
Medzinárodné kolokvium o inovácii výučby antických dejín 

 

V dňoch 10. – 11. septembra 2018 sa na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil workshop a medzinárodné kolokvium s názvom 

Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách a Inovácia výučby antických dejín na 

stredných školách (Innovative teaching of ancient history at universities and Innovative 

teaching of ancient history at high schools) pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ 

v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc. 

Organizácia workshopu nadväzovala na už existujúcu odbornú spoluprácu medzi Katedrou 

histórie FF UPJŠ v Košiciach a Fakultou kresťanskej a klasickej literatúry (The Faculty of 

Christian and Classical Literature, FCCL) na Salesian Pontifical University v Ríme (UPS, štát 

Vatikán). Cieľom podujatia bolo oboznámiť sa s inovatívnou didaktickou naturálnou metódou 

prof. Hansa H. Ørberga (tzv. metóda Ørberg) a jej praktickým použitím vo výučbe antických 

dejín študentov histórie, klasickej filológie, politológie, ako aj príbuzných odborov s výučbou 

antiky na univerzitách a stredných školách. Auditórium tvorili vysokoškolskí pedagógovia 

z univerzitných pracovísk na Slovensku a v Českej republike, stredoškolskí pedagógovia 

z Košického kraja a Prešovského kraja a stredoškolskí študenti, ktorí hľadajú svoje budúce 

profesionálne zameranie v rámci humanitných vied. 

Workshop otvorila dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., 

ktorá privítala všetkých účastníkov na pôde univerzity a popriala im nadobudnutie bohatých 

profesionálnych skúseností a zážitkov. Vzápätí sa prítomným prihovoril dekan FCCL dell'UPS 

v Ríme prof. Miran Sajovič. Vo svojej úvodnej prednáške predstavil niektoré teoretické 

prístupy osvojovania si klasických jazykov so zameraním na latinčinu. V rámci The Natural 

Order Hypothesis charakterizoval jednu z hypotéz tzv. Krashenovej teórie osvojenia si jazyka, 

ktorá potvrdzuje, že študenti s vysokou motiváciou, sebadôverou, dobrým sebavedomím 

a nízkou úrovňou úzkosti sú lepšie pripravení na úspech pri získavaní nových vedomostí. 

Následne prof. Roberto Spataro vo svojej prednáške upriamil pozornosť na základné aspekty 

induktívnej naturálnej metódy Ørberg, ktorá svojou podstatou zapadá do Krashenovej teórie. 

Účastníkom predstavil didaktický manuál Familia Romana vypracovaný podľa naturálnej 

metódy a prostredníctvom konkrétnych príkladov pramenných materiálov z antických dejín 

vysvetlil metodiku práce vo vyučovacom procese. 

V popoludňajších hodinách ponúkli zaujímavé príspevky aj odborníci FF UPJŠ v Košiciach 

a prezentovali inovatívne pomôcky a prístupy vo výučbe antických dejín: Učebnica lat. jazyka 

pre historikov (doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.), Apoteóza nezakorenenosti (doc. PhDr. Peter 

Nezník, CSc.), „Buď – alebo“ – konštruktivistický prístup k výučbe dejepisu na príklade 

antických dejín (PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.). Panelové diskusie umožnili spoločné 

reflektovanie inovatívnych prístupov, ich vzájomné prepojenie v didaktickom procese výučby 

antických dejín a latinského jazyka, ako aj vzájomné konfrontovanie sa s doterajšími 

metodologickými prístupmi. 

Druhý pracovný deň otvoril opäť dekan FCCL dell'UPS v Ríme prof. Miran Sajovič svojou 

prednáškou, v ktorej predstavil didaktickú pomôcku Evagrius Magister. Program stretnutia 

pokračoval praktickými workshopmi, ktoré prebiehali paralelne v dvoch seminárnych 

miestnostiach. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s didaktickou inovatívnou pomôckou 

Evagrius Magister, jej využitím na príklade simulovanej hodiny a s interpretáciou pramenného 

materiálu prostredníctvom naturálnej metódy Ørberg. 

Účastníkom (v počte cca 75) boli distribuované inovatívne didaktické pomôcky, odborné 

materiály, certifikát z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach a zahraničný certifikát z FCCL 

dell'UPS v Ríme. Podnetné prednášky a praktické workshopy obohatili účastníkov nielen 

o teoretické vedomosti naturálnej metódy Ørberg, ale ponúkli im aj praktické interpretačno-

analytické využitie metódy vo výučbe antických dejín a latinského jazyka. Podujatie vytvorilo 



jedinečnú príležitosť oboznámenia sa s touto inovatívnou metódou doteraz nezrealizovanou na 

žiadnej zo slovenských univerzít. 

Veríme, že úsilie zahraničných profesorov inšpirovalo akademické prostredie na Slovensku 

aj v ČR. Multidisciplinárny prístup k dejinám neskorej antiky realizovaný počas pracovných 

seminárov prehĺbil spoluprácu katedier FF UPJŠ v Košiciach (Katedra histórie, Katedra 

klasickej filológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra anglistiky a amerikanistiky) a tiež 

zahraničných univerzitných pracovísk. Vznikli nové podnety na prípravu ďalších inovatívnych 

aktivít s cieľom neustále skvalitňovať úroveň poznatkov vo výučbe antických dejín, latinského 

jazyka, filozofie a pod., čo sa kvalitatívne odrazí v spoločenskej praxi. 
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