 1972, s. 

25-52). 

K novším výskumom učiteľovej osobnosti patrí štúdia Polka (2006), ktorý 

identifikoval tieto črty efektívneho učiteľa:  

 dobrá predchádzajúca akademická činnosť,  

 komunikačné schopnosti (jasnosť ústnej aj písomnej komunikácie – expresívnosť, 

štruktúrovanosť informácií, podrobnosť a používanie príkladov a metafor na 

vysvetlenie zložitých konceptov),  

 kreativita,  

 profesionalizmus,  

 pedagogické vedomosti,  

 dôkladné a primerané hodnotenie študentov,  

 sebarozvoj a celoživotné vzdelávanie (neustále získavanie nových poznatkov 

rozvíjajúcich sa vedeckých disciplín),  

 osobnosť,  

 talent alebo vedomosti vo vyučovanom predmete a schopnosť predvádzať vzorové 

príklady - verbálne inštrukcie k činnosti dopĺňať jej vzorovým predvedením (Polk, 

2006, s. 23-29). 

Okrem samotných charakteristík úspešného učiteľa ETV uvádza Svoboda (1972) ako 

veľmi dôležitý aj proces utvárania učiteľovej osobnosti pod vplyvom prostredia (od 

sociálneho postavenia učiteľa až po situáciu v triede) a v príslušnej činnosti. Z hľadiska 

dynamiky učiteľskej osobnosti rozlišuje: 

 pedagogický talent (potenciálna štruktúra) – vlohy, 

 pedagogické schopnosti (reálna štruktúra) – schopnosti, 

 pedagogický takt (aktuálna štruktúra) – zručnosti. 

Kasáčová (2004) delí osobnostné predpoklady pre učiteľskú profesiu na: 
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 vlastnosti osobnosti (žiaduce pre profesiu učiteľa) – sú to relatívne stále štruktúry 

osobnosti, ktoré možno rozčleniť do 3 skupín: 

1. personálneho / osobného charakteru – sem patria vlastnosti: 

 intrapersonálne – sebadôvera, tvorivosť, zdravé sebavedomie, cieľavedomosť, 

zodpovednosť, emocionálna stabilita, 

 interpersonálne – trpezlivosť, flexibilita, kultivovanosť, presvedčivosť, 

svedomitosť, optimizmus, predvídavosť, 

2. sociálneho charakteru – komunikatívnosť, sociabilita, tolerantnosť, akceptovanie 

iných, empatia, úcta k druhým, priateľskosť, afiliantnosť, zmysel pre humor, 

ohľaduplnosť, spravodlivosť, láska k deťom, prosociálnosť, 

3. etického / mravného charakteru – altruizmus, obetavosť, kongruencia, čestnosť, 

zásadovosť, priamosť, 

 schopnosti – rozvojaschopné predpoklady, ktoré možno na základe určitých vlôh 

rozvíjať v procese profesijnej prípravy a osobnostného rozvoja, predstavujú základ pre 

utváranie profesionálnej spôsobilosti, delia sa na: 

1. kognitívne – predpoklady pre štúdium pregraduálne aj celoživotné, primeraná 

intelektová úroveň, 

2. psychomotorické – predpoklady psychomotorickej činnosti a úkony potrebné 

a bežné v profesii učiteľa, schopnosť osvojiť si nové zručnosti a ďalej ich rozvíjať 

atď., 

3. afektívne – predpoklady ovládať svoje city (hlavne negatívne), vedieť sa 

vysporiadať so záťažou, vedieť komunikovať pozitívne city v primeranej miere 

a schopnosť a vôľa naučiť sa tieto mechanizmy používať. (Kasáčová, 2004) 

V rámci osobnosti učiteľa ETV má nezastupiteľné miesto sebarozvoj a sebavýchova. 

Ich podmienkou je schopnosť metakognitívneho uvažovania (t.j. uvažovanie o poznávaní 

a schopnosť plánovať, realizovať a hodnotiť svoj vlastný rozvoj). Je dôležité, aby učiteľ 

pokračoval vo vzdelávaní sa, rozvoji vlastnej osobnosti a svojich tvorivých síl. Len tak sa 

vyhne rutine, monotónnosti, šablónovitosti a bude na žiakov pôsobiť podnecujúco. Učiteľ 

ETV musí pozitívne pôsobiť na žiaka najmä svojím vlastným príkladom, a preto je to jeho 

morálnou povinnosťou. Len ten, ktorý o sebe premýšľa a rozumie svojim potrebám, prianiam, 

obavám a úzkostiam, je schopný lepšie pochopiť aj svojich žiakov. (Kasáčová, 2004, 

Svoboda, 1972)  
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Podľa Čápa (1993) zohráva v učiteľovej osobnosti dôležitú úlohu adekvátne 

sebahodnotenie. A práve v predmete ETV je to veľmi silný faktor. Totiž učitelia s negatívnym 

sebahodnotením sú neistí a majú chronicky zlú náladu. Sú pasívni, upadajú do agresie, 

prípadne striedajú autokratický a liberálny postup, čo má negatívny dopad na 

psychosomatické zdravie žiakov aj samotných učiteľov, nakoľko učiteľ „nakazí“ svojou 

náladou, správaním svojich žiakov. Predpokladom stability osobnosti, schopnosti prežívať 

šťastie, akceptovať druhých ľudí a pôsobiť na nich je poznanie vlastných emócií a motívov 

a ich akceptovanie. Vyššia zrelosť a priaznivé pôsobenie na deti a mládež môžu byť 

dosiahnuté zhodou vnútorného prežívania s vonkajšími prejavmi – kongruenciou. Nemenej 

dôležitá je preto zrelosť učiteľovej osobnosti. Nezrelý učiteľ, ktorý nedokáže spolupracovať 

s ľuďmi, neváži si ich, je podozrievavý, robí unáhlené úsudky, neuvedomuje si svoje motívy 

a nedokáže regulovať svoje afekty, reaguje na nezrelé prejavy žiakov podobným spôsobom, 

na rovnakej úrovni a oslabuje tak svoju možnosť výchovného pôsobenia. Zrelá osobnosť sa 

nedá vyprovokovať a reaguje uvážlivo. Tým prejaví svoju vnútornú prevahu. Žiaci tak učiteľa 

postupne uznajú a prijmú jeho výchovné požiadavky. (Čáp, Mareš, 2001) Zvláštnu pozornosť 

si zasluhuje aj odolnosť učiteľa k záťaži. Pre povolanie učiteľa je charakteristický nadbytok 

interpersonálnych podnetov, ktorý vyvoláva napätie a môže viesť k podráždenosti a narušeniu 

neuropsychickej rovnováhy. Záťažou býva tiež premenlivosť situácií a podmienok (vývojové 

zmeny žiakov, aj celých generácií). Z výskumu Vašinu a Valoškovej vyplýva, že učiteľská 

profesia je spojená s vysokou pracovnou záťažou, ktorá predstavuje ohrozenie somatického aj 

psychického zdravia. Súvislosť medzi zdravím a pracovnou záťažou je ďalej ovplyvňovaná 

celým radom psychologických faktorov. Ako protektívne pôsobiace faktory (znižujúce 

nepriaznivý vplyv záťaže na zdravie), sa u učiteľov ukázali nezdolnosť a sociálna opora. 

