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Pri riešení problémov človeka nestačí
brat’ do úvahy len prítomnú realitu existujúceho sveta, ale aj dedičstvo minulosti.
Ono sa odráža v celkovej úrovni myslenia
súčasného človeka, čo mže i v budúcnosti
ovplyvňovat’ kvalitu jeho vnímania a prežívania vlastného života. Od dôb francúzskeho osvietenstva sa l’udstvo domnievalo,
že vzdelanost’ je dostatočnou ochranou
proti l’udskej nerovnosti, nespravodlivosti a zárukou zmysluplnej realizácie života.
Prítomnost’ l’udskej nerovnosti, násilia,
nepravdy, intolerancie, egoizmu, neslobody
a l’ahostajnosti v dnešnom svete nás skôr
presviedčajú, že tomu tak celkom nie je.
Žijeme v dobe blahobytu, ktorý sa neprejavuje len v materiálnej hojnosti, ale
aj v mravnom relativizme, v nadbytku informácií a rozmanitých podnetov. Daň za
moderný život je niekedy vysoká. L’udská
spoločnost’ sa vo viacerých smeroch stáva
chorou spoločnost’ou, pre ktorú je typický
rozporný úkaz. Na jednej strane honba za
št’astím, a na strane druhej spoločnost’ l’udí „osamelých, úzkost’ou naplnených, deprimovaných, závislých – l’udí, ktorí sú radi, ked’
sa im podarí zabit’ čas...” (Fromm, 1994)
Napriek nesporným pozitívam západnej
civilizácie sa dnes vyrovnávame s negatív-
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nymi dôsledkami konzumnej a hedonistickej kultúry, najmä s nivelizáciou základných
hodnôt, týkajúcich sa dôstojnosti človeka
i l’udského života vôbec a s prehlbujúcou sa
existenčnou krízou človeka. Postmoderné
myslenie nielen spochybňuje a relativizuje
každé poznanie, ale i všetky rituály, tradície, inštitúcie a v konečnom dôsledku manželstvo i rodinu. Tento prístup vytvára „začarovaný kruh”, ked’ najprv relativizuje
a spochybňuje každú skutočnost’, potom
ju cielene deštruuje, aby následne z vytvorených fragmentov skonštruoval novú premenlivú skutočnost’, ktorú je možné opät’
spochybnit’ a deštruovat’. Skutočnost’, že
postmoderné myslenie upúšt’a od hl’adania
pravdy, lebo tú si môžeme vytvárat’ sami,
sa premietla aj do etiky, ktorá v tomto vnímaní nepozná povinnost’ ani sankciu, pozná len právo na uspokojenie túžby a právo
na individuálne št’astie (Mráz).
Nová logika sekularizácie morálky smeruje k vytvoreniu takej spoločnosti, ktorá
neprijíma ideál odopierania a obete, ale
systematicky vedie ku hmotnej kultúre
užívania si tu a teraz. Jednou z hlavných
morálnych skutočností sa stáva právo.
„...o akých demokraciách hovoríme, pokial’
sa relatívne rozhodnutia o dobre a zle stá-
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vajú vecou nezávislých expertov? ... načo
sú vznešené vyhlásenia firiem, spoločností,
strán, ked’ sú v rozpore s konkrétnymi skutkami?” (Lipovetsky, s. 19, 1999)
Problémy ale nevidím len „v zlyhávaní
inštitúcií”. Jedným z vážnych dôvodov,
prečo sa človek v mnohých prípadoch stáva úplným konzumentom, hedonistom
a egoistom je dôsledok duchovného a intelektuálneho zlyhania. V tomto prípade intelekt, nestotožňujem s umom, t.j. s čisto
logickou formou myslenia, ale rozumiem
pod ním súhrn všetkých duchovných mohutností, ktoré má človek k dispozícii pre
svoju orientáciu. (THOLT, NEZNÍK, 1999).
