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EDUKÁCIA ČLOVEKA Z HĽADISKA NIEKTORÝCH 

HISTORICKÝCH KONCEPCIÍ A PRÍSTUPOV 
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Anotácia: Európa dnešných čias hľadá svoju čo najoptimálnejšiu podobu pre úspešný štart do tretieho tisícročia. 

Okrem politických, ekonomických a sociálnych otázok, čoraz významnejšou sa stáva aj problematika 

výchovného pôsobenia v celej svojej zložitosti a šírke - od predškolského veku až po obdobie staroby, od 

zámernej inštitucionálnej výchovy až po funkcionálne výchovné vplyvy rôznych spoločenských štruktúr a 

skupín. 
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Abstract: Nowadays Europe is looking for as optimal image for the successful beginning of the third 

millennium as possible. Besides the political, economic and social issues, problem of the educational impact is 

becoming the more important issue in its largeness and diversity - from the pre-school age up to old age period, 

from the aimed institutional education up to the functional educational influences of the various social structures 

and groups. 
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Výchova, ako historicko-spoločenský fenomén, sprevádza vývoj civilizácie od jej počiatkov až po 

súčasnosť. Zabezpečuje kultúrny transfer, osobnostný rozvoj jedinca i napredovanie ľudskej spoločnosti. Tak, 

ako sa menili spoločensko-ekonomické determinanty života, menila svoju tvár a poslanie i výchova v 

jednotlivých vývojových stupňoch ľudskej komunity. Otázka ďalšieho smerovania vzdelávacích aktivít, ktoré by 

mali uspokojiť potreby pre zaradenie sa jedinca do súčasných rôznorodých spoločenských štruktúr, no zároveň 

pripraviť ho flexibilne reagovať na požiadavky blízkej budúcnosti, stále bola, je a veríme, že aj naďalej bude 

jednou z prioritných problematík. 

Táto otázka sa stáva jednou z dominantných tém aj z pohľadu procesu vytvárania Európskej únie - s 

perspektívou prijímania i bývalých socialisticky orientovaných štátov, pri ktorom sa budú stretávať aj rôzne 

kultúrne orientácie, výchovné vzory a hodnoty. „Výchova a vzdelávanie sú citlivým seizmografom, 

zaznamenávajúcim prudké a neraz dramatické zmeny ľudského spoločenstva a aktívne na ne reaguje.“ (Bačová, 

1998, s. 360.) Ponímanie výchovy a z toho plynúce definície sú podmieňované nielen pojmom tolerancie a 

slobody vo výchove, ale aj hodnotami spoločnosti. Môžeme tvrdiť, že ide o zložitý problém, ktorý sa dotýka 

mnohostranných vzťahov vývinu osobnosti ako autonómnej bytosti a podmienok, v ktorých sa tento proces 

odohráva. V najširšom význame môžeme výchovu charakterizovať ako: ,,Špeciálne organizovaný 

a usmerňovaný proces cieľavedomého pôsobenia a vnútorného vývinu subjektu, ktorý sa realizuje v intenciách 

spoločenských podmienok.“ (Višňovský - Kačáni a kol., 2001, s. 42) 

Spätný pohľad na vývin výchovy a školstva v európskom regióne poskytuje niekoľko možných variantov 

historických paradigiem pre možné úvahy o výchove v budúcom tisícročí, v ktorom pedagogická a andragogická 

dimenzia v spoločenskej akcelerácii bude zohrávať čoraz významnejšiu rolu. 

Antická kultúra predstavuje jeden zo základných pilierov pre kultúrny rozvoj európskeho regiónu. 

Literárne práce Sofokla, Euripida a Aristofana, sochárske práce Feidia, historické diela Xenofonta a Tukidida, 

dva základné smery filozofického nazerania - Demokritov materializmus a Platónov objektívny idealizmus - to 

je len časť z kultúrneho bohatstva zrodeného v antickom Grécku. V starovekom Grécku "sa po prvýkrát 

teoreticky i prakticky rieši problém, ako zabezpečiť pre jednotlivca toľko slobody, aby mohol uplatniť svoju 

iniciatívu a svoje názory za vlády určitého sociálneho poriadku, a na druhej strane, ako zlúčiť ideu sociálneho 

poriadku a sociálnej organizácie s právami a zaručením bezpečnosti jednotlivca. Ide tu o úsilie vychovať človeka 

slobodného po stránke politickej i po stránke mravnej." (Kádner, 1909, s. 54) 

Práve výchove človeka - výchove slobodného občana v rámci existujúceho otrokárskeho zriadenia, sa 

venovala v starovekom Grécku zvýšená pozornosť. Z histórie je to najmä známy ideál výchovy kalokagathia (z 

gréc. kálos = krásny, agáthos = dobrý), ako snaha o harmonický rozvoj telesných i duševných kvalít človeka. 