Naopak, správanie typu A a alexithýmia, potenciujú nepriaznivý vplyv práce na zdravie 

(Vašina, Valošková, 1998, s. 7 – 25).    

 

 

3.3.1  Kompetencie osobnosti učiteľa etickej výchovy v primárnej škole 

 

Termíny ako kvalifikácia, kompetencia, schopnosť, spôsobilosť či zručnosť 

(„dovednost“) zastrešujú množstvo učiteľových predpokladov. Chápanie a výklad uvedených 

pojmov je nejasný, nejednoznačný a nezjednotený. Ocitáme sa tak vo veľmi širokom 

významovom poli, a preto nie je ľahké vymedziť uvedené termíny, čo sa v nich skrýva, aké sú 
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ich všeobecne platné kritériá, určiť spôsoby, ako ich rozpoznať a postup, ako ich rozvíjať. 

Český termín dovednost sa v slovenčine prekladá zvyčajne a nepresne ako zručnosť či 

zbehlosť. Vyskočilová z hľadiska pedagogickej psychológie dovednost chápe ako integráciu 

senzomotorickej činnosti s činnosťou intelektuálnou. Jeho terminologická motivácia a 

súvislosť s telesnomotorickými  schopnosťami je zjavná. Preto výrazy ako „rozumové 

zručnosti“, „matematické zručnosti“ a pod. vzbudzujú oprávnenú nespokojnosť a neochotu 

akceptovať ich. (Vyskočilová, 2000, s. 24 - 31) Švec (2000) tvrdí, že najbližšie k  termínu 

dovednost má termín spôsobilosť. Ak usporiadame zložky štruktúry osobnosti z hľadiska jej 

vývoja, vidíme, že prvé činnosti človeka sú vyvolané vlohami (tie sú vrodené a reálnymi sa 

stanú v budúcnosti, a to podnetmi z prostredia a aktuálnymi činnosťami). Vplyvom vrodených 

vlôh, podnetov z prostredia, aktivitou detí prerastajú činnosti vyvolané vlohami do podoby 

činorodej pohotovosti, teda do schopností. Ak schopnosti nájdu aktuálne uplatnenie, môžu sa 

stať spôsobilosťami. Integráciou vlôh (činnosti sú vrodené), schopností (činnosti sú získané) a 

spôsobilostí (činnosti sú naučené) vytvára jedinec svoj charakter. K dynamizácii svojich 

činností je vedený potrebami, záujmom a postojmi. 

Schopnosť je teda všeobecnejšia kapacita, črta jednotlivca a spája sa s výkonom vo 

variete ľudských úloh. Spôsobilosť je naopak úroveň výkonnosti v jednej alebo v skupine 

úloh (Fleshman - Quintance, 1984, In: Švec, 2000). Mohli by sme ju chápať (Švec, 2000) ako 

operatívnu schopnosť spôsobilo (metodicky, pripravene, plynulo a ľahko) uskutočniť a úplne 

ukončiť sled kognitívnych alebo nonkognitívnych úkonov. Je objektivizovateľná, 

kvantifikovateľná vo verbálnych alebo nonverbálnych výkonoch (z hľadiska testových 

indikátorov) v reálnych či modelovo stimulovaných situáciách. Za stanovených podmienok a 

hodnotiacich kritérií, príp. noriem.  

Kompetencia (competence, jurisdiction) sa najčastejšie spája už s profesiou či 

s vynikajúcim výkonom osobnosti v niektorej oblasti činnosti. Zahŕňa vedomosti, zručnosti, 

návyky, spôsobilosti, postoje, motívy, hodnoty, osobnostné charakteristiky. Konštruujúci sa 

rámec kompetencií učiteľa možno rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

 behavioristický - predpokladá, že všetci vzdelaní jedinci by mali zvládnuť normatívne 

vymedzené požiadavky výcviku alebo vzdelania, redukuje kompetencie iba na 

pracovné spôsobilosti k výkonu povolania, atomizuje ich, dekontextualizuje, 

zjednodušuje prevodom na pozorovateľné akty správania (dnes je tento konštruujúci 

rámec kompetencií učiteľa podrobený kritike, nakoľko je dosť obmedzujúci aj pre 

učiteľa a najmä pre žiaka), 
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 kognitívny - rozlišuje medzi kompetenciou ako spôsobilosťou subjektu a medzi jeho 

výkonom. Podľa neho kompetenciou je to, čo jedinec pozná a vie to uplatniť 

v ideálnych podmienkach, avšak výkonom je skutočná činnosť subjektu v reálnych 

podmienkach, zahŕňa väčšinou ohraničené štruktúry schopností a vedomostí subjektu, 

výkon sa o uvedené štruktúry opiera, ale jeho výslednú činnosť determinujú afektívne, 

motivačné, hodnotové, komunikačné a iné súčasti osobnosti, 

 profesijný - predstavuje schopnosť subjektu využívať svoje vedomosti, spôsobilosti 

v nových profesionálnych situáciách, 

 osobnostný - zdôrazňuje rozlíšenie všeobecných dispozícií priemerných a špičkových 

profesionálov (orientácia na schopnosti, spôsobnosti, vlastnosti a celá štruktúra 

osobnosti), 

 integratívny, holistický prístup - vychádza z komplexného obrazu práce učiteľa, 

kontextovosť či previazanosť jednotlivých kompetencií je nevyhnutná, a preto 

zvýrazňuje štruktúry kompetencií, proti ich statickému poňatiu (predstava stavu, ktorý 

má byť alebo je dosiahnutý) priorizuje dynamické poňatie, tento prístup vyjadruje 

pohyb, smerovanie, približovanie sa k žiaducim zmenám. (Bertrand, 1998) 

Pri vymedzení pedagogických kompetencií učiteľa dominuje behavioristické a 

kognitívne stanovisko rozlíšenia kompetencií. Súvisí to pravdepodobne s pozorovateľným 

pedagogickým výkonom. Vhodný a príťažlivý v učiteľskej profesii predmetu ETV je 

integratívny, holistický prístup. 

 

 

3.3.2  Kľúčové psychodidaktické kompetencie osobnosti učiteľa etickej výchovy 

v primárnej škole 

 

V súčasnosti môžeme sledovať trend posunu kľúčových kompetencií učiteľa od 

odborno-predmetovej kompetencie (donedávna dominantnej, ktorá stráca svoje výlučné 

postavenie) k profesionálnym pedagogickým, psychodidaktickým kompetenciám. Z. Helus 

(1995) vyčleňuje nasledovné kompetencie: 

 odborno-predmetové, čiže kompetencie vo vedeckých základoch daného predmetu; 

 psychologické, ktoré umožňujú nazerať na žiaka z hľadiska jeho vekových a 

individuálnych zvláštností; umožňujú určiť možnosti jeho rozvoja, ale i bariéry; 

vytvárať vzťahy a postoje k hodnotám a pod., 
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 pedagogicko-didakticko-psychologické - súvisia s postupmi učiteľa pri práci 

s učivom, 

 komunikatívne, ktorými sa tvoria vzťahy medzi učiteľom a žiakmi, tvorí sa klíma, 

 riadiace  (pedagogicko-manažérske) - uvádzať deti do širších sociálnych súvislostí, 

 poradensko-konzultatívne, najmä vo vzťahu k rodičom, 

 plánovať a projektovať edukačnú prácu so žiakmi. 