Martin Buber vo svojej knihe Cesta člověka podle chasidského učení (1994, s. 7)
popisuje zaujímavý príbeh. Velitel’ policajtov vo väzení sa pýta rabiho Šneur Zalmana:
„Ako sa má rozumiet’ tomu, že Vševediaci Boh
hovorí Adamovi – kde si?” – Rabi mu nato
odpovedá: „Na každého človeka, v akejkol’vek
dobe Boh volá – z vymeraného času si už 46
rokov prežil, kde si, kde sa nachádzaš, pokial’
si už prišiel” ...Rabi d’alej pokračoval „ked’ sa
takto Boh pýta, nie je to preto, že by nevedel čo
robí alebo kde je; chce vyvolat’ u človeka sebareflexiu na prehodnotenie seba a uvedomenia
si svojho momentálneho stavu ...Adam sa skrýva, aby sa vyhol zodpovednosti”.
Každý človek sa môže ocitnút’ v pozícii
pomyselného Adama, ktorý bud’ hl’adá
svoju cestu alebo uteká sám pred sebou a
robí z vlastného bytia nástroj k ukrývaniu.
Neschopnost’ či neochota riešit’ prichádzajúce problémy ho často vedú k úniku pred
zodpovednost’ou za prežitý život, čo je odrazom skôr „nežitého ako žitého” vlastného života, smerujúceho k deštrukcii.
Eliminovat’ spomínané negatívne javy
nie je možné len uznaním zla a získaním
odporu voči nemu. Dôležité je, aby úsilie

človeka smerovalo k jeho vnútornému
uspôsobovaniu tomuto zlu odolávat’. Pokial’ chce v tejto záplave ruchu obstát’, byt’
sám sebou, odolávat’ konformizmu alebo
akejkol’vek forme totality, musí sa naučit’
rozlišovat’ veci podstatné od nepodstatných, medzi tým čo má a nemá zmysel, t. j.
robit’ dobré rozhodnutia. Tie vychádzajú
z jeho pravdivého ja i vedomia svojej hodnoty. Pocit vlastnej hodnoty neznamená
len dôverovat’ sebe a svetu, ale objavit’
svoju jedinečnost’, neopakovatel’nost’. Nie
je vrodený, ale získava sa v procese výchovy, ktorá by nemala iba sprostredkovávat’
vedomosti, ale aj zušl’acht’ovat’, kultivovat’ a v neposlednom rade formovat’ etické vedomie mladého človeka.
Teoretické ukotvenie etickej výchovy
Na každej kultúrnej úrovni si l’udské
spoločenstvo hl’adalo a vytváralo výchovné systémy vychádzajúce z rôznych svetonázorových východísk, ktoré mali viest’
jeho členov k vzájomnému dorozumeniu a
spoločnému dobru. Tieto paradigmy určovali východiská ich poznávacích a hodnotiacich procesov. Max Scheler (In:Gadacz,
1991, s.51) rozlišoval tri druhy poznania:
• poznanie, ktoré dáva moc,
• poznanie, ktoré dáva vzdelanie a znalosti,
• poznanie, ktoré vedie ku spáse.
Všetky tri druhy poznania sa môžu
napĺňat’ za predpokladu, že ich súčast’ou
bude aj formácia osobnosti postavená na
emocionalizácii a interiorizácii zvolených
hodnôt. Poznanie bez formačného aspektu
je nielenže nedostatočné, ale v minulosti i
v súčasnosti sa stávalo zdrojom necitlivého
či zjednodušeného pohl’adu na svet a tým
zároveň aj zárodkom totalitných ideológií,
manipulácií a krutých omylov. Poznatok
objektívnej informácie ešte nikoho nezmenil.
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často vieme čo je správne, dobré či morálne,
ale otázkou je, prečo podl’a toho nekonáme.
