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Učiteľ a jeho učiteľský základ včera, dnes a zajtra  

(očami absolventov učiteľstva) 

 

Dňa 16.3.2022 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo online 

stretnutie s absolventmi učiteľstva pod názvom Učiteľ a jeho učiteľský základ včera, dnes a 

zajtra (očami absolventov učiteľstva) za účasti prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc. ako osoby 

zodpovednej za študijný program Učiteľstvo a pedagogické vedy – učiteľský základ. Na 

stretnutie bolo pozvaných 122 absolventov študijných programov učiteľstva na FF a PF UPJŠ, 

zúčastnili sa ho 4 absolventi, ktorí sú zároveň cvičnými učiteľmi UPJŠ, 2 vysokoškolskí 

učitelia z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a 3 vysokoškolskí učitelia 

z Katedry pedagogiky.  

Stretnutie bolo realizované v rámci série každoročných stretnutí s absolventmi 

učiteľstva, ktoré organizujú Katedra pedagogiky v spolupráci s Katedrou pedagogickej 

psychológie a psychológie zdravia. Na stretnutí majú učitelia možnosť vyjadriť svoje názory 

a postrehy zo svojho štúdia a tiež vlastnej učiteľskej praxe. Cieľom týchto stretnutí je zároveň 

získať od absolventov spätnú väzbu a odporúčania vo vzťahu k učiteľskému základu, ktoré sú 

cenným prínosom pri profesijnej príprave budúcich učiteľov. 

V úvode stretnutia privítala prítomných absolventov učiteľstva vedúca Katedry 

pedagogiky doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD., ktorá ich oboznámila s cieľom stretnutia 

a následne im poskytla priestor na vyjadrenie sa k príprave na pedagogickú prax vo vzťahu 

k pregraduálnej príprave dnešných študentov učiteľstva na výchovu a vzdelávanie žiakov 

základných a stredných škôl.    

Absolventi učiteľstva vyzdvihli pozitíva ich prípravy na učiteľské povolanie a zároveň 

poukázali i na nedostatky, ktoré s odstupom času vnímajú. Absolventi učiteľstva, ktorí sú 

zároveň v pozícii cvičných učiteľov, mali viaceré podnetné pripomienky smerom k príprave 

študentov v študijnom programe učiteľstva - učiteľského základu. Ocenili odbornú 

a didakticko-metodickú prípravu budúcich učiteľov, zároveň však upozornili na potrebu 

rozvíjania ďalších profesijných kompetencií študentov učiteľstva, a to diagnostických, 

reflexívnych a interakčných spôsobilostí, významne sa podieľajúcich na zefektívňovaní 

edukačnej práce. Zdôraznili aj novovynárajúce sa požiadavky, kde sa do popredia dostáva 

práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičmi. Na základe 

ich odporúčaní sa ukazuje, že popri všeobecnej a odborovej didaktike by mali mať stabilné 

miesto v profesijnej príprave študentov učiteľstva aj pedagogická komunikácia, inkluzívna 

pedagogika a školská mediácia. Absolventi odporúčali taktiež zváženie možnosti aktívneho 

zapojenia sa študentov učiteľstva do vedenia mimovyučovacej činnosti formou záujmových 

krúžkov v jednotlivých školách z dôvodu formovania vzťahu učiteľa k žiakom 

v neformálnom prostredí. V neposlednom rade zdôraznili prínos a dôležitosť prípravy 

študentov učiteľstva v oblasti pedagogiky a psychológie, pretože o kvalite výučby rozhoduje 

http://www.ff.upjs.sk/


aj poznávanie svojej osobnosti a osobnosti žiakov, čo je základom pre akékoľvek zmeny 

v edukácii, odzrkadľujúce sa v plánovaní, príprave, realizácii a výsledkoch pedagogicko-

didaktickej činnosti.            

V závere diskusie urobila stručnú konklúziu docentka Orosová a povzbudiac 

absolventov k naďalej pretrvávajúcej aktívnej spolupráci, poďakujúc im za účasť, spätnú 

väzbu, cenné rady a konštruktívne pripomienky k príprave pedagógov na UPJŠ ukončila 

tohtoročné stretnutie. 

 

 

 

       doc. PaedDr. Renáta Orosová, PhD. 

 


