
Etická výchova 2011/2012 
Etické forum – Další vzdělávání učitelů 

 
I. Okruhy závěrečné zkoušky pro předmět Etická váchova 

s obhajobou didaktického projektu: 

 
1. Výchovný cíl etické výchovy. Prosociálnost – klíčový pojem projektu 

2. Program etické výchovy 

3. Výchovný styl etické výchovy 

4. Struktura hodiny etické výchovy ( modifikovaná metoda Roche – 

Olivara) 

5. Základní metody etické výchovy 

6. Vztah mezi programem etické výchovy a jejím výchovným stylem 

7. Historie etické výchovy, vzájemný vztah projektů Ladislava Lencze a 

Roberta Roche Olivara. Čtyři složky etické výchovy 

8. Komunikace ve výchovném obsahu etické výchovy 

9. Důstojnost člověka. Pozitivní hodnocení sebe ve výchovném obsahu 

etické výchovy 

10.  Pozitivní hodnocení druhých ve výchovném obsahu etické výchovy 

11.  Iniciativa a tvořivost ve výchovném obsahu etické výchovy 

12.  Komunikace citů ve výchovném obsahu etické výchovy 

13.  Empatie ve výchovném obsahu etické výchovy 

14.  Asertivita ve výchovném obsahu etické výchovy 

15.  Reálné a zobrazené vzory ve výchovném obsahu etické výchovy 

16.  Prosociální chování v osobních vztazích ve výchovném obsahu etické 

výchovy 

17.  Komplexní prosociálnost (ve vztahu k sociálním skupinám a  

veřejnému životu) ve výchovném obsahu etické výchovy 

18.  Základní pojmy etiky z hlediska etické výchovy ( mravní hodnoty a 

normy, ctnosti, svědomí, zdroje etického poznání) 

19.  Rodina, ve které žiji (vztahy v rodině) 

20.  Ochrana životního prostředí ve výchovném obsahu etické výchovy 

21.  Výchova k zodpovědné lásce ve výchovném obsahu etické výchovy 

22.  Duchovní rozměr člověka ve výchovném obsahu etické výchovy 

23.  Ekonomické hodnoty ve výchovném obsahu etické výchovy  

 

 



II. Okruhy závěrečné zkoušky pro předmět výbrané 

kapitoly psychologie a pedagogiky: 

 
1. Základní teorie morálního vývoje. 

2. Sociální komunikace. 

3. Vývoj psychiky a jeho periodizace. 

4. Rodina, význam rodiny pro psychický vývoj dítěte. 

5. Prosociálnost z pohledu psychologie. Prosociální chování a jeho vývoj 

6. Mladší školní věk z hlediska psychosociálního vývoje 

7. Empatie a její psychologická podstata 

8. Období adolescence z hlediska psychosociálního vývoje. 

9. Eriksonova teorie vývoje identity  a její aplikace v etické výchově  

10.  Teorie mravního vývoje (Piaget, Kohlberg)  

11.  Přínos C. R. Rogera, A. Adlera, V. E. Frankla a Transakční analýzy 

pro projekt etické výchovy 

12.  Sociální skupina, sociální status, typy vůdců 

13.  Období puberty  z hlediska psychického a morálního vývoje 

14.  Sociální učení, druhy učení 

15.  Kreativita z psychologického hlediska 

16.  Asertivita z psychologického hlediska 

17.  Poruchy chování. Poruchy učení 

18.  Skupinová dynamika 

 

 

 

 

 
 

 