Spilková (1996) však považuje za základné kompetencie učiteľa tieto: 

 odborno predmetové (vedecké základy daných predmetov, ktoré sa stávajú základom 

vzťahu k činnosti, ktorú učiteľ vo svojej profesii vykonáva), 

 psychodidaktické (prostredníctvom ktorých má učiteľ možnosť tvoriť priaznivé 

podmienky pre učenie, tvorivé riešenie problémov, ako napríklad motivovať k 

poznaniu, aktivizovať myslenie, vytvárať priaznivú sociálno emocionálnu a pracovnú 

klímu a pod.), 

 komunikatívne (a to nielen vo vzťahu k žiakom, ale aj k sebe i okolitému svetu), 

 organizačné a riadiace, (plánovať a projektovať vlastnú činnosť, udržiavať poriadok a 

systém), 

 diagnostické a intervenčné  (ako žiak myslí, cíti, koná), 

 poradenské a konzultatívne (vo vzťahu k rodičom),  

 reflexia vlastnej činnosti (aby bola možná modifikácia správania, prístupu a metód). 

V. Švec (1995) navrhuje tri skupiny kompetencií, a to kompetencie smerujúce k edukácii, 

osobnostné a rozvíjajúce. V kompetenciách smerujúcich k edukácii  rozlišuje: 

 psychodidaktické, ktoré sú zamerané na projektovanie postupov stimulujúcich učenie 

žiakov, realizáciu uvedených projektov edukácie, 

 komunikatívne, ktoré sú prioritou účinnej komunikácie so žiakmi v rôznych 

pedagogických situáciách, 

 diagnostické, ktoré umožňujú učiteľovi diagnostikovať nielen vedomosti, spôsobilosti, 

zručnosti žiakov, ale tiež ich prekoncepty, štýly učenia, žiakove potenciály, vzťahy 

medzi žiakmi a klímu školskej triedy. 

Osobnostné kompetencie zahŕňajú najmä: 

 zodpovednosť učiteľa za svoje rozhodnutia, za dôsledky realizácie pedagogickej 

komunikácie, 

 tvorivosť učiteľa, jeho flexibilitu, empatiu, autenticitu, schopnosť akceptovať seba a 

iných. 
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Rozvíjajúce kompetencie člení na: 

 adaptívne, ktoré mu umožňujú orientovať sa v spoločenských premenách a orientovať 

v nich i svojich žiakov, 

 informačné, ktoré spočívajú v zvládnutí moderných informačných technológií a ich 

využitie v edukačnej práci učiteľa, 

 výskumné, ktoré by mu umožnili riešiť vedeckými metódami pedagogické problémy, 

skúmať, reflektovať svoju činnosť, 

 sebareflektívne, umožňujúce mu zamýšľať sa nad svojou pedagogickou činnosťou a 

projektovať zmeny v tejto činnosti, 

 autoregulatívne, ktorých prioritou je zdokonaľovať svoj vyučovací štýl.  

Jadrom psychopedagogických kompetencií sú práve osobnostné kompetencie, ktoré 

v konečnom dôsledku determinujú edukačný proces smerom k žiakom, ale i k sebe samému. 

Odrážajú sa v autentickom edukačnom štýle učiteľa. Jeho najťažšie ovplyvniteľnou súčasťou 

je vrodený potenciál osobnosti budúceho učiteľa, na ktorý plynulo nadväzujú stratégie, 

ktorými učiteľ spracúva pedagogicko-psychologické informácie a tvorí si tak svoje poňatie 

výučby. Následne získava skúsenosť a najviac ovplyvniteľnou vrstvou, a to afektívnou 

(zahŕňa prežívanie a emócie, ktoré ho sprevádzajú, motívy a pod.), si dotvára svoj autentický 

osobný štýl edukácie. 

S. Kariková (1999) delí kompetencie učiteľa na dve veľké skupiny. V oblasti výchovy 

sú to kompetencie autenticity, kongruencie, akceptácie, empatie, tolerancie, partnerského 

vzťahu a lásky k deťom. Vo vzdelávacej oblasti kompetencie vymedzuje vo vzťahu k jej 

organizácii, kognitívnemu vývinu osobnosti žiaka, k rozvoju jeho reči, jazyka, tvorivosti a 

hodnotenia. Podobne ako už uvedení autori i Kyriacou (1996) pri vymedzení kompetencií 

učiteľa vychádza predovšetkým z analýzy jeho činností v podmienkach edukácie. Vymedzuje 

nasledujúce základné pedagogické spôsobilosti učiteľa:  

 plánovanie a príprava, realizácia vyučovacej jednotky (hodiny),  

 riadenie vyučovacej jednotky,  

 klíma triedy, disciplína,  

 hodnotenie prospechu žiakov,  

 reflexia vlastnej práce a evaluácia (sebahodnotenie). 

Pedagogická kompetencia je veľmi široký pojem a je prienikom všetkých sfér 

učiteľskej profesie. Zvyčajne je sýtená popisom činností, žiaducich zručností, vlastností, 

správania a i., ktorými má učiteľ disponovať. Je to teda jeho komplexná vybavenosť tvoriť, 
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riadiť a viesť edukačný proces. Tvoriť v ňom tvorivú osobnosť žiaka a seba ako tvorivú, 

rozvíjajúcu sa bytosť. 

 

 

3.3.3 Kompetencie tvorivého učiteľa etickej výchovy v primárnej škole 

 

Psychodidaktické kompetencie tvorivého učiteľa pomenované ako intrapersonálne 

a interpersonálne (tvorivé kompetencie ako predpoklady tvorivej edukácie a kompetencie 

tvorivého učiteľa viditeľné v projekcii, realizácii a reflexii tvorivej výučby) Dargová (2001) 

odvodila od axiomatického systému humanistických teórií osobnosti. Učiteľ a jeho osobnosť 

je v nich ponímaná ako jedinečná, slobodná bytosť, ktorá má tendenciu neustáleho tvorivého 

osobného rastu (nie je statickým ale dynamickým systémom). Vrodený zdroj jej sebarozvoja 

je v aktualizačnej tendencii (tendencia človeka k jeho rastu) a sebaaktualizácii, čiže 

sebarealizácii. Predpokladom orientácie v sebe a vo svete je jej organizmické hodnotenie 

(akýsi vnútorný, spontánny, intuitívny proces hodnotenia). Vzťahy k ostatným ľuďom (najmä 

však ich bezvýhradné vzájomné prijatie) sú významné pre jej rozvoj. Na uvedenom základe si 

totiž osobnosť vytvára sebaobraz (ako sa vnímam, hodnotím, prežívam a konám). Ten má 

celistvý charakter, čiže kognitívnu, emocionálnu a konatívnu stránku. Kreativita osobnosti tak 

nie je zúžená len na tvorivé schopnosti, ale rozšírená na celú jej štruktúru, motiváciu, 

hodnoty, jej sociálne väzby, ktoré sú prejavom, príčinou a súčasťou jej tvorivého životného 

štýlu. Hermeneutický kruh je doplnený o myšlienku, že celok je nám prístupný len cez časti. 

V uvedenom zmysle kompetencie majú dynamickú podobu, pretože neurčujú učiteľovi iba 

„čo má činiť“, ale umožňujú mu nachádzať svoju vlastnú, autentickú profesionalitu tvorivého 

učiteľa. 

