KURIKULUM ETICKEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNOM
VZDELÁVANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Petra Fridrichová
Anotáci: Príspevok sa zaoberá etickou výchovou ako vyuêovacím predmetom v primárnom
vzdelávaní. Analyzuje problematiku cieüov a obsahu i vhodné metódy práce etické výchovy.
V závere autorka poukazuje na možnosti inovácie kurikula etickej výchovy.
Abstract: The paper deals with Ethics as a subject in primary curriculum. It analyse goals
and content, and teaching methods of Ethics. The author discusses possible ways to innovate
Ethics instruction.
Etická výchova v primárnom vzdelávaní je vyuêovací predmet s formatívnym charakterom. Aktivity na vyuêovacích hodinách by mali maČ vplyv na dieČa,
jeho osobnosČ tak, aby postupne bolo schopné tvorivo, humánne a mravne riešiČ
rôzne životné a pracovné problémy. V uêebných osnovách etickej výchovy pre 1.
stupeĀ ZŠ je predmet charakterizovaný ako povinne voliteüný predmet na prvom
a druhom stupni základných a špeciálnych škôl (s výnimkou špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím a základných škôl pri zdravotníckych
zariadeniach) v alternácii s náboženskou výchovou. Etická výchova sa má zameriavaČ na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. (Uêebné osnovy etickej výchovy pre 1. stupeĀ ZŠ. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dĀa 13. 4. 2004 pod êíslom CD2004-5691/11376-1:096 s platnosČou od 1. 9. 2004 zaêínajúc prvým roêníkom.)
V súvislosti s charakterom vyuêovacieho predmetu je vymedzený aj všeobecný cieü etickej výchovy – vychovaČ osobnosČ s vlastnou identitou, s pozitívnym
vzČahom k životu a üuóom, so správaním urêovaným osobným presvedêením, so zrelým morálnym úsudkom, a ktorá je, na základe vyššie uvedeného, charakterizovaná spojením
správneho myslenia a správneho konania – súlad medzi emóciami a chcením (Uêebné
osnovy etickej výchovy pre 1. stupeĀ ZŠ, 2004, s. 2). Primárnym východiskom
etickej výchovy je rozvoj etických postojov a prosociálneho správania sa. Na základe
toho autori uêebných osnov a metodických príruêiek pre vyuêovanie etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní rozlišujú dve základné oblasti rozvoja osobnosti dieČaČa:
x rozvoj sociálnych zruêností – otvorená komunikácia, pozitívne hodnotenie
druhých, empatia;
x podpora mentálnej hygieny ako primárnej prevencie porúch správania sa
a uêenia (Uêebné osnovy etickej výchovy pre 1. stupeĀ ZŠ, 2004, s. 2).
V zhode s autormi metodických príruêiek pre vyuêovanie etickej výchovy na
1. stupni ZŠ konštatujeme, že etická výchovy sa realizuje cez štyri základné zložky (cieü,
obsah, výchovný štýl, metódy), ktoré dopúĀame o socioštruktúru (organizaêná forma), didaktické pomôcky a psychoštruktúru (edukanti) (podüa Doušková 2006, s. 22).
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Etická výchova v primárnom vzdelávaní je vyuêovacím predmetom, ktorého
témy by mohli byČ integrálnou súêasČou vyuêovania viacerých predmetov v elementárnej edukácii (najmä v prvouke, vlastivede, slovenskom jazyku a literatúre,
ale aj v prírodovede a v pracovnom vyuêovaní). Jeho opodstatnenosČ ako samostatného vyuêovacieho predmetu podporujú viaceré faktory, ktoré ovplyvĀujú súêasnú
školu (napr. zvyšujúca sa agresivita detí, šikanovanie, rasizmus a netolerancia, apod.).

Cieü etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Uêebné osnovy etickej výchovy pre 1. stupeĀ ZŠ vymedzujú sedem všeobecných
cieüov:
x viesČ dieČa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
x nauêiČ hodnotiČ, zaujímaČ stanoviská, rozlišovaČ dobro od zla,
x nauêiČ prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania
primerané veku,
x spoznaČ zásady dobrých medziüudských vzČahov,
x zvnútorĀovaČ prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
x podporovaČ rozvoj sociálnych zruêností,
x formovaČ spoloêenstvo detí.