Tento ideál bol sformovaný v Aténach a jeho realizáciu zabezpečovali špecificky vytvorené školské inštitúcie: 

a/ škola gramatistov (čítanie, písanie, počítanie, gramatika,  kreslenie, literatúra) 

b/ škola kitharistov (hra na kithare, lýre, spev, tanec, Homérove  básne, dejepis) 

c/ zápasnícka škola - palaestra (päťboj: beh, skok, zápasenie,  hod oštepom, hod diskom) 

d/ gymnázión (telesná výchova, rétorika, filozofia, politika,  literatúra) 

e/ efébia (povinná vojenská služba - cviky so zbraňami a služba v  posádke) 
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Aj keď táto výchova bola prístupná len chlapcom - dievčatá boli zväčša vychovávané doma matkami pre prácu v 

domácnosti, jej hlavný moment - snaha o harmonický rozvoj osobnosti - natrvalo oslovil pedagogické myslenie 

nielen európskeho dosahu. 

Výrazný príklon k tejto paradigme sa prejavuje najmä v období humanizmu a renesancie (z lat. humanus 

= ľudský, ušľachtilý, renascor = znovu sa rodím), ktoré pripravilo podmienky pre rozvoj pozorovania prírody i 

štúdia samotného človeka - jeho síl, schopností a tvorivej činnosti. Ideálom, na rozdiel od scholastického 

obdobia, sa podľa vzoru antiky opäť stáva slobodný človek, s túžbou oslobodiť sa od pút tradícií, s právom 

využívať kritiku rozumom, so snahou o nové poznanie, s hľadaním zmyslu života na tejto zemi. 

Myšlienky tohto obdobia sa výrazne odrazili aj v pedagogickej teórii a školskej praxi. Zdôrazňovala sa 

výchova slobodných, činorodých ľudí, vedomých si vlastných síl a schopností. Odmietali sa telesné tresty, lepšie 

výsledky sa mali dosiahnuť povzbudením osobnej ctižiadostivosti žiakov. V zhode s antickým ideálom sa 

venovala pozornosť telesnému vývinu, vyzdvihoval sa význam hier ako prostriedku pre jeho rozvoj. Snahou 

humanistickej výchovy bolo spojenie rozumovej, mravnej, estetickej a telesnej výchovy. Z obsahu vyučovania 

prevládali: latinský a grécky jazyk, klasická antická literatúra, logika, metafyzika, astronómia, hudba a 

maliarstvo. Vittorino Ramboldini da Feltre, Erasmus Rotterdamský, Thomas More, Juan Luis Vives a i., ich 

pedagogická činnosť a knižné publikácie /napr. Chvála bláznovstva, O spôsobe štúdia, O výchove kresťanskej 

ženy, O vedách apod./ výrazne dokazujú dané smerovanie v oblasti výchovy. 

Kresťanská ideológia, ktorá sa stala výraznou oporou feudálneho systému, 1 a 1/2 tisícročia "jednoznačne 

určovala i základné ciele, obsah, metódy a formy výchovy." (Cipro, 1991, s. 193) Po období prenasledovania a 

šírenia kresťanských myšlienok ilegálnou cestou, nastáva v 4. stor. n.l. zlom v prospech kresťanstva. Najprv to 

bol známy Milánsky edikt z r. 313. - A. Franzen vo svojom diele hovorí o "milánskom tolerančnom programe" 

(Franzen, 1992, s. 53), ktorým cisár Konštantín Veľký zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami a 

ešte ku koncu tohto storočia, v r. 391., bolo "kresťanstvo povýšené na oficiálne štátne náboženstvo Rímskej ríše." 

