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U ITE  V KURIKULÁRNYCH PREMENÁCH ŠKOLY 

Daniela Valachová 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou prípravy u ite a a výstavby jeho osobnostnej 
prípravy, tak aby bol schopný kvalitne uplatni  národné kurikulum a najmä školské kuri-
kulum v prostredí novej, modernej školy. U ite  je nosite om a sprostredkovate om školského 
kurikula žiakom a zárove  je dôležitým inite om pri výstavbe a tvorbe školského kurikula. 

Abstract: The paper deals with the topic of teacher training; future teachers are to learn to use 
the national curriculum and especially the school curriculum in the new, modern school. 
Teachers bring the school curriculum to the pupils and play an important role in the 
creation of the new school curriculum. 

Úvod

Problematika kurikula patrí v sú asnosti k jednej z najzávažnejších a taktiež 
najkomplikovanejších tém. Ke že na Slovensku práve vstupujeme do fázy kuriku-
lárnej reformy školstva, je pre nás táto téma obzvláš  aktuálna. U ite  v tomto po-
nímaní je nielen prenášate om informácií, ale je vlastne prenášate om ur itej 
kultúry a udských hodnôt. V konkrétnej praxi to znamená, že u ite  by mal po-
dáva  de om nielen konkrétnu informáciu, ale aj kontexty danej informácie. Teda 
aby die a bolo motivované, aby malo rado ur itú pravdu, aby sa rozvíjala emocio-
nalita die a a, jeho tvorivos . Takéto chápanie postavenia u ite a aleko presahuje 
jednoducho vymedzite ný pojem profesionality a taktiež jeho postavenie v preme-
nách školy a kurikulárnej transformácie.  

U ite ské povolanie nemá presne a jednozna ne predpísané profesionálne 
kompetencie. Skôr sa približujú jeho spôsobilosti k univerzálnosti. Jeho odbor-
nos  je viac univerzálna ako akáko vek iná odbornos  iného povolania. Možno 
konštatova , že práve v tomto je špecifikum, zvláštnos  u ite skej profesie a profesio-
nality. Toto špecifikum predpokladá, že u ite ská profesia nie je presne limitovaná 
odbornos ou, ale mala by rozvíja  celú osobnos  die a a, a teda ide o kompetencie 
nielen u enia, vzdelávania, ale u udskú blízkos , partnerstvo, pomocou ktorých tvorí 
u ite  symbiotický vz ah so žiakom s cie om maximálneho rozvoja jeho schopností, 
nadania a zru ností.
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Kurikulum

Zatia o u nás je pojem a význam slova „kurikulum“ pomerne nový, vo svete 
je tento pojme pomerne dlho a asto používaný. V zahrani í sa stal tento pojem 
bežným už v 60. rokoch 20. storo ia. Je považovaný za komplexný a rámcový 
a ako taký pomerne ažko definovate ný.

Ak by sme si teda chceli v krátkosti objasni , o to kurikulum je, použijeme 
ako orienta nú a všeobecnú charakteristiku nasledujúce vymedzenie: kurikulum 
zahr uje komplex problémov, ktoré sa vz ahujú k riešeniu otázok: pre o, koho, 
v om a ako, kedy, za akých podmienok a s akými o akávanými efektmi vzdeláva ?
Z tohto poh adu by sme mohli prija  definíciu kurikula ako: všetka skúsenos ,
ktorú žiak získava v priebehu školskej dochádzky, t.j. ciele a obsah, innosti
a vz ahy v škole, ich plánovanie, realizácia a hodnotenie. Anglicko – slovenský 
slovník uvádza tri významy slova kurikulum: 1. (širší význam) – vzdelávací program – 
koho, o, kedy, za akých podmienok, s akými o akávaniami efektu vzdeláva ;
2. (užší pojem) u ebný plán, osnovy; 3. reálny priebeh vyu ovania. Vzdelávací 
program je spolo ný názov pre výchovu aj vzdelávanie (edukácia). V kurikulárnej 
reforme školstva na Slovensku sa prijíma užšie vymedzenie kurikula v tom zmysle, 
že ide o osnovy, u ebné plány a sekundárne o súvislosti koho vzdelávame, za 
akých podmienok a kto vzdeláva žiakov a pomocou akých metód a prostriedkov. 
Zákony o u ite ovi, zákon o výchove a vzdelávaní a zákon a o kariérovom raste 
u ite a dop ajú problematiku o systémový prístup. 