Intrapersonálne kompetencie osobnosti učiteľa sú relatívne stabilný celok jeho 

zápasu  osobnostných charakteristík (sebapoňatie), ktoré sa vyvíjajú, diferencujú, integrujú 

(nadobúdajú tak dynamickú povahu) a sú predpokladom jeho profesionálnej identity. Tá sa 

odrazí v projekcii a realizácii takej výučby, ktorá by stimulovala tvorivý rozvoj osobnosti 

žiaka. 

Uvedené kompetencie majú tri roviny:  

 kognitívnu (kto som, aký som, aký mám byť, aký chcem byť, čo mám preto urobiť, čo 

môžem preto urobiť ako autentická osobnosť i v role učiteľa, čiže aká je moja 

aktualizačná tendencia a sebaaktualizácia),  
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 emotívnu - ako sa prežívam, ako si uvedomujem prežívanie, ako s emóciami ktoré 

prežívam „pracujem“, aký vzťah si vytváram k sebe i k role seba ako učiteľa,  

 konatívnu - kam smerujem, čo robím, ako sa sebavyjadrujem, sebarealizujem, 

sebarozvíjam ako osobnosť i ako učiteľ (Dargová, 2001). 

 

Na ich základe si učiteľ vytvára individuálnu koncepciu seba i seba v role tvorivého 

učiteľa. Človek sa nestane sám sebou, keď nájde svoje zakotvenie vo svete prostredníctvom 

ilúzií alebo naopak, ak sa úplne identifikuje s rolou. Celý výkon roly je závislý od celého radu 

vedomých, ale i podvedomých predstáv, ktoré si o nej vytvárame. Z vonkajšieho hľadiska tu 

funguje spoločenské normovanie, ktoré na jednej strane limituje našu spontánnosť, ohraničuje 

našu slobodu, ale na druhej strane determinuje uspokojenie našich potrieb spoločensky 

žiaducim spôsobom. Rola podľa Koťu (1998) má tak pre nás expresívnu podobu (pred inými 

ľuďmi sa prezentujeme ako „hráči“ nejakej roly), inštrumentálny ráz (je pre nás nástroj na 

dosahovanie cieľov) a integratívny význam (prostredníctvom nej získavame identitu, 

sebaistotu, zaradenie, svoju „tvár“, často i pocit kompetencie). Vyššie uvedené sa odráža 

v tomto koncipovaní intrapersonálnych kompetencií osobnosti učiteľa: 

1. Kognitívne (intrapersonálne) kompetencie – spôsob, ako si jedinec sám seba 

uvedomuje, výrazne ovplyvňuje to, čím je. Sebauvedomenie sa realizuje vo vzťahoch, 

v stretnutiach človeka s človekom. Často si osobnosť kladie otázku: „Kto vlastne som?“ 

Východiskom, ale i predpokladom odpovede je vytvorená schopnosť sebareflexie. V štruktúre 

sebapoňatia je to v prvom rade identita (meno, pohlavie, ale zvlášť rôzne sociálne roly), 

potom charakteristika vlastností osobnosti a vlastností jej správania, a to vo vzťahu k iným 

ľuďom. Toto poznávanie samého seba, ale i seba ako učiteľa sa realizuje prostredníctvom 

kognície. Často ju ovplyvňujú kontroverzné životné situácie a konfrontácia s inými ľuďmi. 

Kognitívne kompetencie znamenajú:  

 schopnosť získavať informácie o sebe ako individualite, ale potom informácie o tom, 

kto som ako učiteľ, kam patrím, aký mám byť, čo sa odo mňa ako učiteľa očakáva, 

 poznávať svoje schopnosti, vlastnosti, názory (aj vo vzťahu k svojej profesii), 

 schopnosť identifikovať motívy a spôsoby správania v skutočnom živote, ale aj 

v podmienkach edukácie, 

 na uvedenom základe schopnosť uvedomiť si samého seba v živote i v živote školy.  

To všetko podlieha hodnoteniu i sebahodnoteniu tak dôležitej, ale tiež zložitej súčasti 

štruktúry sebapoňatia. Do nej vstupuje už aj emotívna stránka človeka. 
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2. Emotívne (intrapersonálne) kompetencie - sebahodnotením vyjadrujeme, 

ako sa prežívame, premýšľame o sebe a hodnotíme sa v porovnaní s inými ľuďmi. Potom 

dochádza ku generalizácii, ktorá má nesmiernu hodnotu, pretože sa odráža v našich 

hodnotách, hodnotových postojoch, svedomí.  Patrí tu i sebaúcta, čiže ako si seba sami 

vážime či nevážime. Pre zdravý rozvoj osobnosti je nevyhnutné, aby si človek sám seba vážil, 

pozitívne sa prijímal, pozitívne sebahodnotil. Udeje sa to vtedy, ak mu pre jeho život dôležité 

osoby dávajú najavo, že ho pozitívne oceňujú a bezpodmienečne prijímajú. Tento proces si 

žiada určitú zrelosť osobnosti a tiež úroveň mentálnych schopností. Emotívne kompetencie 

znamenajú: 

 schopnosť vyjadriť, aký som človek a učiteľ, 

 schopnosť vidieť a pomenovať rozpor medzi tým, aký som a aký by som chcel 

byť, 

 schopnosť vnímať a pomenovať rozdiely medzi tým, aký som ako autentická 

bytosť a aký som v role učiteľa, 

 schopnosť uchopiť svoju aktualizačnú tendenciu a sebaaktualizáciu ako 

osobnosti a osobnosti učiteľa, 

 schopnosť prežívať vzťah (úcty a sebadôvery) k sebe a k sebe ako učiteľovi, 

 uvedomovať si toto prežívanie, 

 vedieť pomenovať emócie, ktoré tento vzťah sprevádzajú, 

 vedieť ich spracovať vo vzťahu k aktualizačnej a sebaaktualizačnej tendencii. 

Predchádzajúce roviny sú predpokladom konania a správania osobnosti, čo sa 

prejavuje v tvorivom sebarozvoji a sebarealizácii osobnosti. 

3. Konatívne (intrapersonálne) kompetencie  znamenajú: 

 byť otvorený voči svojmu prežívaniu, čo úzko súvisí s akceptáciou iných, 

 žiť existenciálnym životom (pružné riešenie potrieb v existujúcom prostredí), 

 dôverovať svojmu organizmu, 

 slobodu a zodpovednosť v správaní, konaní (centrum hodnotenia je v samotnej 

osobnosti), 

 tvorivého človeka, ktorého konkrétne prejavy správania sa nedajú síce ľahko 

predpovedať, charakterizuje to, že stále objavuje novosť a užitočnosť 

v osobnom raste - človek sa stáva procesom, nie produktom. 
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Obrázok 4: Intrapersonálne kompetencie učiteľa 

 

Uvedené kompetencie (ktorých obsah je považovaný za otvorený systém) pobádajú 

k celoživotnému vzdelávaniu, k procesom neustálych zmien a k možnostiam ďalšieho 

tvorivého rozvoja.  