(Cipro, 1991, s. 194) 

Pre rozvoj kresťanskej výchovy mal veľký význam Aurelius Augustinus, ktorý sa snažil o prepojenie 

antickej kultúry s kresťanským učením, "neodmieta antické základné morálne cnosti, akými boli múdrosť, 

spravodlivosť, statočnosť a umiernenosť, k nim však pridáva tri základné cnosti kresťanské - vieru, nádej a 

lásku." (Jůva, 1995, s. 9) Človek má smerovať celou svojou činnosťou k "božiemu štátu", ktorý je protikladom 

pozemského sveta a vyjadruje ideálny stav. Pohanský Rím si kládol za výchovný ideál dokonalého rečníka s 

vysokým všeobecným vzdelaním, vyjadrujúci vzťah štát - občan. Jeho výchovu rozpracoval najmä Marcus 

Fabius Quintilianus v diele Institutionis oratoriae (Základy rétoriky). "Kladiem si za cieľ vzdelať dokonalého 

rečníka, ktorým nemôže byť nikto iný než čestný muž. Preto od neho vyžadujem nielen mimoriadnu schopnosť 

hovoriť, ale aj všetky duševné činnosti." (Quintilianus, 1985, s. 23) Kresťanský Rím naproti tomu dáva do 

popredia vzťah medzi človekom a Bohom, ktorého sprostredkovateľom je vzdelaný kňaz. Obsahom ich 

vzdelania bolo Písmo a disciplíny slobodných umení. 

Vzdelanie v duchu kresťanských ídeí sa šírilo buď prostredníctvom katechumenických škôl, ktoré mali za 

úlohu oboznámiť deti i dospelých s kresťanským učením a pripraviť ich na krst, alebo prostredníctvom 

katechetických škôl. Ich úlohou bolo vzdelávať budúcich kňazov - profesionálnych šíriteľov viery a primárnych 

výchovných činiteľov. "Zmysel kresťanskej výchovy spočíva v tom, že prostredníctvom Krista vedie človeka k 

spáse jeho duše." (Reble, 1995, s. 40) 

Rečnícke a filozofické školy sa postupne menili na katechetické a teologické školy, reprezentované v ďalšom 

vývoji kláštornými, katedrálnymi (biskupskými) a farskými školami. Vrcholnými vzdelávajúcimi inštitúciami sa 

stali v období stredoveku klasické univerzity, ktoré cirkev v tomto období plne ovládala - určovala cieľ a obsah 

vyučovania, udeľovala súhlas pre vyučujúcich profesorov, schvaľovala existenciu univerzity a pod. Scholastika, 

so svojím najvýznamnejším predstaviteľom Tomášom Akvinským, pestovaná na týchto univerzitách na jednej 

strane presadzovala logické myslenie, avšak dostala sa do slepej uličky preto, "že k tomu nemala dosť priestoru v 

rámci cirkevnej dogmatiky, s ktorou sa nesmela dostať do rozporu." (Cipro, 1991, s. 267) 

V celoživotnom diele J. A. Komenského Všeobecná porada o náprave vecí ľudských “máme pred sebou 

jeden z najrozsiahlejších, v každom prípade však myšlienkovo najhlbšie odôvodnený spoločenský projekt 17. 

storočia.” (Patočka, 1981, s. 294.) Svoj všenápravný projekt Komenského ucelený výchovný program mal 

poskytovať jednu z ciest pri riešení otázky obnovy spoločnosti. Jeho koncepcia univerzálneho vzdelania, ktorú 

prezentoval vo svojej práci "Vševýchova" - ide o 4. časť z celoživotného filozoficko - pedagogického diela 

"Všeobecná porada o náprave vecí ľudských", v sebe zosobňuje "to, aby boli všetci ľudia osvietení pravou 

múdrosťou, aby boli pravou občianskou správou uvedení do poriadku a aby boli pravým náboženstvom 

zjednotení s Bohom tak, aby nikto nemohol stratiť zmysel svojho poslania na tento svet." (Komenský, 1992, s. 

