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3 Pregraduálna príprava učiteľa AJ v predškolskej a elementárnej 
pedagogike 

 

Táto kapitola stavia na pedagogicko-psychologických a spoločenských 

determinantoch prvej a druhej kapitoly a vymedzuje východiská a ciele kľúčovej, štvrtej 

kapitoly – empirickej časti. Zameriame sa v nej na aktuálnu situáciu a možnosti prípravy 

a vzdelávania učiteľov cudzích jazykov základných škôl na Slovensku, priblížime si 

aktuálne kurikulum pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka na Pedagogickej 

fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v jeho kontexte, s cieľom jeho konfrontácie 

s výsledkami výskumu v rámci empirickej časti práce. 

  
3.1 Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov pre materské školy a 1. stupeň 

základnej školy 

 Správa Slovenskej Republiky vypracovaná k Profilu politických nástrojov 

jazykového vzdelávania SR poukazuje na veľkú mieru nekvalifikovanosti učiteľov cudzích 

jazykov na základných a stredných školách na Slovensku. Ide predovšetkým o prvý stupeň 

základnej školy, kde k januáru 2005 v čase vypracovania Správy SR učilo len 48,8 % 

kvalifikovaných učiteľov jazykov základných škôl (kolektív autorov, 2009, s. 24). 

Zavedenie povinného vyučovania cudzích jazykov na prvom stupni základných škôl 

novým Zákonom o výchove a vzdelávaní sa tento alarmujúci stav ešte zvýraznil.  

 S cieľom zvýšenia počtu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov základných 

škôl Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravilo 

a začalo realizovať národný projekt s názvom Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na 

základných a stredných školách. Projekt by mal vyriešiť krátkodobý a dlhodobý nedostatok 

kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na základných školách prostredníctvom dvoch 

modulov priebežného vzdelávania:  

1. pre kvalifikovaných učiteľov elementaristov bez kvalifikácie na vyučovanie 

cudzieho jazyka na danom stupni; 

2. pre kvalifikovaných učiteľov cudzieho jazyka pre druhý stupeň základných a 

stredné školy, bez pedagogickej spôsobilosti pre vyučovanie cudzích jazykov na 

prvom stupni ZŠ. 

Prvý modul má rozsah 8, resp. 4 semestre, v závislosti od vstupnej jazykovej úrovne 

účastníka vzdelávania, pričom cieľovou úrovňou je B2 podľa SERR. Modul 1 pripravuje 
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frekventantov v oblasti didaktiky cudzích jazykov pre mladší školský vek, komparatívnej 

gramatiky cudzieho jazyka, interkultúrnej komunikácie a rozvoja cudzojazyčných 

kompetencií. Modul 2 sa sústreďuje na prípravu v oblasti didaktiky cudzieho jazyka pre 

mladší školský vek a interkultúrnej komunikácie a trvá 2 semestre (ŠPÚ, 2008). 

Opäť je nutné podotknúť, že projekt, ako to vyplýva aj z jeho názvu, sa sústreďuje 

len na prvý stupeň základných škôl a problematiku (ne)kvalifikovanosti učiteľov cudzích 

jazykov v materských školách nerieši ani okrajovo. 

Priebežné alebo ďalšie vzdelávanie učiteľov okrem ŠPÚ pravidelne zabezpečujú aj 

metodicko-pedagogické centrá a vysoké školy prostredníctvom špecializačného 

kvalifikačného štúdia, vykonávania prvých a druhých kvalifikačných skúšok, priebežného 

vzdelávania, špecializačného inovačného štúdia, rozširujúceho a doplňujúceho 

pedagogického štúdia atď. Z hľadiska koncepčného a dlhodobého prístupu nás však viac 

zaujíma pregraduálne vzdelávanie budúcich učiteľov pre predškolský a prvý stupeň 

základnej školy, a to okrem stredných pedagogických škôl zabezpečujú výhradne 

pedagogické fakulty siedmich univerzít – Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici, Trnavskej univerzity v Trnave, Katolíckej univerzity v Ružomberku a 

Univerzity J. Selyeho v Komárne (Eurybase, 2008). Komplexnej príprave v oblasti cudzích 

jazykov v rámci predškolskej a elementárnej pedagogiky na Slovensku sa však podľa 

našich informácií venuje okrem Pedagogickej fakulty PU v Prešove len Pedagogická 

fakulta UKF v Nitre. 

 
3.2 Aktuálna pregraduálna príprava učiteľov AJ v odbore predškolská 

a elementárna  pedagogika na PFPU v Prešove 

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove zabezpečuje prípravu 

kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka pre materské a prvý stupeň základných škôl v 

rámci bakalárskeho stupňa štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika 

a magisterského štúdia v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávania. Blok predmetov v 

rámci anglického jazyka má v tomto štúdiu status voliteľných predmetov, po absolvovaní 

ktorých má študent možnosť vykonať štátnu skúšku, ktorou získava spôsobilosť vyučovať 

anglický jazyk na daných stupňoch škôl. Výučbu všetkých predmetov týkajúcich sa 

anglického jazyka donedávna zabezpečoval Ústav jazykových kompetencií – 

celouniverzitné vedecké a pedagogické pracovisko organizačne začlenené pod Centrum 

celoživotného vzdelávania PU. Od akademického roku 2010/2011 však posilnením 
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vlastnej personálnej štruktúry väčšinu predmetov v rámci prípravy na vyučovanie cudzieho 

jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní odborne garantuje a zabezpečuje Katedra 

komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove. Sústava predmetov 

pre anglický jazyk na Pedagogickej fakulte PU je zobrazená v nasledujúcej tabuľke: 

V študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika: 
Tabuľka 4 Sústava predmetov pre anglický jazyk na Pedagogickej fakulte PU - študijný  

   program Predškolská a elementárna pedagogika 
 

Semester Názov predmetu Popis predmetu Rozsah výučby 
(hodín/semester) 

1. Anglický jazyk I. Anglická fonetika a fonológia 13 
1. Jazykový seminár I. Rozvoj všetkých jazykových zručností, 

slovnej zásoby a upevnenie znalosti 
anglických časov 

52 

2. Anglický jazyk II. Teoretické osvojenie gramatických javov v 
AJ a ich praktické využitie 

39 

2. Jazykový seminár II. Rozvoj všetkých jazykových zručností na 
úroveň B (podľa SERR) 

39 

3. Anglický jazyk III. Teoretické osvojenie gramatických javov v 
AJ a ich praktické využitie 

39 

3. Jazykový seminár 
III. 

Rozvoj všetkých jazykových zručností na 
úroveň B (podľa SERR), prehĺbenie 
praktickej znalosti angl.gramatiky 

26 

4. Anglický jazyk IV. Úvod do anglickej syntaxe 26 
4. Jazykový seminár 

IV. 
Rozvoj všetkých jazykových zručností na 
úroveň B (podľa SERR), hlbšia znalosť 
anglickej syntaxe 

26 

5. Detská literatúra 
písaná po anglicky I. 

Úvod do problematiky detskej literatúry 
písanej po anglicky a možnosti využitia 
príbehu vo vyučovaní AJ u detí 

13 

5. Jazykový seminár V. Rozvoj všetkých jazykových zručností na 
úroveň B (podľa SERR), hlbšia znalosť 
anglickej syntaxe, schopnosť preložiť 
anglický text, znalosť reálií anglicky 
hovoriacich krajín 

26 

5. Úvod do didaktiky Základy procesu osvojovania cudzieho 
jazyka v prvých rokoch školskej 
dochádzky 

13 

6. Literatúra pre deti a 
mládež II – 
rozprávanie príbehu 

Detská literature písaná po anglicky a 
metóda rozprávania príbehu a jej využitie, 
prezentácia príbehu pomocou TPR 

13 

6. Jazykový seminár 
VI. 

Rozvoj všetkých jazykových zručností na 
úroveň B (podľa SERR), hlbšia znalosť 
anglickej syntaxe, schopnosť preložiť 
anglický text, znalosť reálií anglicky 
hovoriacich krajín 

26 

6. Didaktika záujmovej 
činnosti 

Využitie rozprávky, dráma v anglickom 
jazyku, stolové hry, multimédiá a ich 
využitie v AJ. 

26 
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V študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie: 

 

Tabuľka 5 Sústava predmetov pre anglický jazyk na Pedagogickej fakulte PU - študijný  
   program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
 

Semester Názov predmetu Popis predmetu Rozsah výučby 
(hodín/semester) 

1. Jazykový seminár I. Rozvoj všetkých jazykových zručností, 
slovnej zásoby a gramatických javov 

26 

1. Didaktika AJ I. Riadenie vyučovania anglického jazyka na 
1.stupni ZŠ, úloha materinského jazyka, 
uplatňovanie zásad osvojovacieho procesu, 
štádia vyučovacej hodiny, aplikácia teórie 
do praxe. 

13 

1. Didaktika AJ II. Ciele vyučovania, vyučovanie jazykových 
zručností, charakteristika úloh v 1.-2. a 3 - 
4. ročníku ZŠ, aplikácie teórie do praxe. 

13 

2. Jazykový seminár 
II. 

Rozvoj všetkých jazykových zručností, 
slovnej zásoby a gramatických javov, 
preklad zo SJ do AJ 

26 

2. Didaktika AJ III. Vyučovanie jazykových štruktúr a slovnej 
zásoby, integrácia vedomostí z iných 
predmetov do predmetu anglický jazyk 
(CLIL) 

13 

2. Didaktika AJ IV. Využívanie rozprávok a príbehov ako 
kontextu pre osvojovanie AJ, využitie 
drámy a dramatizácie 

13 

3. Jazykový seminár 
III. 

Rozvoj všetkých jazykových zručností, 
slovnej zásoby a gramatických javov, 
odborný preklad 

26 

4. Kultúra anglicky 
hovoriacich krajín 

Anglicky hovoriace krajiny – ich história, 
geografia, kultúra, jazyk, náboženstvá, 
politika, vzdelávanie, regionálne štúdie, 
bežný život, budúcnosť. 

26 

Pri spracovaní modelového kurikula prípravy učiteľa anglického jazyka v 

predškolskej a elementárnej pedagogike bude nevyhnutné rozanalyzovať význam a prínos 

jednotlivých predmetov, aktualizovať štruktúru programu v nadväznosti na zmeny v 

legislatíve a aktuálne poznatky z príslušných vied a vzhľadom na profiláciu absolventov 

odboru predškolská a elementárna pedagogika (absolventi bakalárskeho štúdia v odbore 

získavajú oprávnenie učiť len v materskej škole, absolventi magisterského štúdia aj v 

základnej škole). Pre inšpiráciu a rozšírenie prehľadu sa nám javí ako užitočné v rámci 

empirickej časti práce konfrontovať kurikulum prípravy učiteľov anglického jazyka pre 

dané stupne s podobnými programami na iných vybraných univerzitách a v iných krajinách 

(v rámci EÚ), v ktorých je anglický jazyk cudzím jazykom a ktoré sa na takéto vzdelávanie 

špecializujú. 

 


