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Abstract 
The main objective of this article is to present innovative trends in preparing future 

teachers of English as a foreign language at the Department of English and American 
Studies at the Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica, realized within the 
framework of a project focused on the support of teaching university study programmes 
in foreign languages. The aim of such innovations in various subjects is to update their 
contents, to create new modern study materials for the students and to apply those 
teaching methods and techniques which are supported by the latest computer and 
communication systems and which will contribute to the improvement of students’ 
English language teaching competences. 
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Úvod 
Predpokladom zvyšovania kvality vzdelávania budúcich učiteľov anglického 

jazyka je úsilie zabezpečiť vyššiu odbornú a jazykovú erudíciu študentov, ktorých 
požiadavky sú v súlade s očakávaniami pracovného trhu. Zo zmien vyvolaných 
rozvojom internacionalizácie a globalizácie posilnených vstupom Slovenska do 
Európskej únie vyplýva potreba rozširovania národného priestoru vzdelávania 
na európsky. “Internacionalizácia vzdelávania, ktorú spustil Bolonský proces 
vyžaduje jazykovo kompetentných študentov a učiteľov a súčasne prináša so 
sebou nové fenomény spojené s cudzojazyčnou politikou a výučbou” (Zelenková 
& Schneiderová, 2013, s. 256). Kvalitu a konkurencieschopnosť katedry 
pripravujúcej budúcich učiteľov anglického jazyka môže zvýšiť modernizácia jej 
vybavenia modernou počítačovou technikou, interaktívnymi tabuľami, ale 
predovšetkým inovácia odborných predmetov vyučovaných v rámci študijného 
programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii predmetov. 
Výhodou cudzojazyčnej katedry je, že jej členovia automaticky môžu vyučovať 
predmety v cudzom jazyku, čo poskytuje možnosti štúdia nielen pre domácich ale 
aj zahraničných študentov. Obsah a spôsob vzdelávania je pritom porovnateľný 
so základnými štandardmi viacerých krajín Európy, pričom študenti majú 
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možnosť výberu štúdia predmetov a programov, ktoré sú svojou špecializáciou 
jedinečné.  
 

Proces inovácie magisterského učiteľského študijného programu 
anglický jazyk a literatúra v kombinácii s nemeckým jazykom 

Cieľom inovácie študijných predmetov zameraných na prípravu budúcich 
učiteľov anglického jazyka je modernizovať a aktualizovať ich obsah, inovovať 
texty určené na výučbu a aplikovať také techniky výučby, ktoré študentom 
umožnia prístup k rôznym zdrojom na štúdium, sú podporované elektronickými 
informačnými a komunikačnými systémami a využívajú aktívne formy učenia sa. 
Takáto inovácia si vyžaduje vytvorenie nových učebných textov a materiálov pre 
študentov, čo pomôže študentom jednak zlepšiť si svoje špecifické jazykové 
kompetencie a zároveň zlepšiť si aj zručnosti vo verbálnej a neverbálnej 
cudzojazyčnej komunikácii, ktorá v sebe zahŕňa celú škálu implikácií pre prax 
(Jesenská, 2008).  

Jedným z prínosov nového študijného programu je, že aj výučba predmetov 
spoločného pedagogicko-psychologického základu bude realizovaná v cudzích 
jazykoch – v anglickom alebo nemeckom. Skvalitnením uvedeného študijného 
programu vo svetových jazykoch sa naplní predpoklad lepšej pripravenosti 
absolventov čeliť požiadavkám vedomostnej spoločnosti. Inovácia výučby 
znamená aj inováciu existujúcich foriem a metód vyučovania berúc do úvahy 
špecifiká jednotlivých odborných predmetov, či realizáciu výučby 
prostredníctvom nástroja LMS na podporu organizácie výučby a komunikácie 
učiteľa so študentmi, na prezentáciu inovovaných prednášok a seminárov. 
Dôležitú úlohu zohráva aj interakcia so zahraničnými inštitúciami a participácia 
študentov v reálnom pracovnom prostredí v rámci pedagogickej praxe.   

Realizácia inovácie predmetov sa uskutočňuje v rámci operačného programu 
Vzdelávanie, zameraného prioritne na podporu výučby študijných programov 
v cudzích jazykoch. V prvej fáze inovácie vyučujúci zapojení do projektu 
aktualizovali a modifikovali obsah svojich predmetov, s čím súvisela automaticky 
aj inovácia informačných listov vybraných predmetov. Z lingvistických 
predmetov bola inovovaná Analýza diskurzu a Lexikologický seminár; 
z didaktických predmetov sa inovovala Didaktika anglického jazyka, Britská 
spoločnosť v maľbe a bol vytvorený nový predmet Pedagogická dokumentácia; 
inovované literárne predmety zahrňujú Vybrané kapitoly z americkej literatúry 
a kultúry a Vybrané kapitoly z anglickej literatúry a kultúry. 

V druhej fáze inovácie vybraní vyučujúci pracujú na príprave nových 
učebných textov – vysokoškolských učebníc s inovovaným obsahom a novou 
náplňou seminárov k  prednášaným a v učebniciach prezentovaným témam. 
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Tieto printové a multimediálne inovované učebné texty poskytnú študentom 
kvalitnú teoretickú bázu a pomôžu im zlepšiť jazykové kompetencie pri výučbe 
anglického jazyka ako cudzieho jazyka. 