V sú asnosti možno považova  za podstatné tri významy kurikula: 
vzdelávací program (plánované kurikulum), 
obsah vzdelávania a jeho organizácia (realizované kurikulum), 
skúsenos  získaná v škole (osvojené kurikulum) (Walterová 1994). 

Vo význame kurikula prevládajú dva významy pojmu: 
Vzdelávací program, projekt, plán vzdelávania (vyu ovania) – vz ahuje sa pre-
dovšetkým na pedagogické dokumenty zamerané na plánovanie, projektovanie 
vzdelávania. alej by mali obsahova  ciele, metódy, organiza né formy a ma-
teriálne prostriedky a minimálne akceptovate né požiadavky na výsledky pro-
cesu, teda štandardy. 
Vlastný vyu ovací proces, jeho obsah a priebeh – v uvedenom ponímaní sa 
rozlišuje formálne, neformálne a skryté kurikulum: 

Formálne kurikulum predstavuje komplexný projekt cie ov, obsahu 
u iva, prostriedkov a organizácie vyu ovacieho procesu, jeho realizácia 
a spôsoby kontroly a hodnotenia.  
Neformálne kurikulum predstavuje aktivity a skúsenosti školovaných 
v mimotriednych a mimoškolských aktivitách ako exkurzie, športové 
innosti a sú aže.
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Skryté kurikulum predstavuje rôzne skúsenosti, ktoré nie sú obsáhnuté 
vo formálnom a v neformálnom kurikule, i informálnom kurikule, 
ale vznikajú skôr náhodile, predovšetkým v sociálnej interakcii školova-
ných, p edstavuje hlavne klímu školy, vyjadruje vz ah školy a jej sociálnych 
partnerov.  

Pracuje sa na návrhoch, ako dosta  neformálne a informálne vzdelávanie 
do štruktúry uznávania vzdelávacích ciest, tak, ako to napokon vyžaduje Ústavu SR, 
ale aj medzinárodné odporú ania EÚ. V odbornej literatúre by sme mohli nájs
aj alšie formy kurikula, avšak nie je našim cie om ich analyzova .

V pripravovanej reforme, ktorá akceptuje a vychádza z Projektu Milénium 
sa predpokladá v súlade s trendmi v štátoch EÚ s vytvorením dvoj úrov ového 
participatívneho modelu kurikula.  

Štátne (národné) kurikulum – bude obsahova  všeobecné ciele vzdelávania, 
kme ové u ivo, záväzné požiadavky na výkon školovaného, štandardy a spôsoby 
overovania dosiahnutých štandardov. Kme ové u ivo bude obsahova  60 % 
asovej dotácie z povinného vzdelávania. Využitie ostatnej asovej dotácie bude 

v právomoci škôl, ktoré si ho budú nap a  pod a vlastných podmienok. 
Školské kurikulum – bude nap ané zvyšnou asovou dotáciou a tým bude 
možné využíva  špecifiká a možnosti jednotlivých škôl. Vytváraním školského 
kurikula sa zvýši profesionalita škôl, ale zárove  aj zodpovednos  a konkurencie 
schopnos  škôl, o bude dôležitým konkuren ným modelom. Pri tvorbe škol-
ského kurikula by škola mala vychádza  zo svojich vlastných podmienok, zo 
záujmov žiakov, z o akávaní rodi ov a odberate ov absolventov školy, z miest-
nej komunity. Školy rovnakého typu budú ma  možnos  rozvíja  sa v rôznych 
zameraniach.  