Ciele EV sú bližšie vymedzené v jednotlivých roêníkoch spolu s tematickými
celkami a obsahom uêiva. Uêebné osnovy EV vyêleĀujú edukaêné ciele, ktoré
svojim obsahom nadväzujú na všeobecné ciele primárnej edukácie, ciele Milénia
(Národného programu výchovy a vzdelávania) a najmä sú v súlade s programom
výchovy k prosociálnosti od R. R. Olivara. Práve výchovu k prosociálnosti vnímajú
autori uêebných osnov a metodických príruêiek EV pre 1. stupeĀ ako systém
výchovných metodických postupov a krokov usporiadaných do programu, ktorý
„rozvíja morálne postoje a praktické morálne êiny a správanie“, a óalej pokraêujú,
že „podstatnou êasČou programu je rozvoj sociálnych zruêností“ (Ivanová, Kopinová,
2005, s. 4). Dosahovanie týchto cieüov by mal prestupovaČ KEMSAK ako aktivizaêný
systém nonkognitívnych funkcií.
V logickej hierarchii cieüov, ktoré sú v súêasnom poĀatí etickej výchovy pre
1. stupeĀ základnej školy definované ako roêníkové výchovné ciele, je veükým
problémom ich nedokonalá formulácia. Z tohto dôvodu sa domnievame, že pre
úpravu kurikula etickej výchovy v primárnom vzdelávaní je potrebné upraviČ a redefinovaČ nielen výchovné roêníkové ciele, ale aj ciele vyuêovacieho predmetu
ako takého. Ciele by pri tom mali spúĀaČ základnú požiadavku kladenú na funkciu
cieüov – aktivizáciu žiaka. ZároveĀ sa domnievame, že ciele etickej výchovy je potrebné formulovaČ tak, aby smerovali k celostnému rozvoju osobnosti, tzn. je nevyhnutné akceptovaČ požiadavku na komplexný kognitívny a nonkognitívny rozvoj
psychiky každého žiaka s rešpektovaním prekonceptov, a individuálnych osobitostí.
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Kým Kosová (1996) a Doušková (2006) hovoria o nepremietnutí cieüov
Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania do uêebných osnov z roku 1995 (1998), my
dodávame, že ani uêebné osnovy etickej výchovy pre 1. stupeĀ základnej školy
nerešpektujú viaceré z vymedzených požiadaviek, a to najmä zameranie sa na celostný rozvoj osobnosti. Pri úprave kurikula etickej výchovy je preto potrebné uvažovaČ aj o akceptovaní a následnej implementácii všeobecných cieüov do uêebných
osnov a zároveĀ o vymedzenie preferencií, na ktoré by sa mal uêiteü zameriavaČ
pri formulovaní uêiva, êi témy konkrétnej vyuêovacej hodiny – vymedzenie poznávacích a êinnostných kompetencií, ktoré by mali žiaci v priebehu edukácie získaČ.
Z hüadiska formulácie cieüov ide pri tom o zmenu, ktorú dokumentujeme v príkladu 1.
Súêasný cieü: VytváraČ prosociálne spoloêenstvo detí. (Uêebné osnovy etickej výchovy
pre 1. stupeĀ ZŠ, 2004, s. 5)
Zmena cieüa: Žiak by sa mal vhodne správaČ k spolužiakom a uêiteüovi, vedieČ
požiadaČ uêiteüa alebo spolužiakov o pomoc a radu, zveriČ sa
s problémom.
Žiak by mal vedieČ dramatickou scénkou znázorniČ radosČ zo spoloênej vydarenej aktivity v triede, mal by vedieČ rozprávaČ o nej.
Príklad 1: Odporúþaná zmČna cieĐov etickém výchovy
Pre ciele je nevyhnutná podmienka ich primeranosti žiakom. Veümi všeobecné, nesplniteüné, êi üahko dosiahnuteüné ciele sú demotivujúce. Vzhüadom
na to, že ciele vymedzené uêebnými osnovami sú êasto pre uêiteüa hlavným zdrojom
motivácie pri projektovaní výuêby (êo je primárnou úlohou uêebných osnov),
bolo by vhodné upraviČ formuláciu cieüov tak, aby viac akceptovala požiadavku
operacionalizácie, vyjadrenia v pojmoch žiackych výkonov a využívanie aktívnych
slovies podüa taxonómií cieüov výuêby tak, aby sa ciele prezentované v uêebných
osnovách stali „nástrojom riadenia výuêby“ a stali sa východiskom pri tvorbe „operacionalizovaných uêebných požiadaviek“ (Doušková, Porubský 2004).

