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Anotácia
Táto štúdia poskytuje Výboru pre kultúru a vzdelávanie vstupné
informácie o kvalite učiteľov základných škôl v Európe. Posudzuje stav
úvodnej odbornej prípravy učiteľov, podpory na začiatku ich kariéry a
neustáleho odborného rozvoja v Európe z pohľadu jednotlivých učiteľov a
odborníkov v oblasti vzdelávania učiteľov. Podávame správu o rozsahu, v
akom podsystémy neustáleho vzdelávania pomáhajú učiteľom pri
prekonávaní výziev vo svojich triedach, v škole a na systémovej úrovni.
V správe sa hodnotia reformy v sektore z pohľadu predchádzajúcich
odporúčaní. Štúdiu uzatvárajú politické odporúčania o ďalšom zlepšovaní
kvality výučby prostredníctvom vzdelávania učiteľov.
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ZHRNUTIE

Cieľ štúdie

Učitelia sú v školstve najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim výučbu žiakov. Táto štúdia je
zameraná na viacúrovňový prístup ku kvalite učiteľov, v ktorom odborná príprava a
profesionálny rozvoj učiteľov pomáhajú pri výučbe žiakov a pri dosahovaní študijných
výsledkov.

Učitelia sa stretávajú so širokou škálou výziev týkajúcich sa vyučovania a jeho efektivity,
ako aj narastajúcich spoločenských požiadaviek na efektívnosť vzdelávania. Vyžaduje si to
systematické zmeny v učiteľskom povolaní, ale aj zvýšený dôraz na vzdelávanie a odbornú
prípravu učiteľov.

Hlavnými otázkami, ktorými sa táto štúdia zaoberá sú (1) do akej miery sú súčasné
systémy vzdelávania učiteľov v Európe schopné napĺňať ciele a (2) ako môže zlepšené
úvodné a neustále vzdelávanie učiteľom pomôcť pri zvládaní súčasných a budúcich výziev.

Táto štúdia tiež skúma, ako národné stratégie vytvorené s cieľom zlepšiť kvalitu učiteľov
nadväzujú na rôzne štádiá učiteľskej kariéry a na neustále vzdelávanie učiteľov.
Vzdelávanie učiteľov je možné zhrnúť do troch štádií: úvodné vzdelávanie, podpora na
začiatku kariéry a neustály odborný rozvoj.

Štúdia vychádza z dostupnej literatúry a dokumentov týkajúcich sa politík, rozhovorov z
relevantnými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ a z hĺbkových analýz krajín
založených na rozhovoroch s učiteľmi, odborníkmi v oblasti vzdelávania učiteľov,
manažérmi programu úvodného vzdelávania učiteľov, študentmi a tvorcami politík v
siedmich členských štátoch (Rakúsku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Litve a
Holandsku).

Závery

Závery sú zhrnuté do troch kategórií. Prvou kategóriu sú závery týkajúce sa vývoja na
úrovni EÚ:
 Na úrovni EÚ sa na odbornú prípravu učiteľov kladie primeraný dôraz a k dispozícii

je množstvo užitočných štúdií a príručiek. Priamy a skutočný dosah však nie je
možné presne určiť.

 Národné reformy sú vo všeobecnosti v súlade s odporúčaniami uvedenými v
dokumentácii EÚ. V mnohých krajinách sa na odbornú prípravu kladie primeraný
politický dôraz a reformy sú vo všeobecnosti zamerané na problémové oblasti.

Druhú kategóriu tvoria závery týkajúce sa výziev a reforiem:
 Výzvami na úrovni tried sa zaoberajú všetky štruktúry (úvodné vzdelávanie

učiteľov, podpora na začiatku kariéry a neustály odborný rozvoj). Reformy týkajúce
sa politík sú však zamerané predovšetkým na úvodné vzdelávanie a menej na
neustály odborný rozvoj a podporu na začiatku kariéry.

 Výzvam na úrovni škôl sa prostredníctvom politík vzdelávania učiteľov nevenuje
takmer žiadna pozornosť. Týmito sa môžu účinnejšie zaoberať iné reformy týkajúce
sa politík v súvislosti s pracovnými podmienkami a organizáciou školy (zdrojov).
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 Výzvami na systémovej úrovni sa zaoberajú reformy úvodného vzdelávania
učiteľov, avšak týkajú sa aj iných oblastí politík (pracovných podmienok,
finančného rámca, vnímania učiteľského povolania).