Po as kurikulárnej transformácie príde k niektorým zásadným zmenám. 
Uvedieme len nieko ko z nich: 

Dôjde k zmene hierarchie jednotlivých zložiek u iva, hodnoty – postoje – schop-
nosti – intelektuálne a praktické zru nosti – vedomosti. 
Budú zdôraznené k ú ové kompetencie: 

osobnostné, personálne kompetencie – schopnosti vedie  ako sa u i ,
iniciatíva, motivácia, schopnosti organizácie asu, kompetencie seba-
kontroly, sebariadenia a zodpovednosti, u i  sa s inými a od iných, 
schopnos  samostatne navrhova  vlastné celoživotné vzdelávacie stratégie, 
náro nos  k sebe a iným, kompetencie zdravo ži , pracova  v zá aži,
poznávacie kompetencie – schopnosti tvorivo a kriticky myslie , gra-
motnos  rieši  problémy, 
vzdelanostné kompetencie – veda, technika, matematické, intelektové 
kompetencie, metodologické, funk né kompetencie, kompetencie zru -
ností, 
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sociálne kompetencie – kompetencia tvori  ob iansku spolo nos , med-
zi udské produktívne vz ahy, multikultúrne, vlastenecké, ob ianske kom-
petencie, kultúrna vnímavos , podnikate ské schopnosti, práca v tíme, 
kompetencie produktívne rieši  konflikty. 
subsytémové kompetencie: 

práca s modernými informa nými technológiami – digitálne 
zru nosti,
komunika né schopnosti a spôsobilosti – komunikácia v mate-
rinskom jazyku a cudzích jazykoch. 

Dôraz sa bude klás  na: 
európsku dimenziu vzdelávania a výu bu cudzích jazykov, 
rovnocennou obsahovou stránku s procesuálnou stránkou, 
posilenie integrovaného prístupu a medzipredmetových vz ahov,
prípravu u ite a.

V pripravovanej transformácii slovenského školstva, aj v celkovej výstavbe 
kurikula má ve mi dôležité miesto u ite  a jeho príprava a postavenie v novej, 
modernej škole. 

U ite

Zdá sa, že by bolo ve mi jednoduché vymedzi  pojem u ite . Vzh adom na 
diverzifikáciu názorov o tom, o je u ite , aké sú jeho funkcie, možnosti, spôsobi-
losti a ciele, to jednoduché nie je. 

Slovo pedagóg je v odbornej literatúre (Ivanová-Šalingová 1988) definované 
ako „vychovávate , oby ajne z povolania, u ite , profesor“. Nie náhodne sa zdôraz uje 
výchova a kompetencia u ite a pre výchovu. Úloha u ite a sa v tomto po atí mení 
s prenášate a informácií na loveka, ktorý bude viac formova  osobnos , všíma  si 
mentálny svet žiaka, jeho postoje, hodnoty, prežívanie sveta okolo seba. Pokia  by 
sme vychádzali z najvšeobecnejšej definície pedagogiky ako vedy o výchove, tak 
pedagóg je lovek, profesionál, odborník, ktorý realizuje výchovu z povolania, je 
to jeho profesia. 

V Charte u ite ov nachádzame takéto vymedzenie u ite a: „Slovo u ite  ozna uje 
každú osobu, ktorá je v škole poverená výchovou a vzdelávaním žiakov“ (Charta u ite ov,  
I. definície). alej sú v lánku 1 vymedzené základné povinnosti u ite a ako: „reš-
pektova udskú bytos  die a a, vyh adáva  a rozvíja  jeho schopnosti, vychováva  ho pri 
vyu ovaní, stále sa snaži  vytvára  morálku budúceho loveka a ob ana a vychováva  die a
v duchu demokracie, mieru a priate stva medzi národmi“.
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Prístupy k analýze profesionálnych kompetencií u ite a

Vo vz ahu k u ite skej profesii sa používajú rôzne prístupy, modely ako 
analyzova  spôsobilosti a schopnosti pre prácu u ite a. Ke že ich existuje ve a, 
nebudeme ich analyzova  a bližšie uvádza . Na základe najnovších prístupov a vý-
skumov sme zostavili náš model výstavby prípravy u ite a, teda jeho profesionálnych 
kompetencií. 

