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Abstract:  

For many years a lot of changes have been realized at all levels of Slovak education 
system. In this way it was observed that in the last period experts are interested in 
northern countries, especially in Finland. Their school system represents a functional 
and successful education model, which can serve as an example and inspiration. The 
evidence of this is shown in actual results of Finnish students in international testing 
OECD PISA. In contrast, Slovak students were not so successful. Establishing changes 
in this area, professionals usually focus on elementary and secondary education, less 
on higher education. The significant aspect influencing achievement of Finnish school 
system is the level of pre-graduate preparation for students – future teachers. In this 
article the area of higher/university education of students in teacher program in Finland 
is presented. 
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Úvod  

Fínsko ako jediné z európskych krajín, dlhodobo dosahuje výnimočné výsledky 
v medzinárodných testovaniach, akými sú napr. OECD PISA alebo IEA TIMSS. Z tohto 
dôvodu navštevuje krajinu mnoho odborníkov z oblasti vzdelávania, ktorí sa snažia 
zistiť, čo spôsobuje tieto úspechy. Aj u nás, na Slovensku, bolo možné zaznamenať, 
snahy o preberanie niektorých elementov fínskeho školského systému. Podľa nášho 
názoru, stoja za úspechom fínskych žiakov, najmä ich učitelia. Preto sa budeme 
v ďalšej časti venovať problematike výberu študentov na štúdium učiteľských odborov  
a ich pregraduálnej príprave. 

 

Vzdelávanie učiteľov v minulosti 

Fínsky vzdelávací systém má dve tradičné vývinové línie. Prvá, staršia línia, sa viaže 
k príprave učiteľov pre sekundárny stupeň vzdelávania. Druhá, mladšia línia, sa 
vzťahuje k príprave učiteľov pre primárny stupeň škôl, s ktorou je úzko späté aj  
vzdelávanie a odborná príprava učiteľov materských škôl.  
Medzníkom vo fínskom vzdelávaní bolo vytvorenie profesorského miesta pre 
vzdelávanie na Univerzite v Helsinkách v roku 1852, pričom išlo o prvé miesto svojho 
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druhu v severských krajinách (Department of Teacher Education, 2014). Úlohou 
profesora bolo viesť prednášky o výučbových metódach a rozvíjať u študentov ich 
zručnosti v uvedenej oblasti, so zameraním na učiteľov pre sekundárny stupeň 
vzdelávania. Okrem toho dohliadal na praktickú časť ich prípravy, ktorá prebiehala 
v cvičných školách. Pedagogika bola v tomto období podporným predmetom a mala 
odlišné postavenie od iných predmetov, pretože bezprostredne súvisela s praktickými 
záležitosťami, týkajúcimi sa úlohy profesora. V tomto období získalo vzdelávanie 
učiteľov silnú pozíciu, ktorú si udržiava dodnes.  
Ešte skôr, v rokoch 1807-1827 existoval na univerzite tzv. seminaruim pedagogicum, 
ktorý bol navrhnutý pre potreby učiteľov, ale mal krátkodobí charakter. Prednášky 
neboli systematické a ich obsah závisel od záujmov prednášajúcich. Prvá učiteľská 
odborná škola pre učiteľov elementaristov bola založená v Jyväskylä v roku 1863. Jej 
kurikulum bolo navrhnuté podľa švajčiarskych a nemeckých modelov a bolo viditeľne 
ovplyvnené osobnosťami ako Rousseau, Pestalozzi a Diesterweg. Charakteristickou 
črtou vzdelávania bolo úzke prepojenie teórie s praxou a v osnovách mali svoje miesto 
predmety ako napríklad remeslá.  
Po mnohých prechodných obdobiach priniesol významnú reformu až Zákon 
o vzdelávaní učiteľov z roku 1971. Od roku 1974 bolo vzdelávanie učiteľov základných 
a stredných škôl pridelené univerzitám. V tom istom čase vznikli na všetkých 
univerzitách katedry pedagogiky a katedry pre vzdelávanie učiteľov. Katedra 
pedagogiky, ktorá je staršia, sa zameriavala na výskum v oblasti vzdelávania vo 
všeobecnosti, ale aj na jej správu a plánovanie. Katedra pre vzdelávanie učiteľov 
vznikla neskôr a sústreďovala sa jednak na samotnú prípravu učiteľov, ale aj na 
výskum v oblasti pedagogiky a vzdelávania učiteľov.   
Reformou vyššieho školstva v roku 1979 nadobudol diplom učiteľa rovnakú hodnotu 
ako diplomy absolventov ostatných študijných odborov. Po tejto reforme museli všetci 
študenti odborov triedny učiteľ (classroom teacher) pre 1. až 6. ročník ZŠ, dokončiť 
magisterský stupeň vzdelávania v hlavnom predmete pedagogika a študenti odboru 
predmetový učiteľ (subject teacher) pre 7. až 12. ročník s hlavnými predmetmi podľa ich 
aprobácie. Od roku 1995 sa na univerzitách vzdelávajú aj budúci učitelia materských 
škôl, pričom ich štúdium končí bakalárskym stupňom. Unikátnym rysom vzdelávania 
učiteľov vo Fínsku je rovnaké akademické postavenie učiteľov pre primárny ale aj 
sekundárny stupeň škôl (Kansanen, 2003). 
 

