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Zhrnutie 

Zadaná štúdia 

Táto správa bola zadaná na žiadosť Výboru pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu 
a vypracovala ju pracovná skupina Inštitútu vzdelávania Londýnskej univerzity. Správa je 
založená na štúdii štruktúry, obsahu a kvality vzdelávania učiteľov základných škôl vo verejnom 
sektore v Európskej únii. 

Štúdia sa skladá z troch častí s rozsiahlymi prílohami. Časť I obsahuje všeobecný úvod. Časť II 
obsahuje informácie o systémoch vzdelávania učiteľov v Európe, venuje sa otázkam kvality a 
európskej spolupráce. Časť III ponúka niekoľko záverov a odporúčaní týkajúcich sa ďalších 
krokov. Prílohy obsahujú stručný faktografický prehľad vzdelávania učiteľov základných škôl 
v každom z 27 členských štátov. 

Základné vzdelávanie považujú vlády členských štátov a zamestnávatelia za mimoriadne 
dôležité. Veľký význam sa prikladá zvyšovaniu kvality vzdelávania učiteľov základných škôl 
prostredníctvom takých zásahov, akými sú investície do rozšíreného odborného vzdelávania, 
systematické uvádzanie do praxe a poradenstvo, možnosti sústavného odborného vzdelávania 
učiteľov a prísne postupy zabezpečovania kvality.  

Mnohí jednotlivci a organizácie vrátane Európskej komisie, zamestnávatelia, učitelia a rodičia 
vyjadrili znepokojenie nad kvalitou vzdelania učiteľov základných škôl. Na nedostatky týkajúce 
sa učiteľských schopností a profesionálneho rozvoja sa upozorňovalo v takmer všetkých 27 
krajinách EÚ.  Okrem toho musia učitelia v 21. storočí čeliť ďalším výzvam vrátane tried 
s deťmi, ktoré pochádzajú z rôznych kultúr a hovoria rozličnými materinskými jazykmi, 
s rôznymi úrovňami schopností a osobitných potrieb. Jednotlivé prvky vzdelávania učiteľov sú 
však v rámci členských štátov a na medzinárodnej úrovni len relatívne málo systematicky 
koordinované.

Učitelia základných škôl v Európe a inde

Učitelia základných škôl majú vo vnútroštátnych vzdelávacích systémoch 27 štátov EÚ 
rozhodujúce postavenie a efektívny sektor základného vzdelávania sa považuje vo veľkej miere 
za nevyhnutný základ úspešného stredoškolského vzdelávania a vzdelávania po ukončení 
povinnej školskej dochádzky.  

Rýchlosť sociálnych zmien a zvýšené očakávania od škôl rozšírili a zvýšili význam učiteľov. 
Okrem toho je v učiteľskom povolaní, na rozdiel od iných, vyšší podiel starších pracovníkov. 
Pre budúci vývoj sa zdá byť dôležité, aby krajiny v EÚ a mimo nej podnikli ďalšie kroky na 
rozvoj vedomostí a kvalifikácie učiteľov a na ďalšie rozširovanie a zdokonaľovanie opatrení 
týkajúcich sa počiatočného vzdelávania učiteľov, ich uvádzania do praxe a profesionálneho 
rastu. 

O osobách, ktoré sa vzdelávajú ako učitelia základných škôl, sa dá zvyčajne predpokladať, že sa 
budú venovať učiteľstvu, no motivácia pre vstup do učiteľského zamestnania je v jednotlivých 
európskych štátoch značne rozdielna. V niektorých krajinách sa však učiteľské povolanie 
nepovažuje za prestížne a je problémom zachovať ho, alebo zápis do kurzov odborného 
vzdelávania učiteľov sa využíva ako poistka v prípade, že uchádzač nenájde prestížnejšie 
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zamestnanie. V iných krajinách je postavenie učiteľov vyššie, ak majú štatút štátneho 
zamestnanca, a rovnako je relatívne vyššie aj vo viacerých škandinávskych krajinách.

