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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia k výstupom pedagogického klubu, zdieľanie 

názorov, Best Practice  poukazujúcich na úspešnosť rozvoja podnikavosti, zmyslu pre inovácie. 

Účastníci zasadnutia pedagogického klubu mali možnosť zdieľať svoje OPS.  

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Odborné pedagogické skúsenosti, ktoré podporujú rozvoj podnikateľských zručností. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie názorov. 

4. Záver. 

Témy: Rozvoj podnikavosti, aktívne občianstvo, tvorba výstupu klubu. 

Program stretnutia: 

1. Brainstorming nápadov, prezentácia OPS. 

2. Diskusia. 

3. Best Practice. 

4. Záver. 



13. Závery a odporúčania: 

Z diskusie počas zasadnutí klubu vyplýva, že  považujeme za dôležité  podporovať rozvoj myslenia a 

kreativity žiakov prostredníctvom aktivít s prierezovým charakterom. 

 Na základe brainstormingu sme vytvorili zhrnutie - 4 horizonty tvorivej osobnosti, ktorá je využiteľná 

pri sprevádzaní žiaka na ceste za úspešným uplatnením aj v oblasti inovácií a kreatívnych riešení. 

A. Prvý horizont sa dotýka zdroja tvorivej aktivity osobnosti. Tvorivá osobnosť je charakterizovaná 

vnútornou motiváciou, považuje seba za pôvodcu správania, prevláda u nej motivácia výkonu a úspechu, 

prevažujú kognitívne motívy pri riešení vzťahov človek – svet a úsilie o uspokojovanie najmä vyšších 

potrieb.  

B. Druhý horizont z pohľadu kreativity je štýl regulácie vlastnej činnosti. Pre tvorivú osobnosť je 

typický heuristický štýl regulácie činnosti, t. j. tvorivé riešenie problémov. Tento prístup úspešne 

presadzujeme počas pedagogického procesu. 

C. Tretí horizont je časový. Tvorivá osobnosť je viac sústredená na budúcnosť, plánuje do budúcnosti, 

má vysoké ašpirácie. V rámci kariérneho poradenstva a bežného vyučovania považujeme prácu 

s motiváciou za kľúčovú. 

D. Štvrtý horizont je axiologický. Tento horizont znamená, že správanie tvorivej osobnosti je 

charakterizované v intenciách ľudského a spoločenského  progresu a transgresu. Pripisujeme tvorivej 

osobnosti tvorivú sebareguláciu, ktorá predpokladá autonómiu, nezávislosť, samostatnosť, autoregu- 

láciu a interiorizáciu hodnôt tvorivosti. Považujeme za potrebné tiež rozvíjať nasledujúce vlastnosti u 

žiakov, ktoré sú asociované so silným kreatívnym myslením:  

- nekonformnosť, zvýšené, zdravé sebavedomie, silná tvorivá motivácia, ochota riskovať, , zvýšená 

imaginácia, tolerancia k nejednoznačnosti, zmysel pre humor a pod. Tieto sú nevyhnutné a rozhodujúce 

pre tvorivosť, no nesmieme zabúdať aj na to, že tvorivosť je výsledkom celej osobnosti, všetkých jej 

čiastkových vlastností či schopností. Tvorivosť je fenomén, ktorý nachádzame u každej osobnosti a v 

každej ľudskej činnosti. Východiskom môžu byť partikulárne teórie tvorivosti, ktoré budú rešpektovať 

rozdielnosti, napr. technický či časový kontext. 

OPS  z oblasti podpory rozvoja kreativity a sebapoznania žiaka: 

Autoregulácia - týmto pojmom označujeme vzťah k  sebe samému, ktorý sa vyznačuje sebapoznaním 

a sebazdokonaľovaním. 

Aj keď je autoregulácia považovaná za osobnostnú charakteristiku, jej význam je umocňovaný 

akcentom sebavýchovy, autonómie, svojbytnosti a vstupuje do metakognitívnych postupov. 

K autoregulatívnym postupom dochádza: 

-  pri tvorbe metakognitívnych stratégií, 

- pri tvorbe postupov, algoritmov „ako sa učiť“, 

- v procesoch osobnostného a sociálneho rozvoja žiaka. 

Autoregulácia a metakognícia sa spájajú do kognitívnej svojbytnosti žiaka. Tento pojem sa 

v pedagogickej psychológií vyskytuje len okrajovo a charakterizuje autonómiu a nezávislosť 



poznávacieho procesu. Týmto pojmom je zdôraznená vzájomná súvislosť vnútorných a vonkajších 

determinantov, ktoré pramenia práve z oblastí: kognície, žiakovej osobnosti a zo situácií odohrávajúcich 

sa v sociálnych vzťahoch. Pojem kognitívna svojbytnosť  vyjadruje kompetencie žiaka: 

-  spracovanie  informácií, poznávanie a učenie sa – rozvoj kognitívnej stránky žiaka,  

-  prekonávanie  prekážok, riešenie problémovej  situácie, vytváranie inovatívnych riešení,  

- učenie  sa z chýb,  

- vytrvalosť pri riešení úloh, zodpovednosť  a samostatnosť, 

- ovládanie emócií, zvládanie neúspechu a vôľa začať znova. 

