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kolégium



º  
Veríme, že „učitelia sú najvýznamnejšími 
aktérmi v oblasti vzdelávania, na ktorých 
práci, rozhľade a kompetenciách vzdelávanie 
stojí a s ktorými padá“ 
(Učiace sa Slovensko, 2017).

º  
Snívame o tom, že budeme mať na 
Slovensku raz dosť učiteľov, ktorí sú 
„zanietení, kvalifikovaní a oceňovaní 
profesionáli” 
(To dá rozum, 2020).

º  
Takýchto ľudí je už teraz mimoriadny 
nedostatok. Za pár rokov bude Slovensko 
potrebovať 10 000 ďalších učiteľov
(NKU, 2020) a nič nenasvedčuje tomu, že by 
sa táto situácia a trajektória mali zmeniť.



Prečo nové Učiteľské kolégium?

Ekonomický prieskum OECD z roku 2019 ukazuje, že slovenskí 
“učitelia potrebujú lepšiu odbornú prípravu, lepšiu kvalifikáciu a lepšie 
podmienky na zlepšenie výsledkov vzdelávania“. Metódy prípravy 
budúcich učiteľov na existujúcich pedagogických fakultách sú skutočne 
zastarané. Prevažuje rozvoj teoretických vedomostí na úkor získavania 
praktických zručností (80 %),  slabá aplikácia teoretických poznatkov 
na príkladoch z praxe (30 %), na fakultách sa interaktívne vzdelávanie 
takmer nikdy nepoužíva (13 %) (To dá rozum, 2020). V porovnaní 
s ostatnými krajinami OECD Slovensko výrazne zaostáva v schopnosti 
učiť sa v súvislostiach a naprieč rôznymi odbormi, v schopnosti kriticky 
myslieť a v motivácii a chuti učiť sa a pracovať (OECD, 2019).

Budúci učitelia nemajú dostatočnú prípravu v oblasti pedagogických 
zručností, podporu v ďalšom rozvoji alebo ocenenie svojej práce, 
takže je pre nich náročné rozvinúť potenciál všetkých učiacich sa. 
Študenti pedagogických fakúlt považujú odborné vedomosti, ktoré 
získavajú na školách, za nedostatočné. Stáž, ktorú absolvovali v rámci 
štúdia, nie vždy považujú za zmysluplnú. Iba 37 % študentov tvrdí, že 
si môže zvoliť dostatok zaujímavého obsahu a 30 % študentov tvrdí, 
že nemá zaujímavý výber predmetov. Na nepedagogických fakultách 
sa pripravuje viac ako 8 000 študentov učiteľstva z celkového počtu 
15 000. Z 28 fakúlt na Slovensku je iba 7 pedagogických (To dá rozum, 
2020).

Nejestvuje jediný politický koncept,  ktorý by mohol zlepšiť kvalitu 
vzdelávania s ohľadom na všetky okolnosti. Niektoré krajiny EÚ však 
dokázali postupne zlepšiť výsledky PISA testovaní zavedením reforiem 
štrukturálneho vzdelávania, riešením nerovností od raného veku, 
investovaním do učiteľov a zatraktívňovaním učiteľského povolania. 
Vytvorili nové kurikulum založené na kompetenciách a na prierezovej 
spolupráci a pomohli zvýšiť autonómiu škôl vďaka vyžadovaniu 
zodpovednosti v procese napĺňania cieľov (OECD, 2019).

Učiteľom sa často nedostáva príležitosť rozvíjať svoj líderský 
potenciál. Len 36 % manažérov slovenských škôl absolvovalo program 
alebo kurz týkajúci sa vedenia školy alebo odbornú prípravu pre 
riaditeľov (priemer OECD je 54 %) a 35 % absolvovalo inštruktážny  
líderský tréningový program alebo kurz (priemer OECD je 54 %) pred 
nástupom do pozície riaditeľa (TALIS, 2018).



