
Štruktúra programu

Učiteľské
kolégium



Učiteľské kolégium ponúkne nový študijný program Inovácie 
a manažment vo vzdelávaní, v študijnom odbore Učiteľstvo 
a pedagogické vedy. Študijný program je charakterizovaný 
interdisciplinárnym rozhľadom, slobodou voľby s dôrazom 
na medziodborovú spoluprácu v kombinácii s riadeným 
prístupom k učeniu v stimulujúcom prostredí, ako aj 
praktickými skúsenosťami z prostredia biznisu, neziskových 
organizácií, verejných inštitúcií a škôl. 

Štruktúra programu je založená na základnom kurikule, na 
učiteľských špecializáciách (podľa výberu študentov) vo 
vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika 
a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek 
a spoločnosť, Umenie a kultúra a na Januárových/Júnových 
štúdiách (tzv. J – štúdia) – trojtýždňové obdobia v januári 
a v júni, zamerané na zážitkovú skúsenosť z učenia.

Charakteristika študijného programu Inovácie a manažment 
vo vzdelávaní bude nasledovná:

º Kombinácia teoretických vedomostí priamo 
súvisiacich so špecializáciou a praxou študenta vo 
vzdelávacej oblasti

º Pedagogické predmety ako Predprimárne 
vzdelávanie; Primárne vzdelávanie; Nižšie 
sekundárne vzdelávanie; Vyššie sekundárne 
vzdelávanie; Manažment škôl; Vzdelávacia politika 
a školská legislatíva; Teória pedagogických meraní

º Základné kurikulum pozostávajúce z charakterového 
vzdelávania, manažmentu vo vzdelávaní a inovácii 
v pedagogickej praxi

º Špecializácia v rámci jednej z piatich vzdelávacích 
oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika 
a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek 
a spoločnosť, Umenie a kultúra.

º J-štúdiá: 3 týždňové zahĺbenia sa do konkrétnej 
problematiky každý rok v januári a v júni

º Malé semináre zamerané na diskusiu.



Program
podľa ročníkov

Prvý až tretí ročník

Základné učebné osnovy Predmety J-štúdiá

Charakterové 
vzdelávanie

Manažment
vo vzdelávaní

Inovácie 
v pedagogickej 
praxi

Podľa 
výberu 
študenta
 

3 týždne 
v januári  
3 týždne v júni

Štvrtý a piaty ročník

Základné
kurikulum Predmety Predmety Predmety J-štúdiá 

Charakterové 
vzdelávanie

Špecializácia
 

Špecializácia
 

Špecializácia 3 týždne 
v januári 
3 týždne 
v júni



Základné kurikulum vytvára jadro poslania akadémie – pomáhať 
absolventom riešiť kľúčové globálne výzvy, vrátane úsilia o rovnosť, 
spravodlivosť, mier, zdravie, udržateľnosť a plné porozumenie 
ľudskosti. Podporuje spôsoby myslenia a nastavenie mysle, ktoré 
sú kľúčové pre kritické rozlišovanie a holistický intelektuálny 
a emocionálny rozvoj človeka a pre jeho identitu občana 
globálneho sveta a slúžiaceho lídra. 

Interdisciplinárna integrácia je dôležitým aspektom celého 
programu. Nezakladá sa na izolovanom osvojovaní si 
vedomostí a zručností z jednotlivých disciplín, ale vychádza 
z konkrétnych pedagogických situácií, s ktorými sa učitelia 
a žiaci počas vyučovania na školách stretávajú. Pri riešení týchto 
situácií využívajú vedomosti, ktoré získajú z pedagogických 
a psychologických disciplín, didaktiky a z obsahu špecializácie, 
ktorú budú vyučovať.

Základné učebné osnovy pozostávajú z troch predmetov: 
Charakterové vzdelávanie, Manažment vo vzdelávaní a Inovácie 
vo vyučovacej praxi.



