
Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 
2.2.2023, 9:00-12:30 h 

Študijné programy: Učiteľstvo matematiky, fyziky, informatiky a geografie 
Areál Jesenná 5/Park Angelinum 9 (vstup z Jesennej 5)  

Študijné programy: Učiteľstvo biológie, chémie 
Areál Šrobárova 2, pavilón RB /Moyzesova 11 (vstup zo Šrobárovej) 

 
09:30 - 10:05   Moderný a inovatívny učiteľ prírodných vied                        
Park Angelinum 9(vstup z Jesennej 5), 1. poschodie, SA1C02 alebo P12 (2. poschodie, Jesenná 5) 

Poctivo pripravení učitelia našim školám chýbajú a my ťa pripravíme byť jedným z nich. Povolanie 
učiteľa dáva možnosť ostať v kontakte s mladými ľuďmi celý život a príležitosť ovplyvňovať ich 
myslenie. Vyžaduje byť tak trochu hercom, režisérom, aj poradcom formujúc generácie ľudí do 
budúcna. Vysvetlíme ti ako štúdium učiteľstva prebieha u nás. Najprv si na bakalárskom stupni vyberieš 
dva obľúbené predmety z prírodovedného alebo filozofického odboru v rámci medziodborového štúdia 
a necháš si priestor pre rozhodovanie. Na magisterskom stupni si vyberieš jeden z nich, alebo sa staneš 
učiteľom oboch predmetov v kombinácii. Dozvieš sa čo dnes znamená byť moderným a inovatívnym 
učiteľom, aké možnosti a uplatnenie dáva štúdium učiteľstva prírodných vied a hlavne matematiky, 
fyziky, informatiky a geografie na PF UPJŠ. 

10:15 - 12:00   Príprava budúcich učiteľov matematiky, fyziky, informatiky, geografie 
Paralelne v 4 blokoch v trvaní 45 minút, ktoré sa o 11:15 h zopakujú, získaš lepšiu predstavu o 
učiteľstve s ukážkami moderného a netradičného vzdelávania v predmetoch M, F, I a G  v moderných 
vzdelávacích priestoroch a s modernými digitálnymi technológiami (počítače, mobily, tablety, senzory, 
cloudy, sociálne siete). Pozri si už teraz, kde učiteľov pripravujeme lab1, lab2, lab3, lab4, lab5, alebo si 
môžeš oddýchnuť v „chillout room“. 

Učiteľstvo matematiky 
Jesenná 5, 2. poschodie, miestnosť P10 
Ak máš pozitívny vzťah k matematike, zúčastni sa interaktívneho workshopu, ktorého súčasťou bude 
kvíz aj hra, kde si vyskúšaš, čo by mal dobrý učiteľ matematiky vedieť. Privítajú ťa naši učitelia 
a študenti. 
 
Učiteľstvo fyziky  
Park Angelinum (vstup z Jesennej 5), 1. poschodie, miestnosti: SA1L82a, SA1L82b  
Ak máš pozitívny vzťah k fyzike, zúčastni sa interaktívnej diskusie o učiteľstve fyziky s ukážkami 
moderných fyzikálnych experimentov. Alebo si vyskúšaj netradičné a prekvapujúce pokusy, či fyziku s 
Pythonom, ak máš vzťah aj k programovaniu. Aj tu ťa privítajú naši učitelia a študenti. 
 
Učiteľstvo informatiky 
Park Angelinum (vstup z Jesennej 5), 1. poschodie, SA1C02 
Využi príležitosť porozprávať sa s našimi didaktikmi informatiky a študentmi učiteľstva informatiky. 
Predstavíme interaktívne vzdelávanie zamerané na programovanie, algoritmické myslenie, či využitie 
informačných technológií v praxi. Aj tu ťa privítajú naši učitelia a študenti. 
 
Učiteľstvo geografie 
Jesenná 5, 2. poschodie, seminárna miestnosť Ústavu geografie SJ2S05 
Ak máš  pozitívny vzťah ku geografii, zúčastni sa priamo diskusie o učiteľstve geografie s absolventom 
tohto štúdia. Alebo si vypočuj jeho príbeh tu. 

http://tm3.co/wOAdhp
http://tm3.co/qPIOlu
https://tourmake.it/sk/tour/f3b5fca993f3385ba597588a2d33662c?heading=348.17&pitch=-1.19&zoom=0.32&c=319511
http://tm3.co/7vmq0B
http://tm3.co/Ud6R59
http://tm3.co/Zdsahm
http://tm3.co/lV8MTy
https://www.youtube.com/watch?v=gjwYB8ArhPo&t=935s


 

09:30 - 12:00 Interaktívny stánok k učiteľstvu M, F, I, G 
Park Angelinum (vstup z Jesennej 5), 1. poschodie, pred miestnosťami SA1C02 a SA1L82a,b  
Počas celého DOD Ti bude k dispozícii náš interaktívny stánok k propagácii učiteľstva M,F,I, G  kde 
môžeš dostať informačné letáky alebo sa opýtať na čokoľvek, čo ťa zaujíma, či požiadať o usmernenie, 
do ktorej miestnosti a kadiaľ ísť. Zoznám sa s našimi priestormi už teraz, je to dobrá hra. 

 

10:00-10:30 a 11:30-12:00  Učiteľstvo biológie 

Šrobárova 2, pavilón RB, vchod od Šrobárovej ulice, prízemie, RBL1 

Ak máš pozitívny vzťah k biológii, zúčastni sa interaktívnej diskusie o učiteľstve biológie v kombinácii 

s iným predmetom. Vysvetlíme ti ako medziodborové štúdium a štúdium učiteľstva prebieha u nás. 

Poctivo pripravení učitelia našim školám chýbajú a my ťa pripravíme byť jedným z nich. 

 
10:00 - 10:30, 11:30 – 12:00 Učiteľstvo chémie 
Moyzesova 11, 1. poschodie, RB0P1, vstup do areálu zo Šrobárovej ulice 
Ak máš pozitívny vzťah ku chémii, zúčastni sa interaktívnej diskusie o učiteľstve chémie v kombinácii 

s iným predmetom. Vysvetlíme ti ako medziodborové štúdium a štúdium učiteľstva prebieha u nás. 

Poctivo pripravení učitelia našim školám chýbajú a my ťa pripravíme byť jedným z nich.  

 

 

Zisti viac ešte dnes: 

Video ochutnávka 

Virtuálna prehliadka 

Facebook  

Instagram 

Web 

 

 

http://tm3.co/4j2GM1
https://ucitelslovenska.sk/finalisti/lenka-skrabekova/
https://ucitelslovenska.sk/finalisti/lenka-skrabekova/
https://www.youtube.com/watch?v=gjwYB8ArhPo&t=935s
https://www.youtube.com/watch?v=gjwYB8ArhPo&t=935s
http://tm3.co/xKaRvI
http://tm3.co/xKaRvI
https://www.facebook.com/pfupjs
https://www.facebook.com/pfupjs
https://www.instagram.com/pfupjs
https://www.instagram.com/pfupjs
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/