Príprava človeka na život nespočíva iba
v dobrej informovanosti či vzdelaní, ale
i v kvalitnej výchove a sebavýchove. Zámerne zvýrazňujem obe časti edukácie
lebo„vzdelávanie je súčast’ výchovy a nie
naopak, ako sa doteraz tradičné vzt’ahy definovali.” (Zelina, M., 1993, s. 9) Výchova
je proces, ktorý sa nepodiel’a len na formovaní osobnosti, ale i sociálnych skupín
a tým do značnej miery ovplyvňuje utváranie celej spoločnosti. V súčasnosti nie
je ciel’om výchovy menit’ spoločenský
systém, ale skvalitňovat’ život v jeho jednotlivých oblastiach. „...najl’ahšie je možné zmenit’ reč človeka. Náročnejšie sa mení
správanie. Ešte t’ažšie sa mení myslenie, ale
vôbec najt’ažšia je zmena l’udského srdca”
(Smékal, 2002, s. 405).
Jedným z dôležitých krokov, napomáhajúcich riešit’ naznačené problémy, platné
i v stredoeurópskom kontexte, bolo v roku
1993 zaradenie novovytvoreného predmetu etická výchova, ako povinne volitel’ného
predmetu do školskej edukácie v Slovenskej
republike. Tým, že táto koncepcia rešpektovala podmienky pluralistickej spoločnosti,
mohla sa na základných a stredných školách cez tento edukačný predmet realizovat’ výchova podporujúca prosociálnost’,
humánne správanie detí a napĺňanie ideálu
št’astia, ktorého podmienkou je starat’ sa
nielen o seba, ale aj o druhých. Vízia prosociálneho jedinca predpokladá výchovu,
ktorá ho motivuje, pripravuje k spolupráci
i rešpektovaniu záujmov a potrieb iných.
Každý človek si želá, aby bol rešpektovaný a pozitívne hodnotený a túži žit’ medzi
l’ud’mi, ktorí ho prijímajú a oceňujú.
Práve neschopnost’ spolupracovat’ je jeden z dôležitých dôvodov rozpadu rodín,
vznikajúcich konfliktov na pracoviskách či

v spoločenskom živote. Môžeme dokonca
povedat’, že politické i ekonomické systémy (i l’udské spolužitie vôbec) sú postavené práve na spolupráci, ktorá ale bez istej
dávky prosociálnosti nenapĺňa svoj zmysel. Výchova k nej je realizovatel’ná najmä
v dvoch základných prostrediach - v rodinnom a školskom. Jedno by malo dopĺňat’
druhé. Preto je dôležité to, aby sa v školskej edukácii kládol dôraz na výchovnú
i vzdelávaciu zložku. V konkrétnosti to
znamená nielen harmonický podiel vzdelávacích a výchovných predmetov, ale aj
zmenit’ filozofiu, atmosféru i procesuálnu
stránku súčasnej školskej edukácie.
Aj ked’ pri vymedzovaní prosociálnosti
sa môžeme stretnút’ s rôznymi definíciami,
prikláňam sa k jej vnímaniu ako k úmyslu
pomôct’, bez toho, že by aktér anticipoval za to vonkajšie odmeny. Páleník (1995,
s. 37) pod prosociálnym správaním rozumel
aj úmysel. Podl’a Lencza (In: Roche, 1992,
s. 5) to v praktickej rovine znamená, že takéto správanie „je zamerané na pomoc alebo
v prospech iných osôb, skupín alebo spoločenských ciel’ov, avšak bez toho, aby existovala
vonkajšia odmena (napr. finančná, resp. pochvala, uznanie) pre autora správania”. Motívom pre takéto správanie sa stáva vnútorná
potreba robit’ to, čo prospieva iným.
Pozitívne sociálne správanie má hlbokú
mravnú dimenziu aj pre život spoločenstva. Sociálnost’ ako taká, sa môže prežívat’ harmonicky alebo negatívne. V histórii
sme už boli svedkami toho, ked’ jednotlivec
ovplyvnil spoločenstvo alebo malá komunita celú spoločnost’. Pojem národ je bohatý
na obsahové významy. Grécke slovo laós –
l’ud, latinské ekvivalenty populus, gens, natio – l’ud, národ, sa môžu vykladat’ nielen
v pasívnej forme prežit’, živorit’, ale práve
v aktívnej kladnej polohe, ako byt’ pozorný
k iným, nechat’ iných žit’ (Hrehová, 2005).
