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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola analýza akčných plánov na podporu podnikavosti 

v Európskej únii v oblasti vzdelávania. Účastníci diskutovali a rozoberali najnovšie trendy v oblasti 

rozvoja podnikavosti a vymieňali si odborné názory a skúsenosti na túto problematiku.  

Kľúčové slová: Akčný plán, rozvoj podnikavosti, aktuálne trendy v podnikaní. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza oficiálnych dokumentov EU. 

2. Diskusia nad zásadami akčného plánu. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Zhrnutie princípov akčného plánu. 

 

Témy: Akčný plán, rozvoj podnikavosti, Best Practice, podnikateľské zručnosti. 

Program stretnutia: 

1. Prehľad stratégií EÚ. 

2. Syntéza nápadov. 

3. Zdieľanie skúseností -OPS a Best Practice. 

4. Zhrnutie a odporúčanie tvorivých princípov. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V nadväznosti na revíziu iniciatívy „Small Business Act“ v apríli 2011 a oznámenie o priemyselnej 

politike, sa v navrhovaných akčných plánoch stanovuje nová vízia a množstvo opatrení, ktoré je 

potrebné prijať v záujme podpory rozvoja podnikateľských zručností, kreatívneho myslenia, zmyslu 

pre inovácie. 

 Sú založené na troch pilieroch:  

1.rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti podnikania;  

2.vytvorenie podnetného prostredia;  

3.vzory a oslovenie špecifických skupín.  

Žiaci  potrebujú vytvárať si svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci 

a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 

rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si 

kultúry myslenia a poznávania. 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti, založenej na 

vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života. Tieto kompetencie vedú k 

sebazdokonaľovaniu a zvyšovaniu výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa 

počas celého života. 
 

OPS – sebapoznávanie, identifikácia potenciálu žiaka, získanie podkladov k tvorbe akčného plánu: 
 

Aktivita: Nový doklad totožnosti 

Pojem vlastnej identity sa spája s duševným a koncepčným porozumením, ktoré je základom 

chápania vlastnej existencie. Je to „zhrnutie“  pre chápanie seba samého, pre spoznanie 

svojich schopností, zručností a postojov. 

Popis aktivity:  aktivita je založená na vyjadrení vlastnej predstavy o sebe a na prepojení 

charakteristík  vlastnej osobnosti  s požiadavkami na kvalifikovanú pracovnú silu danej profesie 

Pedagogické ciele: 

- Motivovať žiakov  k rozpoznaniu vonkajších rysov osobnosti od vnútorných; 

- Poskytnúť  žiakom pomoc s prijatím ich vlastností; 

- Motivovať žiakov k tomu, aby si uvedomili, že všetky rysy osobnosti sú nevyhnutné; 

- Motivovať žiakov k nachádzaniu súvislostí medzi osobnostnými charakteristikami 

a špecifickými charakteristikami rôznych profesií. 

V nasledujúcej tabuľke nájdete niekoľko charakteristík. Zvoľte na stupnici číslo, ktoré predstavuje vás 

v každej dvojici vlastností.  

Najmenej vystihuje moju osobnosť číslo 1 a najviac vystihuje moju osobnosť  číslo 7. Napríklad: ak 

som  veľmi nesmelý, priradím k tejto charakteristike číslo 7... 

SOM.... 

(skrátené) 

1 2 ...7.                                                                          1 2 ....7 

individualista ochotný spolupracovať 

ústupčivý asertívny 

intuitívny racionalista 



 

Členky klubu sa ďalej venovali aktuálnym otázkam komunikácie a dištančného vzdelávania žiakov, 

rozvoju podnikavosti, kreativity a digitálnych kompetencií v rámci prebiehajúceho redizajnu web 

stránky školy a prípravy online Dní otvorených dverí, podujatiu Európska značka pre jazyky 2020 

(NA Erasmus+, 25.11.2020). Oboznámili sa podrobnejšie s prioritami EÚ v oblasti OVP, podpornými 

finančnými nástrojmi, formami podpory podnikateľského vzdelávania, získali prehľad linkov 

a hypertextových odkazov na relevantné dokumenty EÚ.  

Členovia klubu zdieľali pozitívne skúsenosti z inovatívnych metód práce so žiakmi počas online 

hodín: 

- motivačná esej - hodnotové postoje žiakov 2. ročníka vo vzťahu „imidž, krása, charakter“ v 

nadväznosti na motivačné video (rozvoj tvorivosti, kritického myslenia a hodnotenia, sebarozvoj), 

motivačné odkazy pre rovesníkov a pomôcka pre žiakov s problémami, abstrakt podstatných 

myšlienok žiakov spracovaný vyučujúcou do prezentácie ako textová koláž z jednotlivých esejí, 

návrh zverejniť zostručnenú verziu so súhlasom žiakov na FB a IG školy; 

- možnosti využitia Google Learning Apps pri tvorbe testov, krátkych kvízov na opakovanie 

a sumarizáciu učiva, dobré skúsenosti v odbore KPD v 2. a 4. ročníku, pozitívna spätná väzba od 

žiakov, negatívom je absencia automatického vyhodnotenia výsledkov (napr. v porovnaní 

s EduPage). 

Členovia klubu odporúčajú pokračovať vo vyššie uvedených aktivitách a výraznejšie posilniť rozvoj 

zmyslu pre inovácie a kreativitu, implementovať príklady dobrej praxe do ostatných predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 