38) Školy boli v jeho chápaní "dielňami ľudskosti", ktoré mali za úlohu v praxi realizovať jeho výchovnú 

koncepciu, ktorá po prvýkrát dôsledne zasahuje celý život človeka - od zrodenia až po smrť. Výchova má v jeho 

ponímaní priviesť k "úplnej ľudskosti" všetkých ľudí, bez rozdielu rasy, pohlavia, stavovskej príslušnosti, 

vierovyznania, či postihnutia niektorým z handicapov. "Potreba vzdelania všetkých ľudí bude zrejmá, ak si 

uvedomíme, že na tom záleží Bohu, ľuďom aj samým veciam." (Komenský, 1992, s. 42) 
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"Sedemnáste storočie dalo svetu Komenského, osemnáste Rousseaua. Tak asi by bolo možné vyjadriť čo 

najkratšie Rousseauov význam v dejinách výchovy a pedagogiky." (Cipro, 1991, s. 13) Azda najslávnejším 

pedagogickým románom všetkých čias sa stal práve román J. J. Rousseaua "Emil alebo o výchove". Román, 

ktorý v sebe vyjadruje nový vzťah k vychovávanému jedincovi a ktorý dal základy pre ideál prirodzenej 

výchovy. Do popredia záujmu v oblasti výchovy sa u Rousseaua dostávajú všeobecné ľudské hodnoty, ktoré sú 

nadradené čiastkovým, špecifickým momentom u vychovávaného (profesijné vzdelanie, spoločenské zaradenie, 

politická orientácia a pod.). "Až vyjde z mojich rúk, pripúšťam , nebude ani úradníkom, ani vojakom, ani 

kňazom; bude v prvom rade človekom; bude v prípade potreby vedieť byť tým, čím má byť ktorýkoľvek človek; a 

nech ho osud postaví na akékoľvek miesto, vždy bude na svojom." (Rousseau, 1956, s. 19) 

 Rousseau charakterizuje tri nasledovné základné výchovné činitele, ktoré formujú človeka: 

a/ príroda - stará sa o vnútorný rozvoj schopností a ústrojov  človeka; 

b/ ľudia - učia človeka využívať vyvinuté schopnosti a ústroje; 

c/ veci - určujú vlastnú zásobu skúseností o predmetoch u  človeka. 

Pre prirodzenú výchovu je charakteristický dôraz na rozvoj všeobecne kladných vrodených - prirodzených vlôh 

človeka, a pomocou "negatívnej výchovy" sa má v nej zabraňovať škodlivým vplyvom, podľa Rousseaua 

nevhodného okolia - skazenej kultúry, nemravnej spoločnosti, puntičkárskej vedy, tyranského štátu. V tejto 

výchove sú hybnými momentmi prirodzená túžba žiaka po vedomostiach, jeho aktívna účasť pri poznávaní a 

získavaní skúseností a zručností, aktívna pomoc vychovávateľa znalého vývojových tendencií žiaka a metód 

podpory ich kladného smerovania. Pod heslom "Späť k prírode!" si Rousseau predstavuje návrat do obdobia 

slobodného, vnútorne vyrovnaného, po majetku nebažiaceho a neskazenou sebaláskou charakterizovaného 

"prirodzeného človeka". 

Významný prínos pre rozvoj pedagogického myslenia mal Rousseauov postreh o nezastupiteľnom mieste 

obdobia detstva pre harmonický rozvoj osobnosti jedinca, "až Rousseau skutočne objaví dieťa ako také." (Reble, 

1995, s. 121) Detstvo nechápal ako obdobie prípravy na dospelosť, ale špecifickú vývojovú etapu, v ktorej sa 

kladú základy pre ďalšie vývojové fázy v ontogenéze. "Milujte dietky, podporujte ich hry, ich radosť ...Kto z vás 

by niekedy nebol túžil po tomto veku, kde na perách je stále smiech a kde je v duši vždy mier ?" (Cipro, 1991, s. 

20) Obdobie detstva má mať preto aj svoj osobitný obsah výchovy, rovnako ako aj metódy, formy a pod.  