Obsah predmetu etická výchova v primárnom vzdelávaní
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieČati rozvíjaČ,
aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch uêebných osnov. Ide o tzv. desaČ základných tém a šesČ aplikaêných tém:
1) otvorená komunikácia, 2) sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba, 3) pozitívne
hodnotenie iných, 4) tvorivosČ a iniciatíva, 5) vyjadrovanie citov, 6) empatia, 7)
asertivita, 8) reálne a zobrazené vzory, 9) prosociálne správanie – pomoc, darovanie,
delenie sa, spolupráca, priateüstvo, 10) komplexná prosociálnosČ, 11) etika – hüa-
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danie koreĀov prosociálneho správania, 12) etika a ekonomické hodnoty, 13)
etika a náboženstvá – tolerancia a úcta, 14) rodina v ktorej žijem, 15) výchova
k manželstvu a rodiêovstvu, 16) ochrana prírody a životného prostredia (Uêebné
osnovy EV pre 1. stupeĀ ZŠ, 2004, s. 3).
Uvádzané témy sú prevzatým systémom Výchovy k prosociálnosti podüa R. R.
Olivara. Samotné uêebné osnovy túto príslušnosČ potvrdzujú tvrdením, že „obsahovo
je etická výchova pre 1. stupeĀ koncipovaná ako program výchovy k prosociálnosti zostavený
podüa modelu R. R. Olivara a rozšírený o témy korešpondujúce s vývinovými osobitosČami
žiakov, ktoré priniesla skúsenosČ EV ako nepovinného predmetu na 1. stupni ZŠ“ (Uêebné
osnovy EV pre 1. stupeĀ ZŠ, 2004, s. 4). Konkrétnymi rámcovými témami etickej
výchovy v primárnom vzdelávaní sú:
1. roêník ZŠ: Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Postoje a zruênosti medziüudských vzČahov, ûudská dôstojnosČ a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie druhých, Naša rodina,
2. roêník ZŠ: Postoje a zruênosti medziüudských vzČahov, TvorivosČ, Iniciatíva,
Vyjadrovanie citov, Naša trieda – spoloêenstvo detí,
3. roêník ZŠ: Postoje a zruênosti medziüudských vzČahov, Vcítenie sa do prežívania
iných, Riešenie konfliktov, výchova k zmierlivosti, Pomoc, darovanie,
delenie sa, Naša škola
4. roêník ZŠ: Sociálne postoje a zruênosti medziüudských vzČahov, Reálne a zobrazené vzory, Rozvoj tvorivosti a iniciatívy, NapúĀanie Dohovoru
o právach dieČaČa, Náš región – vlasČ.
V každom roêníku je vymedzených 5 základných tematických celkov, ktoré
sú rozpracované do tém, resp. námetov na vyuêovanie. Pri analýze uêebných osnov
a metodických príruêiek sme si uvedomili, že aj pre veümi tvorivého uêiteüa je
problémom vytvoriČ základnú líniu personálneho a sociálneho rozvoja osobnosti
žiaka. Témy sú široko koncipované, všeobecné a nie sú kontextuálne prepojené.
1. stupeĀ ZŠ pripravuje žiaka na óalšie vzdelávanie a má vytvoriČ základy samostatného uêenia sa. Autori koncepcie etickej výchovy síce deklamujú, že takto postavený program etickej výchovy je propedeutikou etickej výchovy na 2. stupni škôl,
ale spoloêný základ v jednej filozofii nemusí zákonite zabezpeêiČ kontinuálnosČ
vyuêovacieho programu.

Stratégie výuêby etickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Ciele a obsah predmetu etická výchova sa realizujú cez isté stratégie výuêby.