Interpersonálne kompetencie osobnosti učiteľa, tzv. interkompetencie sú 

nasmerované od osobnosti učiteľa k vonkajšiemu edukačnému prostrediu. Umožňujú 

učiteľovi vytvárať sociálne priaznivé a tvorivosť stimulujúce edukačné prostredie, 

organizovať, riadiť a viesť tvorivú  výučbu tak, aby v nej aktivizoval, motivoval a stimuloval 

osobnostný rozvoj žiaka, rozvíjal jeho tvorivý potenciál. Vystupujú ako „určitý nástroj“ 

a súčasne „sa rozvíjajúci produkt“ vzájomnej interakcie učiteľa s prostredím, žiakom i samým 

sebou. Je to systém spracovaný subjektívne. Je relatívne uzavretý a súčasne otvorený, 

dynamický, interakčný a intraakčný, nevyhnutný k realizácii životnej existencie indivídua 

s rešpektom podmienok jeho existencie. Jednotlivé kompetencie nie sú izolované, ale 

v jednote, čiže sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú v tvorivom smerovaní a sebarealizovaní 

učiteľa. Dargová a Šuťáková (2001) navrhli takýto model základných interkompetencií: 

4. Výkonovo-operatívne kompetencie  vychádzajú z činnostného hľadiska - ide 

o činnosti učiteľa od prípravy výučby, cez jej samotnú realizáciu až po evalváciu; umožňujú 

realizovať edukačný proces v celej jeho šírke, a to od jeho samotnej prípravnej fázy po 

evalvačnú fázu. Ich štruktúru tvoria tieto vedomosti, schopnosti, spôsobilosti (zručnosti): 

Intrapersonálne kompetencie učiteľa

Konatívne 

kompetencie

Kognitívne 

kompetencie

Emotívne 

kompetencie
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 súhrn vedomostí z daného odboru, z pedagogiky, psychológie, didaktiky, 

odborných predmetov a zručnosti viažuce sa na pedagogickú činnosť; taktiež 

vedomosti z oblasti filozofie, ktoré učiteľovi umožňujú širšie a hlbšie chápať 

súvislosť vo vzťahu k svetu, k sebe i druhým a vytvárať si tak určitú „filozofiu 

svojho života“, 

 schopnosť tvorivo riadiť celý edukačný proces, aplikovať získané vedomosti do 

praxe, čo si zároveň vyžaduje realizovať tieto čiastkové činnosti:  

- schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva so zreteľom na 

svoje možnosti stimulácie tvorivosti žiakov ako ich najvyššej 

kognitívnej funkcie, 

- formulácia cieľov edukačného procesu, pričom treba sledovať, 

aby ciele zohľadňovali komplexný rozvoj tvorivej osobnosti 

žiaka, 

- projektovanie a plánovanie výučby, čo znamená 

operacionalizovať predstavy o výučbe (vychádzajúc pritom 

z edukačných koncepcií), schopnosť  vytvárať postupy,  

stratégie vedúce k dosiahnutiu cieľa v časovej a priestorovej 

línii, 

- schopnosť rozhodovať sa umožňuje výber jedného z možných 

postupov konania (výber metód, foriem, riešení úloh a pod.), 

- realizovanie znamená bezprostredné vykonávanie vyučovacej 

činnosti, zahŕňa i schopnosť reagovať na meniace sa 

podmienky, nečakané situácie, 

- motivácia vyžaduje  poznanie žiakov, ich potrieb, záujmov, ale 

tiež schopnosť zaujať ich, stimulovať ich pozornosť,  

prispôsobiť obsah učiva životu, praxi, 

- racionalizovanie v zmysle určitého zdokonaľovania na základe 

reflexie a sebareflexie, vylúčenie stereotypov, realizovanie 

inovácie prospešnej pre učiteľa ale i žiakov, 

- vedenie alebo tiež usmerňovanie žiakov znamená zapájať ich do 

spolurozhodovania, formovať ich postoje, usmerňovať konanie, 

vytvárať podmienky umožňujúce spoločné dosahovanie cieľov 
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(100 % - ná zodpovednosť učiteľa – 100 % - ná zodpovednosť 

žiakov), 

- hodnotenie výsledkov, regulovanie znamená premyslieť ako, čo 

a kedy bude hodnotené; hodnotenie zamerané na proces 

a výkon; treba posilňovať formatívne hodnotenie, komplexné 

hodnotenie, objektívne smerujúce k odstráneniu nedostatkov, 

treba klásť dôraz na pozitívne hodnotenie, vytvárať podmienky 

pre sebahodnotenie  žiakov, na základe spätnej väzby regulovať 

svoje činnosti i činnosti žiakov. 

Tvorivé riadenie (vedenie) celého edukačného procesu predpokladá uplatnenie 

tvorivých prístupov, metód, vyžaduje dostatočný priestor na rozvinutie tvorivých potenciálov 

žiakov i samotného učiteľa.  

5. Kognitívne kompetencie vychádzajú z rozvoja jednotlivých poznávacích 

procesov, schopnosti myslieť a riešiť problémy. Zahŕňajú: 

 schopnosť učiť sa, 

 schopnosť aplikovať vedomosti do praxe, 

 schopnosť pomenovať jednotlivé fenomény, usporiadať ich podľa určitých 

hľadísk, rozoznať ich vzájomné súvislosti, postrehnúť zákonitosti ich výskytu, 

 schopnosť využívať jednotlivé myšlienkové operácie pri riešení problémov, 

schopnosť riadiť učebný proces tak, aby rozvíjal jednotlivé poznávacie procesy 

žiakov, predovšetkým tvorivé myslenie, 

 schopnosť motivovať žiakov k učebnej činnosti, rozvíjať samostatnosť, aktivitu, 

vytvárať adekvátne postoje a rozvíjať záujem o učenie. 

6. Sociálne kompetencie vyplývajú zo vzťahovej a sociálnej roviny celého 

edukačného procesu, pri ktorom dochádza k sociálnemu učeniu, výmene informácií, 

vzájomnému ovplyvňovaniu a tiež organizácii vzájomnej činnosti. Medzi základné sociálne 

schopnosti (spôsobilosti, zručnosti) patria komunikačné a kooperačné schopnosti, ako 

i formovanie určitého sociálneho správania (v zmysle prosociálnosti). V oblasti komunikácie 

ide najmä o: 

 schopnosť cieľavedome organizovať pedagogickú komunikáciu a riadiť ju 

(najmä s cieľom rozvoja osobnosti žiaka), 

 schopnosť sprostredkovať žiakom informácie prístupnou formou, jednoducho, 

jasne a zrozumiteľne, 
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 schopnosť vytvárať správne vzájomné vzťahy so žiakmi i medzi žiakmi 

navzájom, uplatňovať pedagogický takt, pozitívny prístup k žiakom (ich 

akceptáciu, vzájomný rešpekt, empatiu a pod.), 

 schopnosť organizovať komunikáciu v rôznych pedagogických situáciách, 

rýchle sa orientovať v meniacich sa podmienkach a prijímať operatívne 

riešenia, 

 schopnosť aktívne načúvať a viesť nedirektívny rozhovor, najmä pri riešení 

problémov, 

 schopnosť využívať všetky komunikačné prostriedky a rozoznať signály 

(verbálne i neverbálne) prichádzajúce od žiakov, 

 schopnosť komunikovať také otázky, úlohy, ktoré stimulujú tvorivosť žiakov, 

podnecujú ich aktívnosť, iniciatívnosť a pod., 

 vytvárať podmienky na rozvoj komunikačných zručností u žiakov, nechať im 

priestor, využívať aktivizujúce metódy, skupinovú  prácu, 

 pri komunikácii rešpektovať potreby žiakov, ich záujmy, názory, celú osobnosť, 

 poskytovať spätnú väzbu, adekvátne spôsoby hodnotenia a pod. 