Rousseau ako tvrdí J. Cach (1967, s. 47) začal romantickú éru návratu k prírode, návratu, ktorý zasiahol 

najrôznejšie zložky spoločnosti. Jeho snahy sa dotýkali odvratu od feudálnej kultúry a poriadku k hľadaniu 

pravej skutočnosti a prirodzeného človeka uprostred neskazenej prírody. Ako uvádza Ľ. Bakoš (1956, s. 11) 

Rousseau sa v zápase so svetskou a cirkevnou mocou ukázal ako vysoko mravný a charakterný človek, dôsledný 

demokrat a milovník slobody a slobodného osobného presvedčenia. Svoje názory neodvolal hoci bol za ne 

prenasledovaný, čo poznačilo celý jeho život. 

Lev Nikolajevič Tolstoj, fenomén európskej kultúry, v našich mysliach vo všeobecnosti väčšinou evokuje 

predstavu významného literárneho činiteľa, menej však - ak niekedy vôbec, aj predstavu významného ruského 

pedagóga - praktika, ako aj teoretika školskej reformy. Tak ako u Rousseaua, aj u Tolstého sa výchova stala v 

jeho snažení jedným z hlavných prostriedkov pre zmenu spoločnosti. "Tolstoj pôsobil v duchu Rousseaua, bol 

však jeho slobodným pokračovateľom v zmenených pomeroch, v zmenenej dobe, v zmenenom mieste...Zásadu 

slobody a samočinnosti dieťaťa vyslovil už Rousseau, avšak bez toho zdôvodnenia a zúžitkovania, aké im dal 

Tolstoj." (Tolstoj, 1912, s. CCCVII) Usiloval sa o vytvorenie sústavy školstva pre elementárne vzdelanie, 

ktorým sa malo prispieť k zvýšeniu životnej úrovne ruského ľudu. Kritizoval ruské školstvo, ktoré postrádalo 

kvalifikovaných učiteľov i učebnice, prevládal analfabetizmus, absentovali samotné školy, časté boli telesné 

tresty. 

Vo svojej škole v Jasnej Poľane, ako aj svojimi teoretickými článkami o výchove výrazne prispel k 

rozvoju myšlienky slobodnej výchovy, v ktorej podľa jeho tvrdenia "sloboda je nevyhnutnou podmienkou 

každého vzdelania rovnako pre žiakov i učiteľov" (Hessen, 1935, s. 150). Sám Tolstoj používal pojmy slobodná 

výchova a slobodná škola. Prídavné meno „slobodný“ v ruskom origináli znamená slobodný, voľný, 

a v uvedených spojeniach má často význam ničím neobmedzovaný, nezávislý či samostatný. L. Pecha (1982) 

uvádza, že vo význame, aký Tolstoj prikladal týmto spojeniam, je nesprávne hovoriť o slobodnej výchove, ale 

o Jasnopolianskej voľnej škole a o Tolstého myšlienke voľnej školy. V tomto ponímaní sloboda výchovy a školy 

nadobúdala u Tolstého najmenej šesť výrazných modifikácií: 

a) Prvá modifikácia pedagogickej slobody bola zakotvená v oblasti teórie. Zakladala sa na odpútaní sa od 

teoretických dedukcií a teoretických poučiek.  Zdôrazňovala skúsenosť a z nej aj chcela vychádzať. 

Tolstoj požadoval slobodu experimentovania, chcel aby každá škola bola pedagogickým laboratóriom, to 

malo zaručiť jej pružnosť a udržovanie kroku s vývojom. Takto ponímaná sloboda dávala prednosť 

empirizmu a praktickosti, bola dynamickým a tvorivým prvkom, akousi poistkou proti dogmatizmu 

a strnulosti poučiek. Na druhej strane sa však podceňoval význam teoretického vedenia a systematickosti. 

b) Druhou podobou pedagogickej slobody bolo zavrhovanie výchovného násilia a donucovania akéhokoľvek 

druhu. V druhom období Tolstoj zavrhol výchovu ako takú. Inde zase Tolstoj napísal, že výchova 
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prináleží rodine a škola do nej nemá zasahovať. V štvrtom období dokonca priznal, že výchovu 

a vzdelávanie nemôžme od seba oddeľovať, a že rozdiel, ktorý medzi nimi robil bol umelý. 

c) Tretiu podobu slobody odvodil Tolstoj z Rousseauovho pedagogického naturalizmu. Išlo o slobodu a 

rozvoj detskej osobnosti, opierajúcej sa o presvedčenie, že detská prirodzenosť je zdravá, harmonická 

a dobrá, preto si zaslúži aby bola rešpektovaná.  