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Práve realizácii tejto pozitívnej formulácie napomáha prosociálne správanie, ktoré má aj hlboké mravné a historické ukotvenie. Nachádzame ho v zlatom pravidle
mravnosti „Čo chceš aby robili tebe, rob aj ty
iným, čo nechceš aby robili tebe, nerob ani ty
iným”, ktorého významové ekvivalenty sa
objavujú v rôznych kultúrach od indickej
Mahabharáty „tie činy, ktoré si človek sám
neželá pre seba, ktoré jemu samému sú nepríjemné, nech nečiní druhým l’ud’om”, cez
Konfúcia „čo si sám neželáš, nerob iným”,
Tálesa z Milétu „nikdy nečiň to, čo odsudzuješ u iných” až po krest’anské univerzálne
zhrnutie morálky: „Všetko, čo chcete, aby
l’udia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je
zákon i proroci” (Mt 7, 12).
Odpovede na otázku, čo všetko, príp.
ktoré faktory ovplyvňujú rozvoj charakteru, hl’adali od polovice 20. storočia desiatky výskumných prác najmä vývinových
a sociálnych psychológov. Z nich si upriamime pozornost’ na dva sledované aspekty genézy osobnosti:
 Identitu, obraz o sebe (self-concept) a sebaúctu (self-esteem). S touto problematikou sa zaoberali v 80-tych rokoch minulého storočia hlavne autori A. W. Pope
a S. M. Mc Hale.
 Prosociálne správanie a postoje. Ich výstižné spracovanie je možné nájst’ v dielach
autorov E. Stauba (1979) Positive social behaviour and morality a P. Mussena-N. Eisenbergovej (1977) Roots of Caring, Sharing and Helping (In: Roche, 1992).
Zistené poznatky boli prakticky aplikované vo forme rôznych výchovných projektov.
Spomenieme iba ten, ktorý sa stal základom
pre neskorší slovenský projekt. V 80-tych
rokoch minulého storočia profesor Roberto
Roche Olivar z Nezávislej univerzity v Barcelone vyvinul projekt výchovy k prosociál-

nosti (Lencz, In: Roche, 1992; Roche, 2004).
Vychádzal zo zistenia, že dominantný faktor ovplyvňujúci pozitívny vývin charakteru človeka je prosociálnost’. Nezohl’adňoval
len behavioristický prístup, ale svoju pozornost’ upriamil aj na postojové a osobnostné aspekty. Snažil sa o komplexný výskum,
do ktorého zahrnul všetky známe aspekty
prosociálnosti. Pod ňou rozumel „...skutky,
ktoré sledujú dobro inej osoby, bez očakávania
odmeny” (Roche, 2004, s. 23)
Prosociálnost’ vnímal v širšom kontexte
zahŕňajúcom určité postoje a správanie,
kde nerozlišuje kol’ko je alebo nie je altruistickej motivácie v danom prosociálnom
správaní. Pri altruizme, zdôrazňoval skôr
rolu autora, nositel’a či „darcu”, kým v prípade prosociálnosti sa orientoval na rolu
príjemcu. To ale neznamená, že prosociálne správanie nemôže obsahovat’ v sebe altruizmus najmä vtedy, ak má sociálny charakter (napr. správanie sa štátov). Z tohto
sa črtá dôležitý rys prosociálnosti – príjemcom môže byt’ jedinec i kolektív.
Prosociálne správanie neprináša výhody len príjemcom, ale aj nositel’om, lebo
podporuje ich duševné zdravie. Pokial’ si
diet’a osvojí prosociálne postoje a správanie, s vel’kou pravdepodobnost’ou vyrastie
v charakterného človeka. Jeho prejavom je
uplatnenie sa v medzil’udských vzt’ahoch.