V oblasti kooperácie sa vo vedomostnej rovine vyžaduje  poznať význam a zásady  

kooperácie,  kooperatívnej výučby, poznať metódy, formy a prostriedky zamerané na rozvoj 

schopnosti kooperovať, zaujať pozitívny postoj k vzájomnej spolupráci a v tomto duchu 

ovplyvňovať postoje žiakov. Realizácia kooperatívnej výučby teda vyžaduje: 

 schopnosť organizovať kooperatívnu výučbu (tvorba skupín, úloh, výber 

metód, zapojiť aj žiakov do procesu tvorby), 

 schopnosť podieľať sa spolu so žiakmi na vymedzovaní cieľa, učiť ich 

vymedzovať ciele skupiny a zamerať ich konanie na dosiahnutie spoločného 

cieľa, 

 schopnosť vnímať žiakov ako nositeľov špecifických schopností a využívať tieto 

schopnosti, 

 schopnosť uplatňovať tvorivé metódy pri hľadaní nápadov a riešení, hodnotiť 

riešenie, aplikovať, 

 schopnosť počúvať druhých, akceptovať ich názory, nápady a zároveň vyjadriť 

svoje, vedieť argumentovať, 

 schopnosť rozvíjať zodpovednosť a aktívnosť každého žiaka i celej skupiny pri 

dosahovaní cieľov, 
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 schopnosť postihnúť vznikajúce problémy, konštruktívne riešiť konflikty 

a produktívne ich urovnať tak, aby podporili výkon skupiny, 

 schopnosť rozvíjať otvorenú komunikáciu v skupine v atmosfére dôvery.  

7. Emocionálne kompetencie sú dôležitou súčasťou pedagogických kompetencií 

učiteľa. Poukazujú na fakt, že tak ako učiteľ i žiak je bytosť nielen mysliaca, ale aj cítiaca, 

prežívajúca. Preto jeho emocionálny rozvoj sa má stať organickou súčasťou edukácie. 

Emocionalizácia edukačného procesu vyžaduje: 

 schopnosti viažuce sa  na vytváranie priateľskej, pracovno-tvorivej sociálnej 

klímy, ktorú charakterizujú také pojmy ako: dôvera, istota, bezpečie a pod., 

 schopnosť vyjadrovať svoje vlastné pocity a prežívania, ale umožniť a viesť 

žiakov ku komunikácii o svojich pocitoch, umožniť im prežívať a komentovať 

učebnú činnosť a dianie v triede, 

 preukázať citlivosť v oblasti potrieb a problémov žiakov, navodzovať také 

situácie, ktoré umožnia žiakom prejaviť senzibilitu so spolužiakmi, 

 sebaregulovať svoje interaktívne správanie, aby učiteľ dokázal byť vľúdnym, 

senzitívnym, empatickým, akceptujúcim, kongruentným a vitálnym činiteľom 

v procese vyučovania, 

 podporovať u žiakov ich sebadôveru, sebainterpretáciu a rozvíjať ich pozitívne 

sebavedomie, 

 viesť žiakov k uvedomovaniu si svojich pocitov a učiť ich tieto pocity 

spracovávať, 

 rešpektovať jedinečnosť žiakov ako autentických, jedinečných bytostí, 

 vyučovací proces doplniť i o metódy, ktoré vedome rozvíjajú emocionalitu 

žiakov, 

 do obsahu učiva zahŕňať i také obsahy (zo života našej reality), ktoré vyžadujú 

emocionálnu odozvu a nielen kogníciu.     

8. Axiologické kompetencie súvisia so „svetom“ hodnôt, spoločenských noriem, 

kultúrnych i subjektívnych a tiež s rozvojom hodnotového myslenia osobnosti učiteľa. Tieto 

kompetencie predpokladajú: 

 v kognitívnej rovine poskytovať žiakom poznatky o hodnotách, ich funkcii 

a význame v živote spoločnosti, ale i jedinca, 

 rozvíjať potreby, postoje žiakov potrebné na prijatie a zvnútornenie hodnôt, 

 učiť ich tvoriť kritériá, posudzovať, rozhodovať, vyberať, hodnotiť, 
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 vytvárať podnety pre žiakov stimulujúce ich hodnotové myslenie, 

 učiť ich rozhodovať sa a prijímať  zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

 rozvíjať u žiakov prosociálne správanie, 

 napomáhať tvorbe ich rebríčka hodnôt, vyberať také stratégie a metódy, na 

základe ktorých si žiaci sami uvedomia a prijmú určité hodnoty, 

 zahŕňať do obsahu vyučovania globálne problémy ľudstva (ekologické,  vojna - 

mier, rasizmus atď.); diskutovať o aktuálnych problémoch a podnecovať ich 

tvorivé riešenie, 

 podporovať proces sebahodnotenia, vytvárať priestor, poskytovať spätnú 

väzbu, 

 vytvoriť skupinové pravidlá (spoločne) a sankcie za ich nedodržiavanie, riešiť 

disciplinárne priestupky pri využití rôznych metód, ktoré aktivizujú žiakov 

a zapájajú ich do spoluriešenia.  

9. Tvorivé kompetencie súvisia s celou osobnosťou tvorivého učiteľa, ale 

zároveň aj so schopnosťou organizovať edukačný proces ako proces tvorivý, stimulujúci 

rozvoj tvorivosti žiakov. Tvorivosť učiteľa sa prejavuje vo všetkých etapách výučby 

a zároveň vystupuje  vo vzťahu k ostatným vyššie uvedeným kompetenciám. Keďže uvedená 

problematika tvorivých kompetencií je súčasťou intrakompetencií, uvedieme iba niektoré 

schopnosti, ktoré sa úzko viažu na výučbu: 

 schopnosť tvorivo myslieť, uplatňovať tvorivé riešenie úloh a problémov, 

 schopnosť aplikovať vedomosti z oblasti teórie tvorivosti a jej rozvoja vo 

výučbe, 

 schopnosť tvorivo riadiť vyučovací proces, vytvárať tvorivé prostredie, poznať 

a odstrániť bariéry tvorivosti, 

 schopnosť vypracovať tvorivé postupy, stratégie na rozvoj tvorivosti žiakov, 

pritom akceptovať žiakov, dôverovať im, veriť, že u každého žiaka je možné 

rozvíjať tvorivosť, 

 voliť také úlohy, ktoré stimulujú rozvoj všetkých poznávacích procesov (od 

nižších po najvyššie), rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, 

 podporovať u žiakov samostatnosť, aktívnosť, iniciatívnosť a ďalšie vlastnosti 

tvorivej osobnosti, 

 motivovať žiakov k tvorivej činnosti, rozvíjať ich potreby, postoje, záujmy, 

aktualizovať obsah učiva a pod. (Dargová, Šuťáková, 2001, 2002) 
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Obrázok 5 : Interpersonálne kompetencie učiteľa 

 

Uvedený model je otvorený systém, ktorý možno dotvárať, prispôsobovať rôznym 

potrebám  i meniacim sa podmienkam. Osvojenie si a rozvitie  jednotlivých kompetencií 

umožňuje učiteľovi ETV tvorivo pristupovať k svojej práci, k výchovno-edukačnému procesu 

i žiakom. V konečnom dôsledku je šanca, že sa napokon odrazia na jeho tvorivom životnom 

štýle, čiže presiahnu rámec odbornej kvalifikácie viazanej na profesiu a stanú sa výrazom 

schopností človeka správať sa primerane v situácii, v súlade sám so sebou, čiže kompetentne. 