Vízia a poslanie  
º  
Naším cieľom je založiť na Slovensku Učiteľské kolégium, 
ktoré bude inovatívnym spôsobom pripravovať novú generáciu 
pedagógov.  

º  
Chceme tak urobiť spustením bakalárskeho a magisterského 
programu v inovatívnom vzdelávaní, ktorý sa bude vyznačovať 
jedinečným študijným programom. 

º  
Našim poslaním je vzdelávať novú generáciu služobných 
lídrov (z ansgl. servant leaders), ktorí sa stanú odborníkmi vo 
svojom odbore schopnými prinášať inovácie do vzdelávania 
a budovať inkluzívne komunity. 

º  
Učebné osnovy ponúknu študentom možnosť zvoliť si 
a postupne sa špecializovať vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk 
a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek 
a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra. Okrem toho 
sa od všetkých študentov bude vyžadovať, aby absolvovali 
základné kurikulum. To sa bude skladať z troch kurzov: 
Charakterové vzdelávanie, Manažment vo vzdelávaní a Inovácie 
v pedagogickej praxi. 



Jedinečný prínos
Veríme, že náš projekt je jedinečný z nasledujúcich dôvodov:

Chceme vychovávať učiteľov zajtrajška:

Tým, že našich študentov vyzbrojíme kombináciou 
digitálnych, kognitívnych a nekognitívnych schopností
Uskutoční sa to formou medziodborovej spolupráce medzi 
umeleckými a prírodovednými disciplínami od začiatku 
štúdia. Chceme motivovať študentov, aby kriticky uvažovali 
v širších súvislostiach a naprieč disciplínami so zameraním 
na kritické myslenie, motiváciu a chuť učiť sa a pracovať.

Tým, že im ponúkneme multidisciplinárny študijný program 
a postupnú špecializáciu
V prvých troch rokoch štúdia ponúkneme študentom 
možnosť zvoliť si rôzne vzdelávacie oblasti. Svoju špecializáciu 
na jednu vzdelávaciu oblasť si študenti vyberú vo štvrtom 
ročníku. 

Podpora inovatívneho myslenia
Študenti budú absolvovať povinný základný kurz o podnikaní, 
ktorý im poskytne potrebné zručnosti, aby vnímali 
nedostatky ako príležitosti na vytváranie hodnôt a prostriedky 
na úspešnú realizáciu nových, finančne udržateľných 
myšlienok. Spolupracujeme s organizáciami ako FBE (For 
Business Excellence) a Agathe Centrum pre podnikanie. 

Podpora inovácií v pedagogickej praxi
Študenti budú absolvovať povinný základný kurz o inováciách 
v pedagogickej praxi, ktorý sa bude zaoberať otázkami typu 
ako je možné zúročiť a prispôsobiť sa technologickému 
rozvoju (napr. umelá inteligencia, strojové učenie) v oblasti 
vzdelávania. Našim cieľom je ponúkať študijné programy aj 
online a tiež v anglickom jazyku.

Poskytovanie hlboko zážitkového učenia
Od študentov budeme vyžadovať, aby získali praktické 
skúsenosti prostredníctvom stáží v našich partnerských 
školách, najmä v spolupráci so Združením škôl C. S. Lewisa, 
Teach for Slovakia a Indíciou.   



Chceme vychovávať služobných lídrov tým, že:

budeme klásť dôraz na charakter
Študenti budú absolvovať povinný základný kurz výučby 
charakteru s dôrazom na to, ako charakterové hodnoty 
rozvíjať v praxi a ako vytvárať v triedach a v školách 
kultúru, kde sa týmto hodnotám darí.

umožníme im rásť prostredníctvom mentoringu
Budeme študentom ponúkať príležitosť reflektovať svoj 
rast a svoj životný príbeh prostredníctvom pravidelných  
stretnutí individuálneho a/alebo skupinového mentoringu. 
Našim študentom tiež ponúkneme možnosť byť 
supervízne sprevádzaný skúsenými učiteľmi z našich 
partnerských základných a stredných škôl. 

budeme podporovať učenie sa cez dobrovoľníctvo
Od všetkých študentov budeme požadovať, aby istý 
čas strávili tým, že sa budú dobrovoľnícky angažovať 
v miestnych alebo medzinárodných neziskových 
organizáciách, ako je napríklad Proti prúdu, Nadácia 
Integra a Depaul Slovensko. 