d) Štvrtú podobu slobody založil na možnosti povedať nie. Deti mali možnosť slobody dobrovoľnej 

dochádzky a tiež dĺžky trvania vyučovaných predmetov. Žiaci jasnopolianskej školy mohli do školy 

neprísť a zároveň ju aj kedykoľvek opustiť. 

e) Ďalším rysom slobody bol, liberalistický pedagogický štýl, ktorý doprial deťom dostatok priestoru pre 

aktivitu a pre nenútený, prirodzený detský prejav. Slobodomyseľného, veselého a nenúteného ducha 

školy podmieňovalo nadšené zaujatie učiteľa, jeho veľká obetavosť a tvorivosť. 

f) Šiesta modifikácia slobody spočívala na oslobodení školy od úradného nátlaku, či už zo strany cárskej 

vlády alebo spoločenských liberalistických tendencií, kopírujúcich západné vzory. Išlo o oslobodenie od 

mechanicky prenášaných šablón a vnútených ekonomických podmienok. Tolstoj ekonomicky 

i pedagogicky zdôvodnil, že najlepší je taký systém organizácie škôl, ktorý im dáva istú autonómnosť 

a podriaďuje sa iba rodičom vyučovaných žiakov, ktorí budú pri ich zriaďovaní vychádzať z miestnych 

podmienok a zo svojich finančných možností. (Pecha, 1982) 

Jasnopolianská škola s týmto výchovným ideálom bola vzdialená akémukoľvek donucovaniu, základom 

práce učiteľa bolo podnietenie záujmu u detí. Žiaci si sami s učiteľmi stanovovali učebný plán, absentoval stály 

rozvrh hodín, tresty boli zakázané, domáce úlohy sa nezadávali, príchod a odchod zo školy boli závislé od 

záujmu žiaka učiť sa. Ako potvrdil samotný Tolstoj: "Nikto nič nepriniesol, ani zošity, ani knihy, ale ani v hlave 

nemusel nič prinášať. Žiak sa na nič nemusí pamätať, čo sa včera robilo, nemusí myslieť na nejaké úlohy. 

Netrápi ho myšlienka na nastávajúce vyučovanie. Do školy prináša len seba samého, svoju vnímavú 

prirodzenosť, presvedčenie, že dnes bude v škole práve tak veselo, ako bolo včera." (Hessen, 1935, s. 115) 

Tolstoj kritizoval koncepcie učenia sa, ktoré boli založené na: 

1/ poslušnosti - dieťa sa učí, aby nebolo potrestané, 

2/ sebeláske - dieťa sa učí, aby bolo odmenené, 

3/ hmotnom prospechu a ctižiadosti - dieťa sa učí, aby bolo  lepšie od ostatných, aby získalo dobré 

postavenie. "Základným motívom by sa mala stať túžba po poznaní, prirodzená potreba vyrovnať sa tomu, 

kto vie viac" (Cipro, 1991, s. 546). 

Vo ,,Všeobecných poznámkach pre učiteľov“ dodával, že čím ľahšie sa učí  učiteľovi, tým ťažšie sa učí 

žiakovi. Žiakovi sa malo ľahšie učiť, ak sa učiteľ snažil prispôsobiť  úlohy jeho silám, ak ho viacej vyzýval 

k odpovediam i otázkam. Učiteľ mal predkladať žiakovi učivo, ktoré je zrozumiteľné a zaujímavé, také, ktoré 

žiak mohol pochopiť. Učiteľ sa mal snažiť poskytnúť čo najviac vedomostí o viditeľných javoch. 

Nezrozumiteľným slovám sa mal vystríhať a radšej ich nahrádzať, nemal by používať zložité klasifikácie 

a pravidlá. Mal by poskytovať žiakovi čo najviac vedomostí a vyzývať ho k najväčšiemu množstvu pozorovaní 

vo všetkých odboroch vedy. Učiteľ v Tolstého ponímaní mal vykonávať svoje povolanie z ohľadom na 

požiadavku ,,primeranosti žiakovým silám“. 

Koniec XIX. a začiatok XX. storočia predstavuje v európskych dejinách školstva a pedagogiky obdobie 

bohaté pre inšpiračné podnety k úvahám o zamyslení sa nad ďalším možným smerovaním výchovy. 