Uvedené kompetencie majú transfer na psychické funkcie osobnosti učiteľov. Vyvíjajú sa 

spolupôsobením sociálnych kompetencií, kompetenciami vo vzťahu k sebe samému a 

kompetenciami v oblasti stratégií. Získavajú sa reflexívne (porovnávanie a spájanie 

jednotlivých schopností s vlastnou hodnotovou škálou a s individuálnymi životnými cieľmi), 

čiže pri spoločnej činnosti s inými ľuďmi. 

 

 

3.4 Kooperácia etickej výchovy v primárnej škole a rodiny 

 

Dieťa sa už od svojho príchodu na svet, či už vedome alebo nevedome začína učiť. V 

prvej etape života je to najmä rodina, kde získava prvé skúsenosti, návyky, poznatky, morálne 

hodnoty a normy. Po vstupe do školy sa učenie a výchova stáva súčasťou detskej existencie a 
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škola sa stáva inštitúciou, kde to všetko prebieha. Tá „jeho“ škola – škola dieťaťa je teda 

jedinečným priestorom aj na realizáciu výchovy k prosociálnosti, ktorá sa u nás uplatňuje 

prostredníctvom ETV. ETV ako výchovno-vzdelávací predmet a dnes už organická súčasť 

edukačného systému školy nie je uzavretým systémom, ktorý funguje iba v škole, ale naopak 

je aktívny najmä mimo nej a jeho výsledky by mali byť najviac badateľné práve v rodine10.  

ETV v primárnej škole potrebuje spätnú väzbu, spoluprácu a symbiózu nielen s dieťaťom, 

školou, okolitým prostredím, ale zvlášť s jeho rodinou. ETV nadväzuje na základné  

skúsenosti dieťaťa z rodiny, kde dieťa bolo milované a chránené, ale i podriaďované 

rodinnému spoločenstvu. Úloha rodiny v spolupráci s predmetom ETV je veľmi dôležitá. Do 

reality, v ktorej žijú deti, patrí totiž v prvom rade rodina. Napriek mnohým experimentom 

neuzatvárať manželstvo a nevytvárať trvalý zväzok, napriek úvahám o prekonanosti a 

neopodstatnenosti trvalého zväzku heterogénneho páru, rodina naďalej ostáva optimálnym 

miestom výchovy. V rodine sú všetci vychovávatelia a všetci i vychovávaní. Bezprostredný 

vplyv jedného člena na druhého je nesporný. Na rozvoj väčšiny ľudí má rozhodujúci vplyv 

práve rodina, a to najmä počas detstva a dospievania, v dvoch najtvárnejších obdobiach 

života. Rodina má primárnu rolu vo výchove. Deti, ktoré vyjdú zo stabilných rodín, ktoré 

napriek ťažkostiam vedia splniť svoju výchovnú úlohu, majú väčší predpoklad zakladať nové 

rodiny a viesť harmonický rodinný život. Ak rodina nebude plniť svoju výchovnú funkciu, 

potom výchova v škole bude postupne prechádzať do oblasti resocializácie, do reparácie 

nevhodného správania, pretože dieťa bude potrebovať nie učiteľa, vychovávateľa, ale 

liečiteľa, čo v dnešnej dobe môžeme na deťoch pozorovať. A preto aj ETV má za úlohu tieto 

problémy riešiť a dieťaťu napomáhať nachádzať odpovede a riešenia na tieto zložité otázky. 

Rodina a jej jednotliví členovia, no najviac rodičia sú primárnymi vzormi, ktorí takto 

ovplyvňujú správanie dieťaťa. Oni od narodenia formujú identitu dieťaťa, t.j. vytvárajú jeho 

sebaobraz, čiže vedomie seba samého. Samotné formovanie identity dieťaťa sa deje od jeho 

najútlejšieho veku a je závislé od toho, aké informácie o sebe dieťa od svojich rodičov 

dostáva. Tieto informácie dieťa získava prostredníctvom vzťahu, ktorý s nimi má, a to 

v bežných životných situáciách. Vo vytváraní sebaobrazu je rozhodujúce, či je dieťa 

posudzované a hodnotené prevažne negatívne alebo prevažne pozitívne, a to osobitne 

10 Rodina – „forma dlhodobého solidárneho súžitia osôb spojených príbuzenstvom a zahrňujúca prinajmenšom 

rodičov a deti. Je dôležitým prostredím socializácie, intimity, sociálnej podpory a morálnych hodnôt“. 

(Jandourek, 2007, s.206) Rodina je najstaršou spoločenskou inštitúciou, ktorá vytvára určitú emocionálnu klímu, 

formuje interpersonálne vzťahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životného štýlu. V súčasnosti sa rodina chápe 

ako sociálna skupina, alebo spoločenstvo, žijúce vo vlastnom priestore – domove, uspokojujúce potreby, 

poskytujúce starostlivosť a základné istoty deťom. Rodina spolu so školou plnia významné výchovné funkcie, 

ktoré môžeme chápať ako komplementárne – rodinná výchova, vzťah rodič – škola“. (Průcha, 2009, s. 248) 
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v prvých rokoch života, kedy hodnotenie prichádzajúce od rodičov preberá absolútne 

nekriticky. Vďaka prístupu rodičov si dieťa utvára obraz o sebe, obraz alebo „dobrého“, 

a teda úspešného, užitočného, správneho dieťaťa, alebo „zlého“, a teda neúspešného, 

neužitočného, neposlušného dieťaťa. Tento sebaobraz výrazne ovplyvní jeho celoživotné 

nazeranie na seba aj z hľadiska etiky a morálky, a toto nazeranie sa premietne do všetkých 

stránok jeho fungovania v živote. Ak si dieťa potvrdí svojou skúsenosťou svoju cenu a svoj 

význam pre druhého človeka, bude mať pocit ceny aj samo pre seba. Získa dostatočnú 

sebaúctu a sebaistotu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom tolerancie k ľuďom a schopnosti 

akceptovať ich, ako aj schopnosť asertívneho sebapresadzovania sa. Sebapoňatie dieťaťa  

ovplyvňujú aj spôsoby, štýly výchovy uplatňované v rodine. Rodina v tomto zmysle takto 

priam nastavuje dieťa na vnímanie vlastnej úspešnosti, užitočnosti, „správnosti“, formuje 

ašpiračnú úroveň dieťaťa, spoluurčuje jeho budúce smerovanie a prípadné ťažkosti. 