Autori koncepcie etickej výchovy pre 1. stupeĀ základnej školy vymedzujú štyri výchovné metódy vhodné na dosahovanie stanovených cieüov etickej výchovy: dialóg
a diskusia, zážitkové metódy, uêenie posilĀovaním žiaduceho správania, uêenie
disciplinovaním (podüa Ivanová, Kopinová 2004, s. 31). Domnievame sa, vychádzajúc z cieüov 1. stupĀa ZŠ, ako aj z cieüov Milénia (Národného programu výchovy
a vzdelávania), že je potrebné venovaČ zvýšenú pozornosČ rozširovaniu personál-
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nej kompetencie dieČaČa. Edukant by si mal osvojovaČ cesty k sebarozvíjaniu, uêiČ
sa uplatĀovaČ a používaČ sebaregulaêné vlastnosti ako sú sebauvedomenie, sebapoznanie, sebapoĀatie, sebahodnotenie, sebareflexia, sebadôvera, sebaúcta, sebavýchova. Pri poznaní a uvedomení si seba ako samostatnej osobnosti s konkrétnymi
potrebami, hodnotami a citmi je možné plnohodnotne a významne (z hüadiska
žiaka) napredovaČ v socializácii, teda v zaêleĀovaní jedinca do spoloênosti. K rozširovaniu personálnych a sociálnych kompetencií komplexne považujeme za
vhodné nasledovné konkrétne uêebné êinnosti: rozhovor, riadená diskusia, autentické uêenie, hra, prvky tvorivej dramatiky, bádateüské aktivity, riešenie bežných životných situácií priamo v prirodzených podmienkach, metódy a techniky
dramatickej výchovy.
Elementárna edukácia má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z osobitostí detí
mladšieho školského veku. Výber uêebných êinností je potrebné pred každou vyuêovacou jednotkou dôkladne zvážiČ. DieČa by nemalo poêas ani po vyuêovacej
hodine ostaČ samo s vlastnými pocitmi, malo by sa uêiČ hovoriČ o nich a chápaČ
ich. Hodiny etickej výchovy by nemali byČ v žiadnom prípade monotematické, êo
sa týka organizaênej formy êi využívanej uêebnej êinnosti. DieČa potrebuje zmenu,
aktivitu a neustálu motiváciu. To je možné len vtedy, ak uêiteü pozná a využíva pri
plánovaní vyuêovacej jednotky niekoüko rozliêných zdrojov a prístupov.

Návrhy na úpravy v kurikule etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní v Slovenskej republike
Etická výchova v primárnom vzdelávaní je povinne voliteüným predmetom.
Vyuêuje sa raz týždenne. Uêitelia, ktorí ho vyuêujú, absolvovali inovaêné špecializaêné školenia alebo doplĀujúce kurzy etickej výchovy pre 1. stupeĀ ZŠ, ktoré zabezpeêovali metodicko-pedagogické centrá. V súêasnosti realizujeme výskum,
ktorým sa pokúšame zmapovaČ trendy vo vyuêovaní etickej výchovy na Slovensku
a vo vybraných európskych krajinách. Tento výskum by sa mal staČ (na základe
komparácie získaných výsledkov) východiskom pre návrhy na úpravu súêasného
kurikula etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. Domnievame sa, že úprava kurikula nielen etickej výchovy (ale aj) by mali byČ sprevádzané širokou diskusiou
odborníkov z oblasti pedagogiky, psychológie, ale aj uêiteüov z praxe, aby sa kurikulárna transformácia naplnila vo svojej podstate, keóže transformácia je vlastne
systémová a koncepêná zmena.
Po súêasnej teoretickej analýze kurikula etickej výchovy sa domnievame,
že najväêšie nedostatky (ako sme už spomínali) sú v oblasti formulácie a primeranosti roêníkových cieüov, v nevymedzení štandardov a küúêových kompetencií,
ktoré má žiak nadobudnúČ, v nároênosti a neprimeranosti obsahu, a v metódach,
ktoré sú pre žiakov na 1. stupni škôl monotematické a nedostatoêne aktivizujúce.
Problémom pre nás je tiež pripravenosČ uêiteüov na vyuêovanie etickej výchovy
v primárnom vzdelávaní. Doškoüovacie kurzy neposkytujú také teoretické východiská, ktoré by uêiteüom umožnili pochopenie a dokonalé zvládnutie problematiky
etickej výchovy (pozn.: pre porovnanie, uêitelia, ktorí vyuêujú etickú výchovu na
2. a 3. stupni škôl študujú tento predmet na vysokej škole 5 rokov. Postupne si
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osvojujú filozofické východiská predmetu, absolvujú základy výchovy k obêianstvu,
religionistiku, základy výchovy k manželstvu a rodiêovstvu a pod. a komplexnú
didaktickú prípravu).