Charakterové
vzdelávanie

Predmet Charakterové vzdelávanie bude mať dvojaký cieľ. Na jednej 
strane pomôže mladým ľuďom objavovať svoju osobnú identitu 
a pomenovať a rozvíjať hodnoty a silné stránky charakteru, z ktorých 
môžu čerpať počas celého života. Na druhej strane predstaví základné 
koncepty morálnej filozofie a dilemy, ktoré ich aplikácia prináša v praxi. 
Očakávame, že prostredníctvom čítania vybraných textov a aktívnych 
diskusií budú študenti schopní identifikovať a kriticky zhodnotiť 
argumenty pre rozličné postoje k rozmanitým otázkam etiky. Kurz bude 
zahŕňať sociálno-psychologický výcvik za cieľom rozvíjať sebareflexiu 
študentov a ich schopnosť empatizovať s ľuďmi, ktorí majú odlišné 
vnímanie, postoje alebo hodnotový kontext (kultúrna a emocionálna 
gramotnosť).



Manažment 
vo vzdelávaní

Predmet Manažment vo vzdelávaní naučí študentov, ako identifikovať 
potreby, problémy, slabé miesta alebo nedostatky v spoločnosti alebo 
na trhu a ako rozvíjať inovatívne a finančne udržateľné riešenia. Vybaví 
študentov zručnosťami, ktoré sú potrebné v oblasti obchodného 
plánovania, finančnej gramotnosti a projektového riadenia pri 
zakladaní nových projektov alebo organizácií, či už budú ziskové 
alebo neziskové. Zameria sa na to, ako možno pre spoločnosť vytvoriť 
hodnotu a ako môžu mať organizácie významný transformačný vplyv 
na individuálnej aj systémovej úrovni. 

Inovácie v pedagogickej praxi
Predmet Inovácie v pedagogickej praxi sa bude 
zaoberať vplyvom technologického pokroku na spôsob, 
akým učitelia zdieľajú vedomosti so svojimi študentmi 
a pomáhajú im rásť. Inšpirovaný najnovším pokrokom 
v neurovedách sa zameriava na kľúčové otázky ako 
napríklad: Ako môžu učitelia pomôcť svojim študentom 
pri budovaní emocionálnej odolnosti? Ako môžete naučiť 
ľudí prevziať zodpovednosť za svoje celkové (sociálne, 
fyzické, duševné) zdravie? Pripraví tiež budúcich učiteľov 
na interakciu s rôznymi cieľovými skupinami, vrátane 
študentov so špeciálnymi potrebami alebo študentov 
z chudobných prostredí či z rasovo znevýhodnených 
rómskych komunít. 



Prostredníctvom týchto troch základných modulov 
učebných osnov je naším cieľom viesť študentov 
v rozvoji:

º intelektuálnych predností – kritického myslenia, 
zvedavosti, otvorenosti a trpezlivosti, 

º občianskych kompetencií – zdvorilosti, úslužnosti, 
angažovanosti a zodpovednosti

º morálnych cností – empatie, čestnosti, spravodlivosti, 
odvahy a láskavosti,

º charakterových predností spojených s výkonnosťou, 
ako je sebadôvera, odhodlanie, vytrvalosť, odolnosť, 
tímová spolupráca a motivácia. 