Práve v tomto období sa idea slobodnej výchovy naplno rozvinula a rôznorodo transformovala v rámci 

pedocentristického hnutia. Švédska učiteľka Ellen Keyová v diele "Storočie dieťaťa" vytýčila základné postuláty 

tohto smeru. Apelovala na "majestát dieťaťa" a vyzvala učiteľov, aby "nerušili jeho životnú hodnotu 

systematickým vyučovaním a výchovou, ale aby sa mu v nej prispôsobili." (Srogoň, T. a kol, 1986, s. 245) Naše 

storočie je z hľadiska pedagogiky charakterizované ako doba mohutného pedagogického vírenia. Hľadajú sa 

nové výchovné koncepcie a im zodpovedajúce školy, ktoré sa zaraďujú do prúdu reformného pedagogického 

hnutia a alternatívnych škôl - napr. waldorfská, montessoriovská, jenská škola, hnutie za odškolenie a slobodné 

školy, hnutie za antiautoritatívnu výchovu, hnutie modernej školy, antipedagogika, otvorené vyučovanie, 

francúzska skupina novej výchovy a i. 

V roku 1976 bol pre oblasť vzdelávania prijatý akčný program Európskeho spoločenstva "Towards a 

European Education Policy", s cieľom "podporovať lepšie pochopenie rozličných kultúrnych, hospodárskych, 

jazykových a vzdelávacích tradícií národov spoločenstva, ako i väčšie pochopenie hodnoty kultúrnej a 

inštitucionálnej mnohorakosti spoločenstva." (Vzdelávanie a výchova v Európe, 1992, s. 3) Boli otvorené 

niektoré "európske školy" - napr. Európsky univerzitný inštitút vo Florencii, no konštatovali sa niektoré 

nedostatky, ako napr. malá súvislosť obsahov vo vyučovaní a absencia učebných materiálov. 

So snahou posilniť pocit identity k európskemu regiónu bol komisiou ES vypracovaný program výchovy 

k občianstvu v európskom spoločenstve. Uskutočnenie tohto programu však stroskotalo pre nemožnosť 

direktívneho zabezpečenia tohto programu a preto od roku 1980 sa prešlo na realizáciu európskej dimenzie vo 

vzdelávaní prostredníctvo podpory iných foriem - výmena informácií, rozvoj učebných materiálov, výmena 

učiteľov členských krajín. 
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Výrazný pokrok prinieslo Valné zhromaždenie Rady európskeho parlamentu o európskej dimenzii vo 

vzdelávaní (september 1989), ktoré vo svojom Odporúčaní definuje, že ide o výchovu " k vzájomnému 

porozumeniu medzi obyvateľmi Európy - hlavne prostredníctvom štúdia jazykov, histórie a civilizácie." 

(Pedagogické spektrum, 1995, s. 4) Cieľom v oblasti praktického uskutočňovania európskej dimenzii vo 

vzdelávaní nie je zaviesť nové vyučovacie predmety, ale zakomponovať túto tému do už existujúcich. Táto 

dimenzia v sebe obsahuje nasledovné tri súčasti: 

1. Vzdelávanie v Európe - prebieha v európskom regióne. 

2. Vzdelávanie o Európe - oboznamuje o rôznych aspektoch  (politický vývoj, história, geografia, kultúra, 

inštitúcie,  organizácie a pod.). 

3. Vzdelávanie pre Európu - má vzbudiť potrebu spoluúčasti na  riešení globálnych problémov, vytvoriť 

pocit patriotizmu  k európskemu regiónu. (tamtiež, s. 3) 

Všetky tieto aspekty vedú aj k zmene chápania roly učiteľa. Vytvára sa pokus o charakteristiku "európskeho 

učiteľa" a o postihnutie jeho základných pedagogických aktivít v príslušnom kontexte - "z hľadiska európskej 

jednoty, európskeho vedomia a európskej identity." (Krejčí, 1992, s. 496) 

Aj v podmienkach slovenskej školy sa v posledných rokoch rozvinula odborná polemika ohľadom 