Obsah etickej výchovy by bolo vhodné doplniČ o témy korešpondujúce
s výchovou k obêianstvu a výchovou k üudským právam. Vo viacerých európskych
krajinách (napr.: Veüká Británia, Fínsko, Francúzsko, a pod.) sa v národnom kurikule ako povinný predmet od ôsmich rokov (Veüká Británia) vyuêuje predmet
výchova k obêianstvu (Citizenship Education), resp. sú témy obêianstva a práv
obêana a dieČaČa súêasČou spoloêenskovedných predmetov na 1. stupni ZŠ, ku
ktorým sa ráta aj etická výchova. Dôraz na výchovu k obêianstvu ako samostatného
predmetu alebo integrálnej súêasti iných predmetov kladie aj Európska únia,
ktorá zverejnila dokument „Project on Education for Democratic Citizenship“
(Štrasburg, 2000). V súêasných uêebných osnovách etickej výchovy pre primárne
vzdelávanie sa síce nachádza samostatná téma NapúĀanie dohovoru o právach
dieČaČa, ale komplexne sa v nich nenachádza dostatok tém, ktoré by prioritne upozorĀovali na práva dieČaČa, resp. vytvorili dostatoêný priestor na riešenie tejto
problematiky. Deti sa síce uêia o prejavovaní vzájomnej úcty, prosociálnom správaní êi vyjadrovaní citov, chýba im však uvedomenie si jedineênosti vlastnej osobnosti, ktorej elementárne potreby musia byČ rešpektované a dodržiavané.
Etická výchova má jasne formulované všeobecné ciele. Ak je našim zámerom
v edukácii akceptovaČ a komplexne rozvíjaČ dieČa s jeho mnohostrannými inteligenciami (vrátane inter- a intrapersonálnej), potom jedným zo základných poslaní
etickej výchovy by mal byČ rozvoj emocionálnej inteligencie. Vychádzame pri tom
z tvrdenia H. Gardnera (podüa Gajdošová, Herényiová 2006, s. 243), že „...jadrom
interpersonálnej inteligencie (...) sú schopnosti rozpoznávaČ náladu, temperament, motiváciu
a potreby iných üudí a vhodným spôsobom na ne reagovaČ. K intrapersonálnej inteligencii (...)
patrí predovšetkým prístup k vlastným pocitom a schopnosČ rozlišovaČ ich a používaČ pri
komunikácii a rozhodovaní“. ZároveĀ sa domnievame, že pre rozvoj emocionálnej
inteligencie detí v širšom kontexte, je dôležité, aby sa systematicky oboznamovali
s možnosČami ponúkanými nielen vlastnými biologickými dispozíciami, ale aj inštitucionálne zakotvenými právami. Z tohto hüadiska sme si stanovili všeobecné témy,
ktoré by zabezpeêovali, v rámci kurikula etickej výchovy, napúĀanie požiadaviek
na rozvoj emocionálnej inteligencie:
x personálny rozvoj,
x rozvoj sociálnych zruêností, prosociálneho správania,
x rozvoj morálnych kvalít,
x výchova k obêianstvu,
x práva dieČaČa.
Komplexnou analýzou uêebných osnov etickej výchovy pre 1. stupeĀ ZŠ
sme zistili, že nami vymedzené problematiky sa v jednotlivých témach prelínajú
a vzájomne dopúĀajú. ZaujímavosČou je precízne prepracovanie témy Rodové
rozdiely. V kontexte našej klasifikácie by sme ju zaradili do výchovy k obêianstvu,
príp. vychádzajúc z novších dokumentov dopúĀajúcich Deklaráciu práv dieČaČa,
do celku Práva dieČaČa.