Chceme budovať komunity v rozdrobenom
svete tým, že:

ponúkneme príležitosti na vzdelávanie pre všetkých
a budeme inkluzívni
Naši absolventi budú schopní vzdelávať deti z rôznych 
prostredí s rôznym typom znevýhodnenia, a chceme 
ponúknuť prístup ku vzdelaniu pre všetkých študentov 
zo všetkých typov prostredí. Budeme spolupracovať 
s mimovládnymi organizáciami zameranými na inklúziu 
ako Superar Slovakia, Návrat a Socia. Naše online 
kurikulum bude prístupné študentom zo znevýhodnených 
skupín, ktorí si nemôžu finančne dovoliť štúdium 
v Bratislave dennou formou. Online kurzy privedú na 
Učiteľské Kolégium viac študentov.



Poskytnúť príležitosť vysokoškolským učiteľom, ktorí 
v súčasnosti nepôsobia v akademickej oblasti
Chceme prilákať uznávaných slovenských 
vysokoškolských učiteľov, ktorí v minulosti dosiahli 
vynikajúce výsledky na Univerzite Komenského, ale 
v súčasnosti nepracujú na žiadnej univerzite a pôsobia 
v iných oblastiach spoločnosti, ako napríklad 
v mimovládnom sektore. Je to generácia učiteľov, 
ktorí už sú docentmi alebo majú potenciál stať sa 
docentmi do 2-3 rokov. Ich mimoškolské aktivity 
a hodnotenia v CREPČ a CREUČ dosahujú vysoké 
body.

Podporiť medzinárodný rozhľad
Naším cieľom bude mať pedagogických pracovníkov 
s odbornými znalosťami z Českej republiky, Veľkej 
Británie, USA, Rakúska, Maďarska a Ukrajiny 
a povzbudiť našich študentov, aby študovali aj v iných 
krajinách. Začali sme budovať spoluprácu s New York 
University Abu Dhabi, Birmingham University (UK), 
Northwestern Seminary (USA) a s Karlovou univerzitou 
(Česká republika). Naše kurikulum bude vyučované aj 
v anglickom jazyku.

Spolupracovať s ďalšími fakultami Univerzity 
Komenského
Chceme spolupracovať s odborníkmi z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky, Filozofickej 
fakulty, Prírodovedeckej fakulty a Pedagogickej 
fakulty aby svojím know-how prispeli k vytvoreniu 
našich učebných osnov. Chceme tiež zdieľať učiteľov 
medzi fakultami, aby štúdium bolo atraktívnejšie 
a inovatívnejšie pre všetkých študentov, nielen pre 
našu akadémiu.



Vytvárať nové rezidenčné vzdelávacie
komunity (RVK)
Chceme vytvoriť rezidenčné vzdelávacie komunity, 
čiže vzdelávacie programy, ktoré integrujú 
akademické a ⁄alebo extrakurikulárne skúsenosti 
so spoločným životom na akademickej pôde alebo 
v inom zdieľanom priestore. RVK sú „pedagogickým 
stelesnením presvedčenia, že výučba a učenie sú 
vzťahové procesy, ktoré zahŕňajú spoločné vytváranie 
poznania prostredníctvom vzťahov medzi študentmi, 
medzi študentmi a učiteľmi a cez prostredie, 
v ktorom tieto vzťahy fungujú“ (Price, 2005, s. 6).

Vytvárať komunitu na akademickej pôde
Našim študentom ponúkneme popri štandardnom 
vyučovaní možnosť zapojiť sa do života kolégia 
a do rôznych mimoškolských aktivít. Špeciálny 
dôraz budeme klásť na umelecké činnosti, ako je 
budovanie speváckeho zboru, komorného orchestra 
a experimentálneho súboru novej hudby. Tieto 
súbory prispejú k dobrej povesti Učiteľského 
kolégia a pomôžu budovať vzťahy medzi študentmi 
a učiteľmi.

