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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie pedagogických odporučení na 

základe práce so strategickými dokumentmi EU. Účastníci diskutovali a analyzovali odporučenia 

Európskej komisie na podporu odborného vzdelávania a rozvoj podnikateľských zručností 

a kľúčových kompetencií pre 21. storočie. 

Kľúčové slová: podpora odborného vzdelávania, rozvoj podnikavosti, stratégie zvyšovania 

podnikateľských zručností. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad strategických dokumentov EU a metodických odporučení. 

2. Diskusia o vhodných stratégiách v kontexte SOŠ. 

3. Zdieľanie pedagogických skúseností. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: podnikateľské zručnosti na SOŠ, metodológia rozvoja podnikateľskej gramotnosti, aktuálne 

trendy. 

Program stretnutia: 

 



1. Úvodný prehľad strategických dokumentov a zdrojov Európskej komisie. 

2. Diskusia v skupinkách, tvorba záverov pre SOŠ. 

3. Zdieľanie pedagogických skúseností a dobrej praxe medzi skupinkami, informácie 

o mimoškolskej činnosti: 

Ing. M. Bajúzová: kritické myslenie žiakov: významu dopravy v spoločnosti, problémová úloha 

- vplyv dopravy na životné prostredie; rozvoj tvorivosti žiakov - hľadanie inovatívnych foriem 

dopravy na zlepšenie životného prostredia (brainstorming); 

Mgr. K. Martišková: úvod k titulu F. S. Fitzgeralda. Aktivita: „ Čo si počul o Great 

Gatsby?“ - selekcia a analýza pojmov a expozícia kľúčových slov; dotazník „Hodnotový 

systém v živote človeka“, spracovanie dotazníka žiakmi, analýza získaných dát, 

vyhodnotenie výsledkov dotazníka v triede, ich frontálny zápis, diskusia k téme. ; 

Ing. A. Krtíková: tvorba projektu Športujem rád a bezpečne: práca s odborným textom, obsah a 

štruktúra výzvy, kľúčové pojmy. Prieskum záujmu o šport v škole - diskusia. Úloha prieskumu                  

v MKT,  metódy skúmania. Praktická tvorba ankety, návrh otvorených a uzavretých otázok. 
 

4. Tvorba záveru stretnutia. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie a výmeny odborných názorov založených na strategických dokumentoch sme 

vytvorili pedagogické odporúčania pre oblasť SOŠ.  V 21. storočí prechádza svet a ekonomika do éry 

priemyslu 4.0, v ktorom budú potrebné aktualizované kvalifikačné rámce. Priemysel 4.0 vytvára 

a využíva moderné technológie, a tento fakt vyzýva k zásadnému skvalitneniu celého vzdelávacieho 

systému.  

Kľúčovou kompetenciou podnikateľského myslenia je kreativita. Kreativitu môže úspešne rozvíjať 

kreatívny učiteľ.  

Zhodli sme sa, že vo všeobecnosti  sa zvyšuje význam kompetencií s presahom ako sú napríklad: 

 schopnosť pracovať s informáciami, aplikácia matematických zručností, hľadanie logických 

súvislostí, schopnosť riešiť problémy, sociálne zručnosti.  

 Dôležité je  podporovať žiakov v aktivite, samostatnosti, zodpovednosti, inovačnému 

mysleniu a k ďalšiemu  (celoživotnému) vzdelávaniu. Nové možnosti, ktoré prinášajú nové 

technológie menia aj podobu obecne vyžadovaných schopností, napríklad schopnosť riešiť 

problémy bude menej spočívať v hľadaní technického riešenia alebo bude viac vyžadovať 

rozhodovanie na základe automatického vyhodnocovania dát a schopnosti meniť 

konfiguráciu týchto systémov. Služby sa budú tvoriť v nadväznosti na exaktné odbory 

(technické odbory) a štúdium bude musieť poskytovať komplexnejší základ, často 

v kombináciami s poznatkami zo sociálnych a humanitných odborov. 

Na základe diskusie nad strategickými dokumentmi EU pre rozvoj podnikateľských zručností 

odporúčame vyššie uvedené uviesť do pedagogického procesu. 

 