Medzi krajinami existujú značné rozdiely, ktoré sa týkajú ich koncepcie zamestnávania, 
vzdelávania, platov, podmienok zamestnávania a pracovných podmienok, hodnotenia 
a kariérneho postupu učiteľov. Medzinárodná analýza poskytne krajinám možnosť naučiť sa 
viac o sebe prostredníctvom porovnania svojich skúseností so skúsenosťami iných krajín, ako aj 
dôkazy o vplyve jednotlivých koncepcií politiky v oblasti učiteľstva.  

Z nedávneho výskumu OECD vyplýva, že zvyšovanie kvality učiteľov by mohlo predstavovať 
smer politiky, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k podstatnému zvyšovaniu úrovne 
školstva. Väčšia motivácia mobility a odstraňovanie zbytočných prekážok by mohli celkovo 
vplývať na zvyšovanie kvality vyučovania v Európe a inde. Vnútroštátna geografická mobilita 
učiteľov je podmienená finančnými stimulmi, ale medzinárodná úroveň mobility učiteľov je 
u učiteľov základných škôl nižšia ako u ich kolegov v rámci stredoškolského vzdelávania. 
Mobilita učiteľov je najbežnejšia medzi krajinami, ktoré sú si geograficky blízke a majú 
rovnaký jazyk.

Vzdelávanie učiteľov základných škôl

Je zrejmé, že v mnohých vnútroštátnych systémoch 27 štátov EÚ sa uplatňuje celosvetový trend 
častých a rozsiahlych reforiem, ktoré sa týkajú základného vzdelávania. Niektoré všeobecne 
platné prvky európskeho vzdelávania učiteľov základných škôl sa však dajú určiť. Programy 
počiatočnej prípravy učiteľov často zahŕňajú určitý stupeň vyváženosti univerzitnej alebo 
stredoškolskej činnosti a praktickej zložky učiteľskej praxe na školách. Vo vnútroštátnych 
systémoch je bežná príprava „univerzálnych“ učiteľov pre základné školy namiesto špecialistov 
na rôzne odbory. Všeobecne by sa dalo povedať, že vzdelávanie učiteľov v Európe kladie dôraz 
na presadzovanie národnej identity a občianstva.  Existuje aj jasný európsky model týkajúci sa 
celkového času, ktorý sa má venovať vyučovaniu, alebo podielu tohto času, ktorý sa má 
venovať jazykovému vzdelávaniu alebo čítaniu. 

Celková dĺžka počiatočného odborného vzdelávania (vrátane povinného uvádzania do praxe 
a skúšobnej praxe) sa pohybuje medzi troma a piatimi rokmi. Značné rozdiely sú aj v udeľovaní 
osvedčení, úrovniach kvalifikácie, uvádzaní do praxe a doškoľovaní popri zamestnaní. 
Doškoľovanie popri zamestnaní je napríklad povinné len v 11 členských štátoch, a ak je 
povinné, vo všeobecnosti sa mu venuje menej ako 20 hodín ročne, pričom netrvá nikdy viac ako 
päť dní v roku. Podpora učiteľov v počiatočných fázach ich kariéry formou uvádzania do praxe, 
odbornej prípravy a poradenstva je dostupná len v polovici 27 krajín EÚ. 

Ukazovatele kvality 

Zdá sa, že existujú štyri medzinárodne uplatňované kritériá kvality, ktoré prispievajú 
k dosahovaniu konsenzu v otázke dobrého učiteľského vzdelania: udeľovanie osvedčení, 
uvádzanie do praxe, neustály profesionálny rozvoj, zabezpečenie kvality. Z nedávneho výskumu 
vyplýva, že je potrebné, aby existovala súvislosť medzi politickým investovaním do kvality 
učiteľov a zlepšovaním študentských výsledkov.
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Vzdelávanie učiteľov základných škôl a výsledky vzdelávania detí

