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Modul 5  (3/3) Využívanie efektívnych metód a foriem v adaptačnom vzdelávaní 

Kolegiálne učenie sa v adaptačnom vzdelávaní 

 

Pod pojmom kolegiálne učenie sa rozumieme špecifický spôsob spolupráce, kedy učitelia 

a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl vytvárajú skupiny, ktoré slúžia na 

výmenu informácií, postupov a skúseností s cieľmi zlepšenia edukačnej reality 

a vlastného profesijného rozvoja. Nie je to v pravom slova zmysle ani tímová práca, ani 
kooperatívne učenie, preto používame pojem kolegiálne učenie sa. Skôr by sa dal ešte použiť 
pojem zdieľanie pedagogického procesu alebo učiteľské komunity.  

U nás je najbežnejším spôsobom spolupráce zamestnancov škôl neformálna spolupráca vo 
forme výmeny materiálov a diskusií. Medzi najčastejšie spôsoby výmeny informácií patria aj 
pedagogické rady, neoficiálne stretávanie sa, stretnutia komisií, ako napríklad stretávanie sa 
predmetových komisií, metodických združení, stretnutia vedúcich krúžkov a podobne. Ďalej 
vzájomné návštevy v edukačnej realite, čím myslíme hospitácie a vzájomné pozorovania sa.  
Veľmi minimálne sa vyskytuje zdieľanie pedagogického procesu vo forme vnútroškolských 
konferencií a workshopov. V našich podmienkach nie je naozaj systematická výmena 
skúseností a informácií veľmi zaužívaná. Najčastejšie prebieha počas adaptácie a neskôr sa 
akosi vytráca. Uvedomujeme si, že toto je téma najmä pre vedenie škôl a školských zariadení, 
ktoré by za podpory zamestnancov mohlo takúto formu vzdelávania rozvíjať, a tak zvyšovať 
napríklad konkurencieschopnosť školy, a to najmä tým, že takto sa zvyšuje vedomostný 
kapitál.  

Na základe štúdie TALIS síce ešte z roku 2008, ktorá skúmala okrem iného aj spoluprácu 
medzi učiteľmi, vieme, že neformálna spolupráca učiteľov, najmä spomínaná výmena 
materiálov, je vo frekvencii cca jedenkrát mesačne. Priemerný učiteľ zo zúčastnených krajín 
sa približne raz do mesiaca zapája aj do diskusie o pokroku vo vzdelávacích výsledkoch 
žiakov. Na Slovensku sa priemerný učiteľ do takejto diskusie zapája asi sedemkrát ročne.  

V niektorých krajinách je tendencia presadiť kolegiálnu spoluprácu. Tieto prístupy boli 
skúmané a majú pozitívne dopady. Zaujímavý prístup ku kolegiálnemu učeniu bol 
realizovaný v Nemecku1.Jeho cieľom bol rozvoj kompetencií prostredníctvom učiteľského – 
akčného výskumu. V zásade išlo o vlastný výskum učiteľov v malých výskumných tímoch 
pozostávajúcich zo začínajúcich a skúsených učiteľov.  

V tímoch, ktoré mali 3 až 12 členov, sa nachádzali jeden až dvaja skúsení učitelia. Tímy sa 
stretávali približne 9 – 12 mesiacov, absolvovali 10 – 25 sedení a workshopov. Záležalo na 
aktivite konkrétnej skupiny. Spolu skúmali a riešili problémy vznikajúce pri výkone ich 
povolania, realizovali si spätnú väzbu, hodnotili sa, pozorovali sa priateľsky, nie kontrolne, 
diskutovali o vzniknutých problémoch, delili sa o svoje skúsenosti. 

Jednoznačne bolo dokázané, že takýto vlastný výskum v spojitosti s kolegiálnym učením sa 
podporuje rozvoj osobnosti, rozvíja profesijné kompetencie a zároveň pomáha učiteľom 
efektívnejšie riešiť problémy sprevádzajúce ich profesijný štart. Rozvíjala sa tým aj učiteľská 
komunita a malo to pozitívne dopady na vzťahy.  

