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Zmeny v organizácii 
pedagogických praxí na PF UPJŠ



Organizácia pedagogických praxí 
na PF a FF UPJŠ

� Priebežná pedagogicko-psychologická prax 
FF, 6 týždňov, 12 hospitácií + 6 rozborov

� Súvislá pedagogická prax I
FF+PF, 3 týždne, 8 hospitácií + 5 asistentské 
činnosti + 5 výstupov 

� Súvislá pedagogická prax II
FF+PF, 4 týždne, 6 hospitácií + 18 výstupov 

� Súvislá pedagogická prax III
FF+PF, 3 týždne, 4 hospitácie + 15 výstupov 



Zmeny v organizácií pedagogických 
praxí v akademickom roku 2012/13

� Zmluvy PF UPJŠ s cvičnými učiteľmi, individuálne 
vyplácanie odmien

� negatíva

� administratívna a finančná záťaž PF UPJŠ

� pozitíva

� skvalitnenie výberu cvičných učiteľov => skvalitnenie 
celkového priebehu praxe

� jednotný spôsob a výška odmien cvičných učiteľov



Cvičný učiteľ

� je kvalifikovaným učiteľom akademického predmetu,

� má min. 5 rokov praxe vo výučbe akademického predmetu 

� absolvoval kontinuálne vzdelávanie zamerané na „moderné 
trendy vo výučbe“ svojej aprobácie,

� je držiteľom prvej (druhej) atestácie, 

� spolupracuje s didaktickými pracoviskami PF UPJŠ,

� dokáže preukázať (definovať) svoj vyučovací štýl, 
inovatívnosť, pozitívny vzťah k modernizácii vzdelávania, 
dosiahnuté úspechy vo výučbe, učiteľské portfólio, ktoré vie 
prezentovať (pracovníkom PF UPJŠ, študentom učiteľstva, 
vedeniu svojej školy)



Cvičný učiteľ (2)

� má aspoň jeden publikačný výstup (záverečná práca 
kontinuálneho vzdelávania, metodiky k inovatívnej výučbe, 
pracovné listy pre žiakov, projektové výstupy, 
... článok v metodickom alebo odbornom časopise, príspevok 
na seminári, konferencii),

� vyučuje primeraný rozsah hodín potrebných pre 
zabezpečenie pedagogickej praxe 1 študenta, 

� dokáže komunikovať elektronicky (e-mail) 
a v prostredníctvom LMS Moodle



Cvičná škola

� Materiálne vybavenie školy

� poskytne priestor pre výučbu v odbornej učebni (alebo 
adekvátnej učebni) akademického predmetu vybavenej pre 
aktívne osvojovanie poznatkov žiakmi,

� disponuje a počas praxe študenta mu bude k dispozícii 
moderná didaktická technika,



Cvičná škola (2)

� Postoj školy k praxi

� rešpektuje pozíciu a výber cvičného učiteľa fakultou,

� ak má aspoň jedného cvičného učiteľa, podpíše "memorandum 
cvičnej školy", 

� vytvorí cvičnému učiteľovi vhodný priestor pre realizáciu 
pedagogickej praxe (rozvrh, výučba v odbornej učebni, priestor 
na prácu so študentmi),

� vytvorí študentovi priestor na prípravu a rozbor vyučovania, 

� umožní študentovi zapojiť sa okrem výučby aj do ďalších 
školských aktivít (porady, dozor, ...)

� Status "Cvičná škola PF UPJŠ v Košiciach"



Komunikácia 
PF UPJŠ – cvičný učiteľ, cvičná škola

� Akreditované odborné vzdelávanie cvičných učiteľov 
(je našou snahou ho poskytovať), 

� Seminár pred (spresnenie požiadaviek, pokynov) a po 
pedagogickej praxi (úroveň študentov, spätná väzba), 

� E-mail a LMS Moodle komunikácia, 

� Pravidelná informovanosť cvičných učiteľov o aktivitách 
jednotlivých pracovísk PF UPJŠ (odborných popoludní, 
otvorených laboratórií, klubov učiteľov, súťaží ...), ponuka 
na spoluprácu vo výskumných aj popularizačných projektoch, 

� Propagácia cvičnej školy a cvičných učiteľov na webových 
stránkach PF UPJŠ



E-learningová podpora SPP
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