Tie môžu fungovat’ za predpokladu, že každá strana je schopná nielen vidiet’ potreby
či radosti toho druhého, ale aj čosi pre neho
urobit’. To si vyžaduje osobnú aktivitu, vzájomnú citlivost’, nadstavenie, obetu i úsilie.
Bolo by mylné vnímat’ diet’a ako bytost’, ktorou vládnu len egoistické motívy.
Je prirodzené, že pri hájení svojich osobných záujmov sa deti niekedy uchyl’ujú
k negatívnemu medzil’udskému správaniu, hlavne ked’ sú v rozpore so záujmami
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druhých. Ale už od druhého roku života
môžeme u nich zaregistrovat’ celý rad
prosociálnych prejavov vrátane sympatie,
spontánneho prejavu pomoci alebo delenia sa. U detí rozoznávame dve motivačné
tendencie. Jedna zahŕňa individualistické
potreby osobného prospechu a druhá potrebu vytvárat’ pozitívne vzt’ahy k iným
a aktívne angažovanie sa v spoločnosti
(Páleník, 1995; Staub, 1982).
Pre vytvorenie teoretického modelu prosociálnosti hl’adal R. Roche odpovede na
dve základné otázky (Lencz, In: R. Roche,
1992, s. 6):
1. Aké činitele správania dospelých podmieňujú a podporujú prosociálne správanie u detí?
2. Ktoré faktory týkajúce sa postojov a
správania detí podmieňujú ich prosociálne správanie?
Ambíciou autora slovenského výchovného projektu L. Lencza bolo v rozvíjajúcej sa pluralitnej spoločnosti ponúknut’
taký edukačný predmet, ktorého súčast’ou
budú hodnoty prijatel’né pre všetkých
l’udí „dobrej vôle” a súčasne môžu napomôct’ obnove spoločnosti. Takýmto kritériám zodpovedá výchova, ktorá „podporuje
altruizmus a humánne správanie človeka

a pomáha budovat’ harmonické vzt’ahy v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami, medzi národmi. Proti ideálu, rozšírenému na Východe aj na Západe, ktorého
vzorom je úspešný egoista, stavia ideál št’astia ..., ktorého podmienkou je starat’ sa nielen
o seba, ale aj o druhých”(Lencz, 2004, s. 49).
Medzi prosociálnost’ou a etikou je úzka
súvislost’ (Staub 1982). Prosociálnost’ nereprezentuje celú etiku, ale môžeme povedat’,
že je jej jadrom. Má svoj hodnotový rozmer
spočívajúci vo vzájomnom porozumení,
spolužití a tým špecifické postavenie v sociálnom, interpersonálnom i vzt’ahovom
rozmere človeka k človeku (Žilínek, 1997).
Školská výchova je postavená na interdisciplinárnej báze a preto aj etická výchova je
výslednicou relevantných filozofických, psychologických a prirodzene pedagogických
disciplín. Etika napomáha pri určovaní ciel’ov. Psychológia umožňuje pochopit’ genézu mravného vývinu osobnosti, poskytuje
teoretický, metodologický základ pre výber
výchovno-vzdelávacích metód a overuje ich
účinnost’. Pedagogika syntetizuje a svojimi
nástrojmi prenáša, realizuje zistené poznanie do praxe a poskytuje psychológii spätnú
väzbu. Ich vzájomný vzt’ah znázorňuje uvedená schéma Lencza (1992, s. 17):

Obrázok 1: Vzt’ahy etickej výchovy a relevantných vedných disciplín)
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V štruktúre vývinu l’udského „ja” z obsahového i hodnotového hl’adiska, predstavuje prosociálnost’ a prosociálne správanie jeden z jej vrcholov. Sociálne správanie a zodpovednost’ je dôležitou skúškou,
ktorá relevantne preveruje kvalitu osobnosti. Kompetencie pre takéto správanie
sa stávajú nevyhnutným predpokladom
dosiahnutia celkovej zrelosti človeka.