                                                           

1 Fichten 2006 FICHTEN, W. – MEYER, H. 2006. Kompetenzentwicklung durch Lehrforschung – 
Möglichkeiten und Grenzen. In Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: 
Ausbildung und Beruf. Weinheim : Beltz, 2006. ISSN 0514-2717. s. 267 – 282. 
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Ako druhý uvádzame príklad zo Švédska2.  Išlo o štyri skupiny, v každej boli len traja 
učitelia. Výstupom týchto stretnutí sú pozitívne výsledky v oblastiach, ktoré sa týkajú učenia 
sa učiteľov, učenia sa žiakov, prípravy na vyučovanie a kolegiálneho učenia sa učiteľov.  

Medzi najväčšie výhody patrí, že učitelia, ale aj iní pedagogickí a odborní zamestnanci majú 
možnosť stretávať sa a vymieňať si skúsenosti. Tým si zvyšujú vlastné kompetencie a učia sa 
od seba navzájom. Zlepšujú sa v oblasti plánovania realizácie a pozorovaní svojho 
pedagogického procesu. Taktiež si vytvárajú lepšie vzťahy s kolegami buď v rámci školy 
alebo v širšom kruhu, podľa toho, ako bola skupina zložená.  

Takýto model učenia sa učiteľov bol skúmaný v medzinárodnom projekte Leonardo 3 – 
Partnerstvo v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov, v ktorom okrem Slovenska 
figurovali aj krajiny ako Bulharsko, Francúzsko, Portugalsko, Turecko a Veľká Británia.  
Medzi najdôležitejšie závery tohto projektu patrí, že ako najvhodnejšie spôsoby práce a aj 
profesijného rastu vo všetkých partnerských krajinách sa ukázali: 

• vzájomné oznamovanie nápadov a profesijných skúseností v rámci komunity,  
• formálne či neformálne diskusie medzi učiteľmi a kolegami,  
• spoločné „ťahanie“ za jeden koniec pri riešení problémov,  
• vzájomné kolegiálne hospitácie, nevnímané ako nástroj kontroly, ale ako nástroj 

podpory a spolupráce, 
• kooperácia,  
• formy mentoringu a koučingu.  

 
Tiež mnohí učitelia, ktorí majú skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s učiteľmi z iných 
krajín, potvrdzujú, že nielen budovanie malých komunít v rámci školy či regiónu, ale aj 
formovanie makrokomunít učiteľov je dôležitým kritériom efektívnej koncepcie 
profesionalizácie učiteľského povolania. Najväčšou nevýhodou takto komplexne poňatého 
akčného výskumu realizovaného vo forme kolegiálneho učenia je najmä časová náročnosť. 
Avšak pozitíva vysoko prevládajú. 

Dúfame, že takýto model kolegiálneho učenia sa vás aspoň trochu inšpiroval a že si viete jeho 
realizáciu, prípadne využitie niektorých prvkov, predstaviť aspoň vo vnútri jednej školy. Opäť 
je práve na vašom zvážení a na vytvorených podmienkach, či niečo z tohto zavediete do 
svojej praxe, a tak obohatíte seba a svojich kolegov.  

                                                           

2
 Lundgren, M. (2015). Learning study: rozvoj školy skrze kolegiální učení učitelů. In Studia paedagogica (č. 2). 

3
 Ide o medzinárodný projekt Leonardo - PaCTT (Partnership around Continuous Teacher Training – Partnerstvo 
v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov) realizovaný v rokoch 2011 – 2013 za spoluúčasti Bulharska, 
Francúzska, Portugalska, Slovenska (Žilinská univerzita), Turecka a Spojeného kráľovstva. Všetky informácie 
a výstupy sú zverejnené na www.leonardo-pactt.wikispaces.com. 

 Štúdiu k problematike uvádza: Kubalíková, A. (2015). Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov. In 
Pedagogika (č. 1). 


