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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom prvého stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a práca s odbornou literatúrou a tiež 

oboznámenie účastníkov s plánom činnosti klubu.  

Kľúčové slová: podnikateľské zručnosti, odborná literatúra, plán činnosti klubu. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Prehľad činnosti pedagogického klubu. 

2. Diskusia nad odbornými zdrojmi. 

3. Burza nápadov o náplni plánu činnosti klubu.  

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: odborná literatúra, podnikateľské zručnosti, plán činnosti. 

Program stretnutia: 

1. Úvodný prehľad činností. 

2. Diskusia a zdieľanie skúseností  v predmetnej oblasti. 

3. Výmena názorov na náplň klubu. 

4. Zhrnutie a pedagogické odporučenie. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie sa účastníci zhodli na nasledujúcich odporúčaniach:  

Kompetencie k podnikavosti by mali byť integrované do prierezových úloh v učebnom pláne a tiež 

v kompetenčnom portfóliu učiteľov.  

Cielená podpora by mala byť venovaná príprave učiteľov (stáže, vzdelávacie kurzy a pod.). Akčný 

plán na podporu kreatívneho myslenia a podnikania aplikáciou do výchovy sa sústredí na dva hlavné 

aspekty.  

1. demonštrovať žiakom podnikateľský prístup/postoj a s tým súvisiace kreatívne myslenie, 

flexibilitu a zmysel pre inovácie, 

2. Podporovať kompetencie dôležité pre nezávislé učenie a podporovať žiakov v tom, aby si 

nezávislé učenie osvojili. 

  

Na základe diskusie sme vytvorili „mapu“ faktorov, ktoré žiaka motivujú ku kreativite, ktorú sme 

ďalej analyzovali. 

Čo  žiakov motivuje 

 

 

 

 

Úspech 

nárast sebavedomia  
(pochvala učiteľa, 

uznanie spolužiakov) 

sebadôvera (žiak si 
dôveruje). "Ja to 

dokážem!" 

Motivácia. Rastie 
spolu s vytrvalosťou a 

snahou.  



 

Čo žiakov demotivuje 

 

 

Uvedené skutočnosti odporúčame implementovať do praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neúspech 

Kritika žiaka. Žiak pociťuje 
osobnú nespokojnosť. 

Pokles  sebadôvery žiaka. 
"Ja to nedokážem." Znižuje 

sa sebavedomie a 
sebahodnotenie žiaka je 

negatívne. 

Pokles motivácie k 
ďalšiemu učeniu. Študijné 

výsledky sa zhoršujú. 