V tretej fáze inovácie sa po vydaní učebných textov zrealizuje pilotná výučba 
v inovovaných predmetoch, ktorá je podporovaná nástrojom LMS modle, v 
ktorom si študenti nájdu presný týždenný plán jednotlivých predmetov – 
obsahovú náplň prednášok a materiál potrebný k práci na seminároch, ale aj 
modelový test na konci semestra, prostredníctvom ktorého si môžu otestovať 
osvojené vedomosti z daného predmetu a porovnať ich s priloženým kľúčom 
so správnymi odpoveďami. Nástroj LMS moodle navyše umožňuje študentom 
odovzdávať vyučujúcim vypracované seminárne práce a zadania, viesť s nimi 
diskusiu k prednášaným témam, ospravedlniť svoju neúčasť na vyučovaní 
a podobne.  

Inovovaná výučba odborných predmetov v odbore učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry v kombinácii  pomôže študentom zlepšiť si zručnosti vo 
verbálnej i neverbálnej interkultúrnej komunikácii, ktorá v sebe zahŕňa celú 
škálu implikácií pre prax. Pomôže tiež zreálniť výučbu didaktických 
predmetov, jej prepojenie na pedagogickú prax a na získanie kompetencie 
študentov dokázať pracovať v interkultúrnom, prípadne multikultúrnom 
prostredí, nakoľko pilotná výučba je realizovaná jednotlivými participantmi 
projektu v súčinnosti s odborníkmi z praxe prostredníctvom prednášok, 
seminárov, študentských projektov, mobilít, interakcie so zahraničnými 
inštitúciami a participácie študentov v reálnom pracovnom prostredí.  

Inovatívnym prvkom v pilotnej výučbe je zaznamenávanie pedagogických 
výkonov študentov na nosičoch, ich následná analýza, ktorá prináša študentom 
i pedagógom neoceniteľnú spätnú väzbu. Analyzovaný materiál pomôže 
študentom odbúrať chyby v metódach vyučovania anglického jazyka, ako aj v ich 
jazykovom prejave (Homolová, 2011).   

Celkove môžeme skonštatovať, že uvedená inovácia obsahu a techník výučby 
v magisterskom študijnom programe anglický jazyk a kultúra v kombinácii 
s nemeckým jazykom, ktorá je v súlade s podporou výučby študijných programov 
v cudzích jazykoch naštartuje proces zmien a reštrukturalizácie celého systému 
vysokoškolského vzdelávania na univerzite. Študenti sa z pasívnych prijímateľov 
informácií postupne menia na aktívnych participantov vyučovacieho procesu, 
pritom sa vo výučbe bude aj naďalej klásť dôraz na rozvoj ich tvorivosti a 
kritického myslenia.  

Ak chceme inovovať študijný program úspešne je potrebné rozvíjať nielen 
ľudský, poznatkový a tvorivý potenciál študentov, ale aj učiteľov. Nespornou 
výhodou vyučujúcich Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty 
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Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je, že ovládajú vyučovaný cudzí jazyk na 
vynikajúcej úrovni, majú záujem o výučbu novým, inovatívnym spôsobom a 
nemajú problém s komunikáciou so zahraničnými študentmi –  sú to ľudia 
ochotní v cudzom jazyku ponúkať odborné vedomosti, prenášať do výučby 
poznatky získané v zahraničí, pozývať na výučbu zahraničných odborníkov aj 
odborníkov z praxe. V tomto sú vo výhode v porovnaní s učiteľmi, ktorí 
neovládajú cudzí jazyk na požadovanej úrovni, zotrvávajú na tradičných 
spôsoboch učenia a prístup k novým poznatkom majú obmedzený.  

 

Záver 
Zavedením inovatívnych foriem vyučovania a učením sa odborných 

predmetov a programov v cudzom jazyku sa dôraz kladie na lepšie prepojenie 
požiadaviek praxe a spôsobu prijímania vedomostí v cudzom jazyku. Výhody 
z realizovanej inovácie majú nielen študenti, ale aj ich budúci zamestnávatelia, 
pretože získajú jazykovo erudovaných a odborne pripravených absolventov. 
Poslaním katedry pripravujúcej budúcich učiteľov anglického jazyka je 
poskytovanie bakalárskeho, magisterského a ďalšieho vzdelávania 
porovnateľného s európskou kvalitou, uskutočňovanie základného 
a aplikovaného výskumu, ktorý je v súlade s potrebami spoločnosti založenej na 
poznatkoch a potrebách spoločenskej praxe a udržiavanie a rozvíjanie hodnôt 
slovenskej a anglofónnej kultúry. Poskytovaním kvalitného vysokoškolského 
vzdelávania katedra prispieva k rozvoju vzdelaných a spoločensky zodpovedných 
absolventov, ktorí môžu nájsť svoje budúce uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí.  

 

Poznámka 
Tento príspevok prináša čiastkové výsledky riešenia projektu 26110230109 

„Inovantívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. Storočí“; 
odborná aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo 
akademických predmetov v AJ a NJ a je podporovaný z projektových finančných 
prostriedkov. 
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Resumé 
Cieľom príspevku je sprostredkovať skúsenosti s tvorbou nového magisterského 

študijného programu na Katedre anglistiky a amerikanistiky a na Katedre germanistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kreovaného v rámci projektu 
zameraného na podporu výučby študijných programov v cudzích jazykoch s názvom 
„Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí – Tvorba 
a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ“. 
Strategický cieľ projektu je determinovaný globálnym cieľom operačného programu 
Vzdelávanie „zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom 
prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“. Sme si vedomí 
potreby prispôsobovať sa novej situácii a novým poznatkom a prijať ich do vzdelávacích 
programov, aby sme pre študentov vytvorili prirodzené prostredie na vzdelávanie, 
motivovali ich a umožnili im získať vzdelanie, s ktorým sa v súčasnosti uplatnia na trhu 
práce a budú konkurencieschopní v celosvetovom meradle.  
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predmetu, výučba študijných programov v cudzích jazykoch, inovačné trendy, vedomostná 
spoločnosť 
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