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Z pohüadu metód, ktoré autori koncepcie odporúêajú, sú preferované predovšetkým metódy diskusné a hru. Súhlasíme s využitím hry ako aktivizaêného
prostriedku. Vychádzame pri tom z presvedêenia, že hra – ako metóda zážitkového
uêenia (Cejpeková 1999) má vždy výrazný formujúci charakter, preto je považovaná za významnú súêasČ vyuêovania etickej výchovy. Hra v etickej výchove podporuje
uvedomenie si vlastných citov a potrieb, rozvoj empatie a prosociálneho správania,
formovanie reêi ako prostriedku komunikácie, schopnosČ kooperácie a zaêlenenia sa
do skupiny, schopnosČ tvoriČ, prijímaČ, reagovaČ a akceptovaČ pravidlá spolupráce,
sebarelizáciu, sebauvedomenie, sebapoznanie, sebapoĀatie, sebahodnotenie, sebakontrolu, sebareflexiu, sebadôveru, sebaúctu a sebavýchovu.
òalšou nami odporúêanou vyuêovacou metódou je dramatická výchova. Jej
jednotlivé metódy a stratégie umožĀujú žiakom zážitok a prežitie emócií (pozitívnych aj negatívnych) v bezpeênom prostredí. Žiak hrá rolu niekoho a pri tom má
možnosČ pochopiČ problém z viacerých zorných uhlov. Pre porovnanie uvádzame
komparáciu diskusných metód a štruktúrovanej drámy ako metódy dramatickej
výchovy (tab. 1).
Výhody štruktúrovanej drámy
vnútorné prežívanie
rozvoj citlivosti voêi konaniu druhých
rozvoj reaktivity na konanie druhých

Výhody diskusie
êasová a priestorová nenároênosČ
rešpektovanie introvertných žiakov
rešpektovanie možnosti nevyjadriČ sa
k problému

pohüad na stanovený problém
rozvoj komunikaêných zruêností
z rôznych uhlov pohüadu
aplikácia rozliêných techník
v priebehu jednej vyuêovacej hodiny –
rozvoj schopnosti argumentovaČ
variabilita a zmena pre aktivizovanie
a zapojenie všetkých žiakov
možnosČ diskusie v rámci
štruktúrovanej drámy
možnosČ vystúpiČ z drámy v bode, kedy
je úêastníkovi nepríjemná téma
zapojenie všetkých êlenov skupiny
Nevýhody štruktúrovanej drámy
Nevýhody diskusie
možná pasivita žiakov, ktorých téma
êasová a organizaêná nároênosČ
nezaujala
vysoké nároky na osobnosČ uêiteüa –
autorita, udržanie napätia,
monotematickosČ techniky
organizaêné schopnosti, apod.
nie je pohüad z viacerých strán
Tab. 1: Porovnanie štruktúrovanej drámy a diskusie
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Veümi podstatnou súêasČou edukaêného procesu je uêiteü a jeho žiaci – deti,
osobnosti s vlastnými zážitkami, skúsenosČami, názormi. Uêiteü etickej výchovy (tak
ako každý uêiteü) musí byČ predovšetkým profesionál a expert – na seba, na pedagogické vzČahy, na uüahêovanie uêenia sa a na reflexiu i sebareflexiu (Kosová 2007).
Uêiteü etickej výchovy musí byČ aj expertom na deti a ich prežívanie. Ciele etickej
výchovy sú nároêným súborom schopností, zruêností a poznatkov a ich dosahovanie je predmetom celoživotného rozvoja. Uêiteü etickej výchovy nemôže daČ žiakom
viac ako schopnosČ pozeraČ na svoje konanie a na situácie, v ktorých sa ocitnú,
komplexne a hüadaČ cestu na vyriešenie problémov.
Na základe nami spomínaných nedostatkov, ktoré vyplynuli z teoretickej
analýzy, sa domnievame, že je potrebná úprava kurikula etickej výchovy v pĜimárnej
edukácii. Naznaêili sme oblasti, v ktorých vidíme nedostatky a struêne sme navrhli
možnosti úpravy kurikula. Myslíme si, že óalšie námety na transformáciu prinesie
práve realizovaný výskum vyuêovania etickej výchovy, ktorý realizujeme v spolupráci s Katedrou etickej a obêianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Komparáciou viacerých koncepcií predmetu etická
výchova, názorov odborníkov êi uêiteüov z praxe, ako aj vlastných názorov, chceme navrhnúČ Koncepciu vyuêovania etickej výchovy v primárnom vzdelávaní v Slovenskej republike.
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