Tvoriť veľkú sieť
Za posledné štyri roky sme intenzívne budovali vzťahy 
s neziskovými organizáciami, nadáciami a súkromnými 
spoločnosťami. Naším zámerom v spolupráci s nimi 
je priniesť do vzdelávania učiteľov potrebné inovácie 
a finančné zdroje na zlepšenie samotnej výučby.

Absolvent Učiteľského kolégia bude vnímať, že žiak so svojimi 
potrebami je v centre vzdelávacieho procesu. Bude mať základné 
vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na výkon povolania 
učiteľa alebo vychovávateľa na rôznych typoch škôl a v spolupráci 
s rôznymi partnermi. Pri individuálnych interakciách so študentmi 
a v rámci dynamiky skupiny bude schopný efektívne využívať 
formy, metódy a nástroje, ktoré vedú k celostnému rastu každého 
dieťaťa a mladého dospelého. 



Naše 
ciele
a časový 
plán

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Strategické 
prepájanie 
a vypracovanie 
podnikateľského 
plánu

Dokončenie 
podnikateľského plánu; 
fundraising; dizajn 
učebných osnov

Vytváranie tímu odborníkov 
z radov akademických 
pracovníkov, pedagógov zo 
základných a stredných škôl; 
príprava opisu študijného 
programu

Akreditácia; PR; nábor 
zamestnancov a študentov; 
rekonštrukcia budovy

Prvá formulácia 
myšlienky novej 
vysokej školy pre 
učiteľov

Vypracovanie misie
a hodnôt; nábor 
širokej základne 
priaznivcov



Naše ciele
a časový plán

1                55

2                              100

3                   230

4  300

Rok Celkový počet študentov



Základný tím
 
Ivan Šiller, 
výkonný riaditeľ InMusic, MVO a ISCM - 
slovenská sekcia, umelecký a pedagogický 
riaditeľ Superar Slovakia 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 
2010 - 2017 
 
Pavel Kailing,  
kouč a člen správnej rady škôl C. S. Lewisa 
spoluzakladateľ Cirkevnej základnej školy 
Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa 
 
Tomáš Boroš,  
metodik vzdelávania, redaktor Rozhlasu 
a televízie Slovenska 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 
2005 - 2017 
 
Kristína Uhlíková, 
mentorka a vedúca mentorského tímu
Teach for Slovakia

David Laco, 
člen manažmentu Bilingválneho gymnázia 
C.S. Lewisa

Jonáš Boroš,  
študent Amsterdamskej univerzity

Poradný tím
 
Helene Pfeil,  
koordinátorka školení v Centre pre podnikanie 
Agathe a konzultantka sociálneho rozvoja 
Svetovej banky 
 
Daniel Bútora,  
člen správnej rady škôl C. S. Lewisa 

Daniel Laco, 
výkonný partner v FBE
(For Business Excellence)

Profesionálni odborníci
a poradcovia
 
Vladimír Šucha 
profesor, odborné vzdelávanie a kultúra pri 
Európskej komisii

Pavel Hošek,  
profesor, Univerzita Karlova
 
Jan Hábl,  
docent, Univerzita Hradec Králové
 
Josef Sýkora,  
docent, Northeastern Seminary, USA
 
Daniel Matej,  
docent, Janáčkova akadémia múzických umení
 
Daniel Nagaj,  
výskumný pracovník, Fyzikálny ústav SAV
 
Jana Klagová, 
vedúca študijného programu, LEAF Academy

Martin Poliačik,
generálny riaditeľ, Akadémia kritického 
myslenia

Hana Skljarzska,
lektorka, facilitátorka, Akadémia kritického
myslenia



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

POTEŠÍME SA, 
KEĎ SA NÁM 

OZVETE