Formovanie tejto ašpiračnej úrovne, ktorá je súčasťou sebaobrazu a súvisí so sebavedomím 

dieťaťa prebieha tým, že rodina má vo vzťahu k dieťaťu určité očakávania, ašpirácie. Tie 

môžu byť rôzne, podstatné je však to, akú mieru podpory poskytne rodina dieťaťu pri ich 

realizácii a aký bude jej primárny názor na dieťa: alebo pozitívny, t.j. rodina verí dieťaťu 

a bude ho povzbudzovať v ďalšom konaní, alebo negatívny, t.j. rodina bude pochybovať 

a dieťa zrážať svojím podceňovaním. Takto sa rozvíja sebadôvera dieťaťa, jeho vlastný obraz 

úspešnosti, stanovujú sa základy jeho ašpiračnej úrovne, ale tiež spôsobov vyrovnávania sa 

s úspechmi i neúspechmi v živote. Sebavedomie dieťaťa je závislé od reakcií členov rodiny, či 

už na dosiahnutie alebo nedosiahnutie cieľov, ktoré pred dieťa stavajú rodičia alebo ono 

samé. Z rodín, ktoré majú alebo nemajú veľmi nízku úroveň ašpirácií a stanovujú si ciele, 

ktoré sú pod úrovňou ich možností (učia sa horšie, ako by mohli vzhľadom na svoje 

schopnosti) alebo naopak si stanovujú príliš vysoké ciele (bojujú so svetom), ktoré však 

nemôžu dosiahnuť, zažívajú neúspech a dostávajú sa do bludného kruhu nízkeho 

sebahodnotenia a pocitu nemožnosti dosiahnuť ciele, úspech (naučená bezmocnosť). Rodičia 

fungujú ako modely, ktoré je možné napodobňovať, resp. sa s nimi identifikovať. Dieťa si 

takto osvojuje mnoho pozitívnych i negatívnych vlastností a vzorcov správania pre rolu muža, 

ženy, matky, otca, dospelého pracujúceho, oddychujúceho, nakupujúceho, suseda, priateľa 

a pod. V tomto zmysle je rodina pre dieťa mikrosvetom, v ktorom sa učí, najmä imitáciou 

a identifikáciou, ako fungovať, ako riešiť najrôznejšie situácie. Súčasťou osvojovania si rolí  

je aj osvojovanie si noriem, vzorcov, hodnôt. Dysfunkcia rodiny vedie k tomu, že dieťa si 

alebo neosvojí príslušné roly, (napr. aj preto, že rodina nie je úplná), alebo si osvojí roly, 
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hodnoty a normy, ktoré majoritná spoločnosť považuje za nežiaduce. Z takejto rodiny 

prichádzajú do spoločnosti deti, ktoré neposudzujú svet ako ich rovesníci, ktoré sa správajú 

inak, ako je bežné a ako sa od nich očakáva. A dostáva sa im, samozrejme, príslušnej spätnej 

reakcie, ktorá často len posilňuje ich rolovo neprimerané správanie. Blízki ľudia, ktorí dieťa 

obklopujú od narodenia, ho svojím vlastným správaním, svojimi prejavmi učia ľúbiť alebo 

neľúbiť a majú obrovský vplyv na to, ako sa bude utvárať jeho vzťah k ľuďom všeobecne 

a v prípade partnerských vzťahov k opačnému pohlaviu. Malé dieťa veľmi citlivo vníma 

prejavy lásky a nelásky k sebe samému, ale tiež tieto prejavy dospelých, najmä rodičov medzi 

sebou a nevedome, nepriamo si do hlavy ukladá vzorce problémov i vzorce rodičovského 

správania. Veľmi citlivo vníma, čo si matka myslí o chlapcoch a mužoch, čo si otec myslí 

o ženách, vstrebáva predstavy rodičov o tom, ako sa majú správať ženy a muži, teda aké sú 

ich sociálne roly – roly muža a ženy nielen v čase, keď sú nedospelými, ale i v čase, kedy sú 

dospelými ľuďmi. Na výber partnera, ale samozrejme tiež na charakter spolužitia, 

vzťahovania sa k partnerovi, vlastným deťom, má najsilnejší vplyv vlastná orientačná rodina 

človeka. Vzájomné poznanie a akceptácia rodiny a školy je základnou podmienkou 

kvalitatívneho posunu v budovaní partnerstva. Preto je veľmi dôležité dať rodičom šancu, aby 

spolu s deťmi boli zopárkrát na hodinách ETV a získali prehľad o tom, čo robia ich deti na 

týchto hodinách. 

Cieľom vzájomného spolupôsobenia etickej výchovy v primárnej škole a rodiny je 

vytvoriť nové, alternatívne formy partnerstva rodiny a školy, ktoré by pomohli odstrániť 

nepriaznivé faktory ovplyvňujúce túto problematiku a zároveň aj napomáhali: 

 rodinám ukázať, ako vytvárať domáce prostredie, ktoré podporuje deti k rozvoju 

prosociálneho správania, 

 komunikovať s rodinami o mravnom a morálnom napredovaní detí,  

 získavať dobrovoľníkov z rodín pre aktívnu spoluprácu (so školou, triedou, učiteľom), 

a vytvárať podmienky pre ich pomoc a podporu, 

 zapojiť rodiny do interaktívneho vzťahu rodina - škola, prostredíctvom neformálnych 

stretnutí, aktivít v škole pre ich deti (vytvoriť rovnocenný partenerský vzťah). 
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3.4.1  Alternatívne možnosti efektívneho partnerstva etickej výchovy 

v primárnej  škole a rodiny 

 

 Úlohou alternatívnych možností efektívneho partnerstva je aspoň čiastočne pomôcť 

udržiavať záujem rodičov o školskú prácu ich detí a postupne budovať partnerstvo prospešné 

pre všetky zainteresované strany. Alternatívnou možnosťou efektívneho partnerstva sú 

aktivity a ich kvalitatívne nový prístup pri praktických stretnutiach s rodičmi, kedy rodič už 

nie je len ich pasívnym účastníkom, ale práve naopak, aktívne vstupuje do tejto interakcie 

s vlastným dieťaťom podľa inštrukcií učiteľa – moderátora aktivít. Cieľom týchto stretnutí je 

prezentovať spoluprácu učiteľa a dieťaťa na hodinách ETV prostredníctvom aktivít, kde rodič 

spoznáva obsah práce, má tiež možnosť konfrontovať reakcie svojho dieťaťa s rovesníkmi, 

sledovať jeho správanie a aktivitu v kolektíve. Obsah aktivít môže byť dokonca návodom na 

spoločné činnosti s vlastným dieťaťom v domácom prostredí. V tejto súvislosti je potrebné 

dodržiavať tieto zásady k rodičom: 

 je dôležité si uvedmiť, že stretnutie by malo mať zmysel pre obe zainteresované strany, 

malo by byť opodstatnené, mať príčinu, prečo sa koná, za akým účelom a cieľom, 

 snažiť sa vytvoriť príjemné, neformálne prostredie, odbúrať dogmu školy, 

 rovnocenný spôsob usadenia, najosvedčenejšie sa javí sedenie v kruhu bez začiatku, 

bez konca, bez nadradenosti, 

 dôležité je vyjadriť radosť z ich účasti na stretnutí, 

 dať rovnakú možnosť vyjadriť sa všetkým zúčastneným, tým poukazujem na ich 

dôležitosť, 

 byť prístupný a ľudský, vystupovať v pozícii rovnocenného partnera, uznať si chyby. 
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OTÁZKY A NÁMETY DO DISKUSIE 

 

 

1. Aké sú zložky etickej výchovy v primárnej škole a čím sú charakteristické? 

 

2. Aké celky a aplikačné témy má obsah – výchovný program etickej výchovy v 

primárnej škole? 

 

3. Akými výchovnými zásadami je charakterizovaný výchovný štýl vo výchove 

k prosociálnosti? 

 

4. Aké najefektívnejšie výchovné metódy využíva etická výchova v primárnej škole? 

 

5. Ako je charakterizovaná osobnosť učiteľa etickej výchovy v primárnej škole? 

 

 

 

 POZNÁMKY 
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