UÈITE¼

Schopnosti

vedomosti o … zruènosti v …

Nonkognitívna oblas
emocionalizácia
motivácia
socializácia
axiologizácia
kreativizácia

Seberegulácia
organizácia
regulácia

V našom modeli v strede je u ite , ako jeden z dôležitých inite ov ovplyv-
ujúci edukáciu a majúci dôležitú úlohu pri výstavbe kurikula. Jeho príprava na 

efektívnu eduka nú prax a zárove  aj na tvorbu a realizáciu kurikula je zložitá 
a náro ná. V predstavovanom modeli sú tri rovnocenné sú asti prípravy u ite a
v nových kurikulárnych premenách školy. 

Schopnosti 

Prvou zložkou je tzv. kognitivizácia u ite a alebo schopnosti, predpoklady, 
kompetencie kognitívneho spracovania situácií, udalostí, problémov. V tejto ob-
lasti prípravy máme na mysli vedomosti o... jednotlivých oblastiach, problémoch. 
P edstavujú vedomosti kognitívneho charakteru, napr. vedomosti z oblasti jed-
notlivých vyu ovacích predmetov, oblastí vzdelávania. V kognitivizácii máme aj 
zru nosti v..., teda zru nos  vedie  využi  získané poznatky v rôznych oblastiach, 
v rôznych situáciách. Ide vlastne o praktické využitie vedomostí, schopnos  apli-
kácie poznatkov a vedomostí. Možno konštatova , že kognitivizácia predstavuje 
celoživotnú prácu u ite a na sebe samom. 
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Nonkognitívna oblast 

1. Základnou osobnostnou zložkou, ktorá je všeobecne udská a na u ite a sa 
dá zvláš  aplikova , sú citové charakteristiky osobnosti, teda emocionalizácia 
loveka. Rozlišujeme dve dimenzie: a) u ite , ktorý je emocionálne labilný, je 

neurotický, trpí poruchami emocionality, nemá dos  dobré predpoklady robi
efektívneho u ite a; b) zrelá emocionalita, o ktorej hovorí aj D. Goleman 
(1999), zrelá emocionálna vyváženos  znamená ovláda  svoje emócie, city. 
Možno konštatova , že druhou charakteristikou u ite a všeobecne ako osob-
nosti je dobrá citová zrelos , citové sebaovládanie. Tu môžeme konštatova ,
že je to jedna z najdôležitejších zložiek. 

2. Dalším osobnostným faktorom pre prácu u ite a, pre jeho profesionálnu 
kompetenciu je jeho motiva ný systém. Motivácia sa ukazuje ako jeden z naj-
dôležitejších faktorov profesionálnej práce u ite a. Motiva ný systém u ite a
musíme skúma  od uspokojovania základných potrieb, pod a teórie A. H. 
Maslowa (1970), až do najvyšších úrovní motivácie, jeho sebarealizácie, ím 
sa profesia u ite a dostáva na úrove  saturácie najvyšších potrieb u ite a a v pre-
nose na žiakov. Do motiva ného systému, okrem pudov, inštinktov, potrieb, 
záujmov, patrí aj hodnotový systém. Vhodným hodnotovým zámerom u ite a
by malo by , že za najvyššiu hodnotu svojho povolania považuje rozvoj osobnosti 
die a a a seba. Pokia  táto kompetencia chýba, stráca sa u u ite a kompetencia 
najvrchnejších motiva ných mét, hodnotový systém. Aj preto je v základoch 
školskej reformy na Slovensku Tvorivo – humanistická výchova, teda dôraz na 
vz ahy, hodnoty, sebariadenie, motiváciu a tvorivos . U ite  bez týchto vlastností 
len ažko môže vychova loveka motivovaného, hodnotovo pozitívneho, tvo-
rivého.

3. Dalším základným osobnostným predpokladom je socializácia, sociálna kom-
petencia u ite a. Do tohto systému osobnostných zložiek zahrnieme najmä 
to, aby u ite  vedel komunikova , aby vedel vychádza  s u mi, aby vytváral dobré 
medzi udské vz ahy, aby rozumel de om, aby deti rozumeli jemu. Možno kon-
štatova , že ide o širšie sociálne kompetencie. Sociálne kompetencie sú podmie-
nené aj postojmi u ite a k de om, ku kolegom, rodi om. Akonáhle sú postoje 
nejakým spôsobom deformované, tak trpí celá socializácia. U ite  p istupuje
k de om s predsudkami, ktoré sa ažko prekonávajú a sú brzdou v tom, aby 
kompetencie boli optimálne a maximálne. 