Súčasný stav vo vysokoškolskej príprave učiteľov    

Status učiteľskej profesie je vo Fínsku pomerne vysoký, rovnako ako záujem 
o univerzitné štúdium v odbore vzdelávania učiteľov. Niektoré odbory majú napriek 
tomu dlhodobý problém so zápisom dostatočného množstva študentov do ponúkaných 
učiteľských programov. Ide najmä o predmety matematika a fyzika. Vysoká úroveň 
akademického vzdelávania umožňuje absolventom učiteľstva uplatniť sa aj v iných 
povolaniach. V súvislosti s tým sa ako problém javí nízka udržateľnosť učiteľov 
v školách, najmä mužov. Pravdepodobným dôvodom je ich uplatniteľnosť vo finančne 
lepšie ohodnotených odvetviach.  

Na štúdium učiteľstva sa každoročne hlási mnohonásobne viac študentov, ako môžu 
prijať. Všetkých osem univerzít vo Fínsku ponúka štúdium v odbore vzdelávania 
učiteľov najmä v programoch triedny učiteľ, predmetový učiteľ a učiteľ pre materské 
školy. Väčšie univerzity ponúkajú širší výber programov, akými sú napríklad: špeciálny 
pedagóg alebo výchovný poradca, ale aj učiteľ domáceho hospodárstva, remesiel 
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a učiteľ telesnej výchovy. Učitelia hudobnej alebo výtvarnej výchovy majú svoje vlastné 
vzdelávacie inštitúcie.  

Výber študentov do jednotlivých študijných programov je rôzny. Študenti hlásiaci sa do 
programu triedny učiteľ, kde hlavným predmetom je štúdium pedagogiky, prebieha 
v dvoch fázach. Prvá pozostáva z výberu uchádzačov na základe výsledkov maturitnej 
skúšky, súhrnu školských známok, okrem toho ďalšie body môžu získať tí kandidáti, 
ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi. Druhá fáza má spravidla tri súčasti. Začína 
skúškou z niektorých učebných textov, potom pokračuje úlohou, v ktorej sa pozorujú 
zručnosti v sociálnej interakcii a komunikácii a nakoniec nasleduje osobný pohovor 
zameraný na zisťovanie motivácie uchádzačov stať sa učiteľmi.  

Výber študentov do programu predmetový učiteľ je v zásade rovnaký. Avšak prvé dva 
roky študujú na katedrách podľa predmetov svojej aprobácie a po tomto období sa 
prihlasujú na katedru pre vzdelávanie učiteľov, kde sa zúčastnia osobného pohovoru. 
Študenti pokračujú v štúdiu na ich vlastných fakultách, a súčasne sa venujú štúdiu 
pedagogiky na fakulte pre vzdelávanie učiteľov v trvaní približne dvoch rokov.  

Jadrom fínskeho vzdelávania učiteľov je pedagogické štúdium, za ktoré získavajú 35 
kreditov a vyžaduje sa od všetkých učiteľov s výnimkou učiteľov materských škôl. 
Príprava učiteľov odborných škôl a vzdelávania dospelých sa realizuje na univerzitách, 
odborných vysokých školách pre učiteľov ale aj v nezávislých inštitúciách.      

Vo všetkých učiteľských programoch je potrebné získať magisterský titul, čo 
predstavuje 160 kreditov v trvaní štyri až päť rokov. Výnimkou je len učiteľstvo pre 
materské školy, ktoré je ponúkané ako trojročný program, v ktorom je potrebné získať 
120 kreditov.  

Flexibilita fínskeho školského systému je v možnosti modifikovať svoje štúdium. 
Napríklad, ak sa chce študent programu predmetový učiteľ stať triednym učiteľom, 
stačí, keď si doplní štúdium o predmety, ktoré sa vyučujú na nižšom stupni jednotnej 
základnej školy, a ktoré nemal vo svojom programe. Naopak, ak sa študent programu 
triedny učiteľ rozhodne postúpiť na predmetového učiteľa, musí si doplniť svoje štúdium 
o predmety, ktoré má v pláne vyučovať. V oboch prípadoch im bude hlavné, 
pedagogické štúdium uznané (Kansanen, 2003).  

 

Hlavné princípy vzdelávania učiteľov 

Vzdelávanie učiteľov prebieha na univerzitách. Obsah vedomostí z pedagogiky je  
dostatočne široký, aby boli učitelia schopní riadiť rozvoj žiakov v najvyššej možnej 
miere. Hlavnou disciplínou je didaktika, a to ako všeobecná, tak aj didaktiky 
konkrétnych predmetov. Dôležitú úlohu zohráva aj štúdium pedagogickej psychológie 
a sociológie so zameraním na oblasť vzdelávania. Zámerom je prepojiť teóriu s praxou 
v takej miere, aby učiteľ vedel riešiť problémy každodennej školskej praxe na základe 
svojich teoretických poznatkov. Školy, v ktorých je vykonávaná veľká časť pedagogickej 
praxe sú organicky spojené s katedrou pre vzdelávanie (majú status cvičných škôl). 
Zvyšná časť praxe sa uskutočňuje v bežných školách po celej krajine.  

