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Podrobný program konferencie:  

 

8.00-9.00  prezentácia účastníkov (aula Pázmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnava)  

9.00   slávnostné otvorenie konferencie  

 

9.20-11.50  plenárne rokovania (Pázmaneum) 

9.20-10.10  Dietrich Benner: Morálne vzdelávanie a cnosť (tlmočená prednáška) 

10.10-10.30 Andrea English: Problémové úlohy v učení sa. Implikácie pre mravnú 

výchovu 

10.30-10.45 diskusia 

10.45-11.00 prestávka na občerstvenie 

11.00-11.20 Tom Harrison: Teória a prax výchovy mravného charakteru 

11.20-11.40 Martin Brestovanský et al.: Šesť rokov výskumu prosociálnosti  

v kontexte školského predmetu etická výchova. 

11.40-11.55 diskusia 

12.00-13.00 obed 

13.00-14.50 workshop pre učiteľov (nielen) etickej výchovy (miestnosť 3S4)  

- Interakčný štýl učiteľa a vedenie reflexie na hodinách ETV 

13.00-14.50 plenárne rokovania (Pázmaneum) 

13.00-13.20 Zuzana Svobodová: Skrze jazyk k t/Tebe  

13.20-13.40 Rafał Godoń: Filozofia interpretácie, racionalita a učenie 

13.40.13.50 diskusia 

13.50-14.00 prestávka na občerstvenie 

14.00-14.20 Giuseppe Mari: Znovuzrodenie cností a pedagogické výzvy  

14.20-14.40 Dariusz Stępkowski: Myslenie – usudzovanie – zodpovednosť. 

  Mravná výchova podľa Hanny Arendtovej  

14.40-14.50 diskusia 



15.00-16.45 rokovania v sekciách 

Sekcia 1 (Pázmaneum) 

15.00-15.15  Peter Rusnák: Bildung vo filozofii dialógu 

15.15-15.30 Michal Bizoň: Výchova charakteru vo filozofii Martina Bubera 

15.30-15.45 Adriana Jesenková: Vzťahová autonómia ako predpoklad mravnej 

výchovy a morálneho pokroku – perspektíva etiky starostlivosti 

15.45-16.00 diskusia 

16.00-16.15 Andrea Blaščíková: Aspekty vertikálnej vzťahovosti v koncepte cnosti 

podľa Tomáša Akvinského 

16.15-16.30 Peter Ondrej: Paradigmy hrdinu a svätca v liberálnom kontexte 

16.30-16.45 diskusia 

 

Sekcia 2 (miestnosť 3S4)  

15.00-15.15 Michal Vivoda: Sebúcta, sebakritickosť a sebasúcit ako sociálne 

kompetencie v kontexte etiky cností v rámci výchovného procesu 

15.15-15.30 Filip Kachnič: Rôzne školy: skúmanie dôsledkov Etickej výchovy na 

prosociálne správanie detí 

15.30-15.45 Lenka Magová: Príbeh ako významný prostriedok výchovy  

k mravnosti 

15.45-16.00 diskusia 

16.00-16.15 Erika Juhošová: Osobnosť učiteľa etickej výchovy v kontexte účinnej 

mravnej výchovy  

16.15-16.30 Nina Aitnerová: Učiteľ etickej výchovy ako dôležitá súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu  

16.30-16.45 diskusia 

 

17.00 závery konferencie (Pázmaneum) 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná vedecká konferencia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 

1/0557/16: Verifikácia základnej orientácie na koncept prosociálnosti v etickej 

výchove so zreteľom na vývinové štádiá populácie nižšieho sekundárneho 

vzdelávania.  