4. Štvrtou základnou charakteristikou osobnosti u ite a je autoregulácia. Auto-
regulácia je charakteristikou sebaovládania, sebareflexie, sebavnímania, seba-
kontroly, disciplíny. Je to jedna z dôležitých osobnostných kompetencií u ite a, 
zahr uje organizáciu d a, týžd a, života. Do autoregulácie patria dve vý-
znamné zložky kompetencií u ite a: a) aby zvládol, ovládal, kontroloval svoje 
inštinkty a pudy; b) aby zvládol tlaky, ktoré sú prezentované smerom k nemu 
zo sociálnych situácií. 
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5. Piatou charakteristikou kompetencie u ite a je jeho kreativita. Dávame ju na 
vrchol spôsobilostí, alebo schopností u ite skej profesie. Ak u ite  nie je 
kreatívny, nevie si poradi  v rôznych situáciách, ktoré vznikajú po as práce 
s de mi. Kreativita, tvo ivos , sa stáva vrcholnou kompetenciou u ite a v osob-
nostných charakteristikách profesionálnych kompetencií. Snahou teórie, ale 
aj praxe prípravy u ite ov by malo by , aby každý u ite  bol schopný pracova
na úrovni kreatívneho sebavyjadrenia vo výchove a vo svojej práci. 

Sebaregulácia

Prvou zložkou je tzv. kognitivizácia u ite a alebo schopnosti, predpoklady, 
kompetencie kognitívneho spracovania situácií, udalostí, problémov. Do kogniti-
vizácie u ite a ako jeho predpokladu pre kompetencie by mali patri  tzv. meta-
kognitívne zru nosti. Metakognitívne zru nosti sú tie, pomocou ktorých sa u ite
dokáže u i  z vlastného poznávania, z vlastného u enia, z vlastných chýb. To zna-
mená, mal by ma  kompetenciu: 

Sledova  sám seba, o robí na vyu ovacej hodine, ako sa správa – sebamonitoring, 
sebapozorovanie, zárove  sám sebe poskytuje väzbu o tom, o vlastne na ho-
dine robí. 
Pýta  sa, pre o práve to robí, napr. ako formuluje otázky, ako nonverbálne 
komunikuje. Túto druhú as  metakognitívnych zru ností nazývame sebavy-
šetrenie, sebapreskúmanie („selfexploring“). 
Tre ou zru nos ou z h adiska metakognitívnych zru ností nazývame autore-
gulácia. To znamená, že na základe sebapoznania a na základe sebavyšetrenia 
dokáže regulova , upravi  a tvori  nové správanie.

Záver

V reforme školstva sa na u ite a kladú nároky, aby nebol len profesioná-
lom v didaktike, v prenose informácií z u ebníc a osnov do poznatkového systému 
žiakov, ale aby zárove  si všímal osobnos  žiaka. Tradi ná škola pracuje s modelom 
„výkonového“ žiaka a tak boli nastavené aj kritériá hodnotenia u ite a aj žiaka. 
V novom po atí sa od u ite a vyžadujú nielen teoretické znalosti a praktické 
zru nosti rozvíjania všetkých poznávacích funkcií, ale vyžaduje sa, aby bol partnerom, 
poradcom, facilitátorom žiakových schopností a jeho sebarealizácie. Najmä tvorba 
školského kurikula je priestorom, aby u ite  uplatnil svoj individuálny prístup 
k žiakom, aby sa pokúsil naprojektova  taký obsah, ktorý by žiakov motivoval k u e-
niu, poznávaniu, taký obsah, ktorý by umožnil u ite ovi nadviaza  osobné vz ahy
k žiakom. Len takto prenikne do ich mentálneho sveta, ktorý potom môže ov-
plyv ova . Osobitne je to dôležité pri žiakov zo znevýhodneného prostredia. O to 
sa snaží reforma školstva a bude ve mi záleža  na podstatnom inite ovi výchovy 
a vzdelávania – na u ite ovi, aby pochopil a realizoval svoje takpovediac nové po-
slanie.
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