Na úlohu učiteľa je kladený dôraz v širšom spoločenskom kontexte. Všetci učitelia sú 
kvalifikovaní pokračovať v postgraduálnom štúdiu. Po absolvovaní univerzitného štúdia 
sú študenti licencovaní ako učitelia a môžu žiadať o prácu v školách. Ďalšie 
vzdelávanie učiteľov je v rukách miestnych samospráv, ktoré s podporou štátu pre nich 
organizujú kurzy. 
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Zásadnou ideou, ktorá ovplyvňuje štruktúru študijných programov učiteľských odborov  
je výskumne orientované vzdelávanie učiteľov (research-based teacher education). 
Hlavným cieľom každého programu je vzdelať kompetentných učiteľov, ktorí majú 
rozvinuté požadované profesionálne kvality k zabezpečovaniu celoživotnej 
pedagogickej kariéry učiteľa. Za týmto cieľom stojí presvedčenie, že počiatočné 
vzdelávanie učiteľov má prvoradý význam a akékoľvek nedostatky v programe budú 
mať dôsledky, ktoré bude veľmi ťažké odstrániť. Napriek tomu, že odborné spôsobilosti 
sú učiteľom vštepované už od začiatku prípravy, je potreba ich ďalšieho vzdelávania 
nevyhnutná.  

Vzdelávanie učiteľov vo Fínsku sa zameriava na dosiahnutie vyváženého rozvoja 
osobnosti každého učiteľa v procese, v ktorom zásadnú úlohu zohráva jeho 
pedagogické myslenie. Za týmto účelom je štúdium pedagogiky, ako hlavného 
predmetu, rozdelené na tri časti: teóriu vzdelávania, pedagogický obsah vedomostí, 
predmetové didaktiky a prax. Jednotlivé komponenty sú vo vzájomnej interakcii a celé 
usporiadanie predmetov od začiatku programu až do konca je založené na výskumne 
orientovanom prístupe. Tento prístup je začlenený do každého samostatného predmetu 
programu. Naplánované kurzy o výskumných metódach sú zavedené hneď na začiatku 
štúdia a ich vyústením je napísanie diplomovej práce. Témy diplomových prác si 
študenti programu triedny učiteľ vyberajú z oblasti pedagogiky a študenti programu 
predmetový učiteľ z tém v rámci svojej špecializácie. V každom prípade je akademická 
úroveň vzdelávania rovnaká pre učiteľov základných aj stredných škôl. 

Fínsky na výskume založený prístup vo vzdelávaní vychádza z konštruktivistickej 
paradigmy. Okrem znalostí výskumných metód je zdôrazňovaná reflexia, ako spôsob 
získavania informácií o svojej činnosti a vzájomných vzťahoch, ktoré vznikli v procese 
vyučovania, štúdia a učenia sa. Ich zámerom je vytvoriť príležitosť uvažovať nad 
vlastnými rozhodnutiami a ich úlohou v praxi. Cieľom takto orientovaného vzdelávania 
je vštepovať študentom schopnosť robiť pedagogické rozhodnutia založené na 
racionálnej argumentácii. Študenti počas štúdia realizujú niekoľko, najčastejšie 
kvalitatívne orientovaných výskumov (vrátane výskumu realizovaného v rámci 
diplomovej práce), ktoré sú spojené s ich vlastnou pedagogickou praxou. Ich úlohou je 
skúmať, popisovať a vyhodnocovať svoje výučbové pôsobenie. Okrem toho, majú 
možnosť o svojich témach, zvolených postupoch, prípadne zisteniach navzájom 
diskutovať v menších skupinkách aj spolu s inštruktorom. Uvedené stretnutia a diskusie 
majú svojim obohacujúcim charakterom nezastupiteľné miesto v ich pregraduálnej 
príprave (Kansanen, 2003).  

Týmto spôsobom sa vo Fínsku zabezpečuje prepájanie teórie a praxe, pričom študent 
má možnosť nachádzať teóriu v praxi a naopak, uplatňovať v praxi teoretické 
vedomosti.  

 

Záver 

Uvedené informácie sú len vstupom do problematiky pregraduálnej prípravy študentov 
učiteľských oborov. Podstatným zistením však je, že ich príprava je založená na 
premyslenom a systematicky vystavanom programe, ktorý umožňuje študentom od 
začiatku prepájať vlastné skúsenosti, získané počas pedagogickej praxe, overovať ich, 
poprípade konfrontovať ich s teoretickými poznatkami nadobudnutými v procese 
vzdelávania. Počas celého štúdia realizujú niekoľko výskumov, ktoré ich nútia vnímať 
proces výučby ako miesto výskumu, sledovať vlastné pedagogické pôsobenie, 
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analyzovať ho a vyhodnotiť nie len z pohľadu samotnej realizácie ale aj jeho 
efektívnosti.  
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