J-štúdiá:
zážitková skúsenosť
z učenia 

J-štúdiá budú trojtýždňové obdobia v januári a júni, ktoré budú 
zamerané na iný typ vzdelávacieho zážitku. Počas januárového 
semestra dostanú študenti čas a priestor na bádateľské 
a zážitkové učenie v menšej skupine s mentorom zamerané 
na projektové vzdelávanie. Študenti budú mať tiež možnosť 
absolvovať majstrovské kurzy s odborníkmi z rôznych oblastí, 
absolvovať zahraničné študijné cesty alebo zvoliť si umelecké 
pobytové programy. Počas júnového semestra dostanú študenti 
príležitosť ponoriť sa do fungovania rôznych typov organizácií: 
základné, stredné a vysoké školy v hlavnom meste a v regiónoch, 
rôzne firmy, verejné inštitúcie, a mimovládne organizácie (aktívne 
napríklad v oblastiach ako poskytovanie podpory zraniteľným 
skupinám – rómskej menšine, deťom v detských domovoch 
alebo v profesionálnej rodinnej starostlivosti, ľuďom bez 
domova a zdravotne znevýhodneným ľuďom, alebo v kontexte 
medzinárodnej humanitárnej pomoci) s pomocou externých 
partnerov. V tomto období sa študenti zamerajú na učenie cez 
dobrovoľníctvo a reflexiu svojich skúseností. J-štúdiá umožnia 
študentom pracovať v interdisciplinárnych tímoch. Vezmú 
ich mimo učebne a umožnia im vyskúšať si svoje vedomosti 
a kompetencie v situáciách z reálneho života.



Príklad študijného programu 
modelového študenta 

Rozvrh by počas prvých troch rokov vyzeral takto: 
Predpokladajme, že absolvent strednej školy z anglicko-
slovenského bilingválneho gymnázia, ktorý maturoval zo 
slovenčiny, angličtiny, biológie a chémie, by sa chcel naďalej 
venovať svojej vedeckej činnosti, a sníva, že bude jedného dňa 
učiteľom prírodných vied. Predpokladajme tiež, že od detstva sa 
venoval hre na klavíri na ZUŠ. Vzhľadom na jeho talent a spätnú 
väzbu blízkych príbuzných sa chce venovať aj tejto ceste 
a preskúmať, či by sa hudba takisto mohla stať súčasťou jeho 
profesionálnej kariéry. Po prijatí na Učiteľské kolégium sa zatiaľ 
nevie rozhodnúť, či sa chce zamerať na výučbu hudby alebo 
prírodovedných predmetov, a preto si môže počas prvých troch 
rokov zvoliť rôzne predmety. 

Prvý až tretí ročník

Základné kurikulum Predmety 

podľa výberu
študenta

J-štúdiá

Projektové 
vzdelávanie

Medziodborové 
tímy

Štúdium
v zahraničí

Charakterové 
vzdelávanie

Manažment
vo 

vzdelávaní

Inovácie
v pedago-
gickej praxi

Umenie 
a humanitné 
vedy

Prírodné vedy

Spoločenské 
vedy

 



Časový rozvrh štvrtého
a piateho ročníka vyzerá
modelovo takto:

Po prvých troch rokoch štúdia na Učiteľskom kolégiu si študent 
uvedomí, že hru na klavíri si radšej ponechá ako koníček, 
nie ako profesionálne zameranie. V štvrtom ročníku si vybral 
špecializáciu a chce byť učiteľom vo vzdelávacej oblasti 
Človek a príroda. Medzi tretím a štvrtým ročníkom absolvuje 
dvojmesačnú stáž vo farmaceutickej spoločnosti, ktorá mu 
popri jeho špecializácii otvára oči pre dôležitosť manažérskych 
zručností. Vzhľadom na vedomosti a poznatky, ktoré získal 
v module „Manažment vo vzdelávaní “ a v spolupráci s jedným 
zo svojich spolužiakov z odboru informatiky sa rozhodol svoj 
hlavný projekt venovať vývoju aplikácie pre smartfóny, ktorá 
pomáha deťom učiť sa, ako funguje imunitný systém človeka.

 
Štvrtý a piaty ročník

Základné
kurikulum

Učiteľská špecializácia 
podľa výberu študenta

J-štúdiá

Absolvovanie 
1-2 – mesačnej 
letnej stáže 

Charakterové 
vzdelávanie

Človek 
a príroda

Človek 
a príroda

Človek 
a príroda

Diplomová 
práca



Ivan Šiller +421 908 046 735 ivan.siller@gmail.com

POTEŠÍME SA, 
KEĎ SA NÁM 

OZVETE