Pokusy o identifikáciu vzťahu medzi vnútroštátnymi modelmi vzdelávania učiteľov základných 
škôl a výsledkami týchto systémov, ktoré boli zistené prostredníctvom štúdií OECD PISA a IEA 
PIRLS, sú prínosom.  Zatiaľ čo výsledky krajín v rámci PISA a PIRLS kolíšu, výsledky 
niektorých krajín sa držia na veľmi vysokej úrovni. Toto viedlo pravidelne k predbežným 
výkladom. Jeden z posledných a najrozsiahlejších vypracovala spoločnosť McKinsey & 
Company  v roku 2007 pod názvom How the World's Best-Performing School Systems Come 
Out on Top. Štúdia analyzovala údaje z 25 školských systémov 27 štátov EÚ, z ktorých desať 
malo najlepšie výsledky, vrátane belgického, fínskeho a holandského. Ďalších sedem systémov 
vrátane anglického bolo hodnotených ako silne sa zlepšujúcich. Zo správy spoločnosti 
McKinsey and Company vyplýva, že hlavnou príčinou výkyvov vo vzdelávaní žiakov na 
školách je kvalita učiteľov. Školské systémy s veľmi dobrými výsledkami si aj napriek 
podstatným rozdielom v štruktúre a zameraní zachovávajú silnú orientáciu na zlepšovanie 
výučby, pretože má priamy vplyv na výsledky žiakov. Systémy dosahujúce veľmi dobré 
výsledky robia na zlepšovanie vzdelávania tri veci: získavajú za učiteľov správnych ľudí; 
z týchto ľudí potom robia efektívnych učiteľov; poskytujú systémy a cielenú podporu na 
zabezpečenie toho, aby každé dieťa mohlo dostať prvotriednu výuku. Aby to bolo možné, sú 
potrebné prísne normy a hodnotenia, jasná predstava, diferencovaná podpora žiakov a učiteľov 
a dostatočné financovanie.

Aby zamestnali a udržali si vysoko kvalifikovaných učiteľov, sú systémy s veľmi dobrými 
výsledkami známe tým, že majú spoločné stratégie a osvedčené postupy získavania schopných 
kandidátov: techniky marketingu a zamestnávania, ktoré pochádzajú z podnikateľskej sféry, na 
zvýšenie množstva kvalitných uchádzačov; vytvorenie alternatívnych spôsobov zamestnávania 
skúsených učiteľov; účinné mechanizmy výberu (s postupmi prepúšťania učiteľov, ktorí 
nedosahujú dobré výsledky, krátko po ich prijatí) a vhodná začiatočná kompenzácia.

Systémy s veľmi dobrými výsledkami disponujú mechanizmom, ktorý umožňuje rozpoznať 
spoločný súbor znakov, ktoré je možné určiť predtým než sa človek stane učiteľom: vysoká 
celková úroveň gramotnosti a matematických znalostí; vysoké medziľudské a komunikačné 
kvality; ochota učiť sa a motivácia byť učiteľom. Zatiaľ čo štúdia spoločnosti McKinsey and 
Company nastoľuje celý rad otázok, ktoré bude treba ďalej preskúmať, v tejto správe sa tvrdí, že 
zlepšená komunikácia a výmena osvedčených postupov sú predpokladom zvýšenia kvality 
vzdelávania učiteľov vo všetkých 27 štátoch EÚ.

Závery a odporúčania

Dokumentačná základňa tejto správy je z veľkej časti výsledkom rozsiahlej medzinárodnej 
spolupráce, z ktorej vzišlo nebývalé množstvo informačných bánk a strategických iniciatív 
vrátane porovnania znalostí žiakov v oblasti čítania, vedy a matematiky. Túto medzinárodnú 
spoluprácu treba rozšíriť, aby zahŕňala aj riešenie otázok, ktoré nastoľuje správa, vrátane 
výmeny osvedčených postupov, diskusie o medzinárodných rozdieloch a vzájomného 
porovnania slabých stránok. 
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Správa je ukončená odporúčaniami, ktoré sa týkajú šiestich oblastí politiky:

1. Medzinárodné rozdiely a realizácia bolonského procesu 

Cieľom bolonského procesu je vytvoriť do roku 2010 európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania. Rôznorodosť vnútroštátnych koncepcií vzdelávania učiteľov v 27 štátoch EÚ 
zvýrazňuje  potrebu zvýšenia počtu medzinárodných dialógov, ktorých cieľom je vytvorenie 
jednotného európskeho hovorcu, ktorý uľahčí dosahovanie väčšej súdržnosti. 