Aby sa mohla prosociálnost’ u výchovných zverencov efektívne rozvinút’, slovenský model etickej výchovy pozostáva zo
štyroch, navzájom úzko prepojených zložiek: vízia, výchovný program, výchovný
štýl, výchovné metódy. V týchto zložkách
etickej výchovy nachádzame odpoved’ na
základné otázky, ktoré by si mal položit’
každý učitel’, vychovávatel’, rodič:
 K akému výchovnému ciel’u vedieme?
 Čo má obsahovat’ výchovný program?
 Ako sa má správat’ učitel’ k vychovávanému?
 Aké výchovné metódy treba používat’?
Ich vzájomný vzt’ah znázorňuje nasledujúca schéma (Krížová - Podmanický, 2001, s. 2):

Na prvý pohl’ad môže pojem vízia vyvolávat’ zahmlenú predstavu niečoho nereálneho, fiktívneho, vel’mi vzdialeného. Visio
(lat.) síce znamená videnie, predstava, idea,
ale odvádza sa od slova videre (lat.), ktoré
má už konkrétnu a reálnu podobu významu – vidiet’, vediet’ (Novotný a kol., 1955,
s. 656). Z pedagogickej praxe vieme, že viditel’ný ciel’, reálna skúsenost’ má účinnejšiu
motiváciu ako abstraktná idea. Preto v etickej výchove predstavuje podl’a autorov
(Lencz, 1997) vízia výchovný ciel’, umocnený konkrétnou, viditel’nou a hmatatel’nou
predstavou prosociálneho človeka.
Výchovný program tvorí systém potrebných zručností, ktoré by so mali žiaci
osvojit’. Skladá sa z dvoch častí. Prvú čast’
tvorí výchova k prosociálnosti pozostávajúca z desiatich tém, ktorých zvládnutie
podporuje pozitívny vývin osobnosti.
Druhú čast’ výchovného programu tvoria aplikačné témy. Bez zvládnutia prvej
časti programu, by výzvy na ochranu prírody, zmeny konzumného života alebo
etiku rodinného života boli neúčinné.

Obrázok 2
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Obrázok 3: Výchovný program

Ide o to, aby žiaci vedeli aplikovat’ prosociálne správanie vo všetkých oblastiach
života. Momentálne je rozpracovaných
nasledujúcich šest’ aplikačných tém: Etika; Náboženstvá; Ekonomické hodnoty;
Rodina, v ktorej žijem; Výchova k sexuálnemu zdraviu a rodinnému životu; Ochrana prírody a životného prostredia.
Úspešnost’ etickej výchovy značne
ovplyvňuje aj tretia zložka, zvolený výchovný štýl učitel’a, t.j. prístup učitel’a
k žiakovi. Ako pôsobí na formovanie jeho
názorov a postojov, ako reaguje i na rôzne negatívne javy v daných pedagogických situáciách. Vzt’ah učitel’a a žiaka je
založený na partnerskej báze, kde „hlavná osoba” je žiak a učitel’ plní funkciu
facilitátora. Správanie učitel’a by malo
byt’ v súlade s výchovným programom
a nemôže byt’ v rozpore s tým, k čomu
vychováva, preto výchovný štýl zahŕňa
súbor 9 špecifických zásad, ktorých rešpektovanie umožňuje naplnenie výchovného ciel’a: vytvorme z triedy výchovné
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spoločenstvo; prijmime diet’a také aké je
a prejavujme mu priatel’ské city; pripisujme det’om pozitívne vlastnosti, najmä
prosociálnost’ (atribúcia); formulujme
jasné a splnitel’né pravidlá; na negatívne
javy reagujeme pokojným poukázaním na