ďalšieho smerovania výchovného pôsobenia. Zdôrazňuje sa pritom orientácia na humanizáciu výchovy, ktorá 

vychádza z celkovej potreby transformácie filozofie výchovy. ,,Vychovávateľ nemá predpisovať, čo dieťa má 

robiť a čo nie, nemá hodnotiť, nemá ním manipulovať a rozhodovať, čo sa má učiť, ako sa správať. Má len 

uľahčovať procesy dieťaťa, aby samo objavilo cestu, spôsob, ako sa správať, čo a ako sa učiť, ako sa rozvíjať, 

zdokonaľovať.“ (Zelina, 1995, s. 12) Scientistická koncepcia, ktorá v poslednom období výrazne dominovala v 

našich školách, sa zameriavala prevažne na množstvo informácií a poznatkov, jeho čo najvernejšie a 

najrýchlejšie osvojenie, na merateľný výkon. Pri tomto ponímaní výchovy sa však vynára otázka, "či 

jednostranné priorizovanie scientisticko-racionálnych prístupov k príprave mladého človeka je to jediné 

poslanie výchovy a vdelávania. Je zabehnutá koncepcia všeobecného vzdelávania skutočne všestrannou 

prípravou pre život ?" (Spišiak, 1995, s. 5) Z výchovných aktivít sa vytratila emocionalita, vnútorné 

uspokojenie, prežívanie, "chýbajú šťastné a neočakávané okamihy prekvapenia" (Blašková - Jelínková, 1993, s. 

389), a postupne i radosť učiteľov z výkonu povolania. Humanistická koncepcia by mala v príprave človeka pre 

plnohodnotný a vyvážený život v našej dobe do obsahu zaradiť "komunikáciu, spracovanie informácií, riešenie 

problémov, porozumenie sebe samému i druhým ľuďom, chápanie prírody, prežívanie a sebarozvíjanie." 

(Walterová, 1991, s. 331) Výchova zdôrazňuje nielen poznávaciu stránku, ktorú preferuje najme škola ale aj 

rodina, no vyzdvihuje aj slobodu a autentickosť osobnosti. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý 

(čestný, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný 

(vyrovnaný, zdravý) človek. (Rosa – Turek - Zelina, 2000, s. 36) 

Európsky kontinent prežil za posledné storočie tri vážne vojnové konflikty, obdobie studenej vojny, 

nezmyselné rozdelenie na dva ideologické tábory, ako i pád jedného z nich a vybrané premeny spoločenskej 

klímy. Tieto, ako i mnohé iné javy globálneho dosahu (smrť ľudí od hladu v XXI. storočí, ekologické problémy, 

drogová závislosť, týranie a zneužívanie detí, problém negramotnosti detí i dospelých a pod.) nás nútia zamýšľať 

sa nad efektívnosťou dopadu celkového výchovného pôsobenia v súčasnom ponímaní. Aká bude Európa v 

budúcom tisícročí, ktoré hodnoty sa stanú prioritnými, aká výchova sa bude spolupodieľať na formovaní 

budúcich pokolení ? 

„Globálne problémy stoja dnes pred celým ľudstvom, pred každým národom. Nikto nemôže čakať, že ho 

obídu negatívne javy moderného života.“ (Goga, 2002, s. 192) Otázka smerovania edukačných aktivít 

v budúcnosti je stredobodom záujmov odborníkov z mnohých oblastí (pedagogika, psychológia, sociológia, 

filozofia, ekonomika atď.). Procesy globalizácie a transformácie, ako i dynamický prienik IKT do každodenného 

života budú rozhodne naďalej determinovať aj túto oblasť spoločenského života. Dokumentuje to napr. aj 

stanovisko európskych expertov, ktorí „sa zhodujú, že je potrebné zmeniť vzdelávanie a že E-learning prichádza 

v pravom čase a na pravom mieste.“ (Straková, Z., Prčíková M. Cimermanová, I., 2005 s. 11)  

Napriek týmto faktorom ako i multikultúrnym vplyvom by si výchova a vzdelávanie mali zachovať 

princípy tolerancie, slobody a individuálnej vôle pri formovaní učiacej sa spoločnosti. K tomuto cieľu môžu 

napomáhať aj pozitívne príklady minulosti, v ktorých sa odrážajú snahy o reformu školy a výchovy. 
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