 Malo by sa zriadiť fórum výmeny informácií, ktoré sa týkajú oblastí vzdelávania 
učiteľov základných škôl, najmä neustáleho profesionálneho rozvoja a jeho účinnosti, 
ktorý je oblasťou so špecifickými potrebami.   

 Vytvorenie pozície uznaného európskeho hovorcu. Malo by sa podporiť zriadenie 
uznanej organizácie európskeho hovorcu, ktorá bude môcť zastupovať a tlmočiť názory 
sektora vzdelávania učiteľov.  

2. Osvedčené postupy počiatočného vzdelávania učiteľov

Tieto prvky osvedčených postupov počiatočného vzdelávania učiteľov treba rozšíriť do 
všetkých 27 štátov EÚ: 

 prípravná prax pred začiatkom programu počiatočného vzdelávania učiteľov;
 prípravná prax ako súčasť programu vzdelávania učiteľov;
 obdobie učiteľskej praxe na školách pod dohľadom;
 úspešné ukončenie skúšky alebo iných hodnotiacich postupov;
 skúšobná prax pod dohľadom;
 obdobie uvádzania za podpory poradcu.

3. Efektívne postupy zamestnávania a udržania učiteľov

Do všetkých 27 štátov EÚ by sa mala dostať nedávna správa spoločnosti McKinsey and 
Company z roku 2007 a mali by sa prediskutovať jej najdôležitejšie zistenia, ktoré sa týkajú 
systémov s veľmi dobrými výsledkami. Tieto zistenia sa týkajú:

 získavania správnych ľudí ako učiteľov;  
 transformácie týchto ľudí na efektívnych učiteľov;  
 poskytnutia systémov a cielenej podpory na zabezpečenie toho, aby každé dieťa mohlo 

dostať prvotriednu výuku.   

4. Strategické využívanie zabezpečovania kvality

Zvýšenie kvality a efektívnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe je jedným z 
hlavných cieľov lisabonského procesu, ktorý má byť dosiahnutý do roku 2010. V správe 
spoločnosti McKinsey and Company sa tiež uvádza, že na strategickú emuláciu systémov s 
veľmi dobrými výsledkami sú potrebné:

 prísne normy a hodnotenia;
 jasná predstava;
 diferencovaná podpora žiakov a učiteľov;
 dostatok finančných zdrojov.
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Postupy zabezpečovania kvality vzdelávania učiteľov by sa mali prehodnocovať, aby sa 
zohľadnila rovnováha medzi:

 zabezpečovaním a zvyšovaním kvality;
 frekvenciou vyhodnocovania a realizáciou odporúčaní;
 účinnosťou zabezpečovania kvality a jeho vplyvom.

5. Vzájomné porovnávanie slabých stránok systémov: uvádzanie do praxe

Problémy a výzvy, ktorým čelia učitelia na začiatku svojej kariéry, sú na celom svete rovnaké: 
komunikovanie s rodičmi, organizácia práce v triede, disciplína žiakov, sebadôvera, 
profesionálna identity a potreba kvalifikovaných poradcov. Niektoré krajiny však nemajú 
dôkladne prepracovaný systém uvádzania učiteľov. Je to slabá stránka systémov, ktorej treba 
vzájomne čeliť.

 Na formálne uvádzanie do praxe podporené transparentnými zásadami zabezpečovania 
kvality, by mali mať nárok noví zamestnanci v učiteľstve vo všetkých 27 štátoch EÚ.

6. Zvýšenie mobility učiteľov

V prípade, že zamestnanecké prostredie sa viac obmedzuje na učiteľov základných škôl 
vzdelaných v určitom odbore, môže byť atraktívne zamestnať sa v inej časti EÚ. Z nedávnej 
správy Európskej komisie však vyplýva, že úrovne mobility učiteľov v jednotlivých krajinách sú 
u učiteľov základných škôl nižšie ako u ich stredoškolských kolegov. 

 Mali by sa zvážiť väčšie stimuly na zvýšenie mobility a ďalšie odstraňovanie prekážok 
tejto mobility, prípadne aj formou pomoci pri presídľovaní, výhod v oblasti starostlivosti 
o deti a výučby jazykov.
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