ich dôsledky (indukcia); nabádanie; odmeny a tresty používajme opatrne; zapojme
do výchovného procesu rodičov; bud’me
nositel’mi radosti. Rád by som zvýraznil
zásadu stanovenie pravidiel. Stretávam
sa s názormi, ktoré mnohí označujú za
humanistické, že deti netreba vel’mi zväzovat’ pravidlami a nárokmi. Iste tie zásady treba vidiet’ vo vzájomnej súvislosti. Súčast’ou efektívnej výchovy sú ale aj
zrozumitel’né a splnitel’né požiadavky na
žiakov, ktoré majú nielen formačný, ale
i preventívny význam. „Iba presné pravidlá a obmedzenia, ktoré zavediete v skupine,
môžu pomôct’ zvládat’ jednotlivé problémy
v správaní”. (Kováčová, 2007, s. 297)
Štvrtá zložka – metódy, predstavuje systematické, ciel’avedomé postupy
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a prostriedky podporujúce proces utvárania mravnej l’udskej osobnosti. Výber metódy musí rešpektovat’ ciel’ové zameranie
a špecifiká obsahu etickej výchovy, t.j. podporovat’ socializáciu detí a učenie cez zážitok. Jej účinnost’ pôsobí v kontexte zvoleného výchovného štýlu. Mravnú skúsenost’
vnímame ako syntézu zmyslového a emocionálneho, kde je podstatná skúsenost’
prežívaných citov. Zážitok odzrkadl’uje
význam prežitého pre osobnost’, čo ale neznamená, že v procesuálnej stránke etickej
výchovy sú zdôrazňované emócie na úkor
racionálnej reflexie. Ich vzt’ah je vyvážený
a zahŕňa ako emocionálne tak i kognitívne
momenty. Účinok zážitkového učenia vychádza aj zo zistení pedagogického výskumu, že skúsenost’ získaná v simulovaných
podmienkach, má podobný účinok ako
reálna skúsenost’. Aktivity na hodinách
etickej výchovy sú len prostriedkom, ktorý
vedie k reflexii o problémoch a k podeleniu
sa s poznaným v diskusii. Prežitý zážitok
nie je ciel’om, ale matériou, ktorú chceme
uchopit’ rozumom a z poznania vyt’ažit’
postoj, rozhodnutie k očakávanému správaniu. Jedným z ciel’ov etickej výchovy je
rozvíjat’ i mravný úsudok (Krížová, 2005;
Lencz, 2001; Lencz, 1993) Osvojeniu si
socio-mravných postojov a spôsobilostí
napomáha aj využívanie skúseností kooperatívneho vyučovania, observačného
učenia i sociálno-psychologického výcviku
(Jablonský, 2006)
Som si vedomý toho, že žiadna metóda
sama o sebe nie je univerzálna. Mravná
kultivácia človeka, si vyžaduje používat’
také stratégie a aktívne metódy, ktoré
oslovujú celú osobnost’ človeka. Nestačí
iba vnímanie eticky relevantných skúseností cez city (zážitkové učenie) alebo intelekt (hodnotová reflexia), ale aj nácvik

správania, ktoré podporuje osvojenie sociálne pozitívnych zručností.
V súčasnosti sa čoraz viac ukazuje potreba vychovávat’ človeka schopného samostatne, tvorivo mysliet’ a riešit’ problémy,
s citlivost’ou pre potreby druhých a ponúkajúceho pomoc i spoluprácu. Výchova
k prosociálnemu správaniu kreuje základný potenciál, ktorý môže napomôct’ nielen
riešit’ problémy týkajúce sa jednotlivca,
malých komunít, etník či celej spoločnosti,
ale im aj predchádzat’ a zvyšovat’ kvalitu
života celého l’udského spoločenstva.