Tretiu kategóriu tvoria závery týkajúce sa štruktúr prípravy učiteľov a stratégií reforiem:
 reformy sú väčšinou zamerané na úvodné vzdelávanie učiteľov. Vo všeobecností

platí, že po zavedení úvodného vzdelávania sa viac pozornosti týkajúcej sa politiky
venuje ďalším častiam neustáleho vzdelávania. Odborná príprava učiteľov sa iba
zriedkavo definuje ako neustále vzdelávanie obsahujúce úvodné vzdelávanie
učiteľov, podporu na začiatku kariéry a neustály odborný rozvoj. V dôsledku toho
vzniká nedostatok koordinácie medzi štruktúrami (ktorá štruktúra je zameraná na
ktorú výzvu).

 Programy úvodného vzdelávania učiteľov sa v krajinách, ktoré boli predmetom
štúdie, v závislosti od národných koncepcií „dobrého učiteľa“ podstatne odlišujú. V
tejto súvislosti prispieva akákoľvek reforma úvodného vzdelávania učiteľov k
širokej politickej a spoločenskej diskusii.

 Podpora na začiatku kariéry sa v rámci programu politík stala dôležitejšou. V
mnohých krajinách však tieto prístupy stále nie sú rozvinuté.

 Neustály odborný rozvoj je prístupný vo väčšine krajín. Neexistuje však dostatok
podnetov na zapájanie sa do neustáleho odborného rozvoja (v súvislosti s
kariérnym postupom) v kombinácii s individuálnymi dispozičnými prekážkami
účasti na ňom.

Odporúčania

Je možné poskytnúť niekoľko odporúčaní na zabezpečenie zavedenia štruktúr odbornej
prípravy s cieľom podporiť učiteľov pri riešení výziev, ktorým čelia.

Odporúčanie 1 (pre európske, národné a miestne zainteresované strany, školy a
učiteľov): Pristupujte k odbornej príprave ako k neustálemu procesu, do
ktorého sú zahrnuté úvodné vzdelávanie učiteľov, podpora na začiatku
kariéry a neustály odborný rozvoj, s cieľom zaoberať sa výzvami učiteľskej
praxe. Vzhľadom na uvedené sa odporúča:
 vytvoriť nadväznú štruktúru ponuky na podporu začiatku kariéry a neustáleho

odborného rozvoja ako sústavu neustáleho vzdelávania, ktorá bude vychádzať z
predchádzajúcich štádií neustáleho vzdelávania;

 zabezpečiť transparentnosť podpory na začiatku kariéry a neustáleho odborného
rozvoja s cieľom lepšie prepojiť uvedenú ponuku;

 zabezpečiť transparentnosť očakávaní, ktoré majú zamestnávatelia v súvislosti s
neustálym rozvojom učiteľov.

Odporúčanie 2 (zainteresovaným stranám na národnej úrovni, školám a učiteľom): Pri
vytváraní a vykonávaní reforiem zohľadňovať už dosiahnuté výsledky v
odbornej príprave učiteľov na európskej úrovni. Odporúča sa:
 používanie relevantnej literatúry EÚ s cieľom zaradiť jednotlivé otázky do

národného programu (podpora na začiatku kariéry a neustály odborný rozvoj);
 využiť relevantnú dokumentáciu na rozvoj štruktúr podpory na začiatku kariéry a

neustáleho odborného rozvoja na národnej či miestnej úrovni alebo na úrovni
školy.
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Odporúčanie 3 (zainteresovaným stranám na národnej a miestnej úrovni alebo na
úrovni škôl): Reformy odbornej prípravy učiteľov by mali byť v súlade s
reformami organizácie školy a pracovných podmienok. Okrem toho by mali
byť finančné zdroje postačujúce na vykonávanie reforiem. Vzhľadom na uvedené
sa odporúča:
 podporiť vzdelávanie učiteľov organizovaním zaujímavých vzdelávacích možností ;
 vytvoriť podnety pre vzdelávanie posilnením riadenia ľudských zdrojov na školách a

prepojením neustáleho rozvoja s kariérou učiteľa;
 nastaviť pracovné podmienky, organizáciu školy a školskú kultúru tak, aby

vytvárali rozmanitejšie kariérne schémy, vytvoriť stimuly pre vzdelávanie založené
na spolupráci v rámci školy a poskytnúť učiteľom viac času na úlohy súvisiace s
rozvojom školy;

zabezpečiť, že pri vykonávaní reforiem budú finančné zdroje postačovať na krytie cieľov
týkajúcich sa politík.