Záverom si dovolím pripomenút’ dôležitú antropologickú konštantu. Sebarealizácia každého človeka je v pravom slova
zmysle naplnená vtedy, ked’ je potvrdzovaný v láske. Toto potvrdenie potrebuje vnímat’ každý deň. Mčilovat’ a byt’ milovaný
znamená uvedomovat’ sa prostredníctvom
iného. Záujem o druhého je založený na
úcte k nemu. Ctit’ túto požiadavku znamená prekročit’ hranice „pasívneho” rešpektu. Pasívnym ho nazývam preto, lebo pri
prosociálnom správaní nestačí uznávat’
práva druhého, bez venovaniu mu pozitívnej pozornosti. „Nechat’ žit’” je v súčasnosti síce dost’ „populárna” formulácia,
ale v konečnom dôsledku má vel’mi blízko
k l’ahostajnosti. Samotné slovo rešpekt obsahuje v sebe latinský koreň „spektare”, čo
znamená pozorovat’, dívat’ sa (Fuchs, 2003,
s. 21). V takomto prípade rešpektovat’
druhého začína mat’ hlbší význam a vyjadruje celý rad aktivít voči nemu: pozorovat’ ho, byt’ s ním, vidiet’ jeho konkrétnu
situáciu. Je to predsa čosi viac, ako zdvorilá
l’ahostajnost’. Je možné dokonca povedat’,
že solidarita, ako jeden zo základných
princípov fungovania l’udskej spoločnosti,
je podmienená aktívnym rešpektovaním
človeka. Vtedy je predpoklad, že sa môže
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naplnit’ myšlienka z Evanjelia sv. Lukáša
(6,27-38): Milujte – robte dobre – žehnajte
– nesúd’te – neodsudzujte – odpúšt’ajte. Aj
ked’ potrebu lásky máme zakomponovanú
vo svojej prirodzenosti, k jej uskutočneniu
potrebujeme aktivitu i konkrétne sociálne
zručnosti, ktoré potrebujeme nadobudnút’
a rozvíjat’ v procese výchovy. K naplneniu
tohto ciel’a je etická výchova jednou z dobrých, overených ciest.
Abstrakt
Ciel’om príspevku je objasnit’ postavenie
výchovy v školskej edukácii v Slovenskej
republike. Zdôvodňuje význam rozvíjania
prosociálnosti detí v školskom i rodičovskom prostredí. Súčasne terminologicky
vymedzuje predmet etickej výchovy a zdôrazňuje jej význam v školskej edukácii. Vymedzuje a klarifikuje jej základné zložky
a zvýrazňuje potrebu pracovat’ na formovaní vlastnej osobnosti.
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streszczenie
Ważnym elementem współczesnego
wychowania dzieci i młodzieży jest wychowanie oparte na wartościach. Celem
niniejszego artykułu było ukazanie wychowania w szkolnej edukacji na Słowacji.
Jednym z istotnych elementów wychowania jest wychowanie prosocjalne. Oprócz
wyjaśnień terminologicznych autor ukazał
znaczenie etyki w wychowaniu zdrowotym w szkolnej edukacji. Założenia i perspektywy takiego działania mają służyć do
poszerzenia propozycji edukacyjnej opartej na etycznym spojrzeniu.
W dobie dokonujących się przemian
społecznych
wychowanie
socjalne,
zdrowotne odgrywa coraz większą rolę
i znaczenie w edukacji szkolnej. Coraz
częściej kwestie te mają w programach
szkolnych swoje odzwierciedlenie. Niemal

na wszystkich poziomach kształcenia koniecznym jest realizacja tych elementów
dla integralnego spojrzenia na kształcenie
i formację dzieci i młodzieży.
summary
The article deals with the clarification
of the position of education in the school
education in the Slovak Republic. The article substantiates sense of developing of
child prosocial behaviour in school and
family environment. It is simultaneously
terminological defined the object of ethics and emphasised its intent in the school
education. It also specifies and clarifies the
basic components of ethics and underlines
the need to work on formation of the own
personality.
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Gdy znajdą prawdę w przyrodzie, wrzucają ją z powrotem do książki,
gdzie jeszcze gorzej jest przechowywana.
G. Christoph Lichtenberg
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