OPS 

Aktivita: Aké sú moje ciele?  

Zadanie: Každý  má vlastné  životné  ciele.  Aby sa nám podarilo tieto ciele aj splniť, je potrebné si ich 

čo najpresnejšie a veľmi konkrétne zadefinovať. Vyplňte predloženú tabuľku.  

Vysvetlivky: 

 Za krátkodobý cieľ (K) považujeme taký, ktorý chceme zrealizovať do jedného roka, od dnešného dňa. 

Strednodobý cieľ (S) vyžaduje realizáciu v priebehu 1-5 rokov. Dlhodobý cieľ  (D) predstavuje zásadné 

životné udalosti, ktoré plánujeme v dlhodobom časovom horizonte. 

Tabuľka  Dotazník – Moje ciele: 

Oblasť: Konkrétny cieľ: Časové zaradenie 

cieľa (K,S,D): 

Očakávané problémy 

a prekážky: 

Zmeny, ktoré 

očakávam: 

Osobnostný 

rozvoj: 

    

Moje povolanie- 

Čím alebo kým sa 

chcem stať: 

    

Čo chcem pre to 

urobiť: 

    

Akým 

človekom(v rámci 

profesie) sa 

chcem stať: 

    

Čo znamená pre 

mňa úspech : 

    

Sociálny život     

Moje vzťahy 

s rodinou: 

    

Moje vzťahy 

s kamarátmi: 

    

Moje vzťahy so 

spolužiakmi: 

    

Čo všetko by som 

chcel v živote 

vlastniť: 

    



Čo by som chcel 

podarovať  mojim 

známym: 

    

V odpovediach žiakov  sa najčastejšie vyskytovali strednodobé a dlhodobé ciele. Aj táto aktivita 

umožnila dozvedieť sa viac o záujmoch a preferovaných  hodnotách žiakov.  Takýmto spôsobom, 

formou dotazníka, získame  pomôcku,  prostredníctvom ktorej  žiakov ďalej motivujeme  k aktívnemu 

prístupu. 

Členky klubu ďalej na stretnutí zdieľali svoje skúsenosti v rámci „best practice“ a tlmočili zaujímavé 

informácie z absolvovaných webinárov a iných podujatí.  

Ing. Bajúzová predstavila členkám priebeh webinára Rande s prácou organizovaného JA SR a vhodného  

najmä pre žiakov končiacich ročníkov. Dozvedeli sa ako správne vyhotoviť dobrý motivačný list, CV, 

ostatné personálne písomnosti a ako sa vhodne pripraviť na pracovný pohovor. 

Ing. Krtíková zdieľala skúsenosti z rozvoja manažérskych kompetencií a osobného rozvoja žiakov 

v rámci témy Plánovanie svojho času (prac. listy) a diseminovala výsledky 5. online stretnutia KA2, 

projekt GOS 21. Predstavila realizáciu online aktivít so žiakmi v rámci schváleného športového projektu 

Kamenárina sa hýbe na témy Zdravý životný štýl a ja ako aj Športujem bezpečne a Čo (ne)viem o 1. 

pomoci. Žiaci sa aktívne zapojili do online diskusií aj písomnej ankety, výsledky prieskumu a ich 

názorov boli spracované a budú zverejnené školskom webe, FB, IG, portáli NDS. Výpovede žiakov 

o zdravom životnom štýle budú spracované a zverejnené aj vo forme videa. 

Mgr. Martišková predstavila ako šk. psychológ a člen inkluzívneho tímu svoj materiál pre žiakov 

vytvorený po absolvovaní webinárov na tému: 

1. Ako porozumieť starším generáciám - rôzne uhly pohľadu rovnakú vec, cieľ: rozvíjať kritické 

myslenie mládeže, odstrániť predsudky, vzájomne sa chápať a uvedomiť si, že ak chcem byť 

rešpektovaný, musím tolerovať názory iných. 

2. Ako sa efektívne učiť (najmä v podmienkach dištančného vzdelávania): úlohu tu zohráva viacero 

faktorov - typ osobnosti a vhodný spôsob učebného štýlu, fyzikálne podmienky prostredia, talent vs. 

usilovnosť, cvičenia na koncentráciu mysle. 

Obidva materiály boli sprístupnené žiakom vrátane školského webu a sociálnych sietí. 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy a námety aplikovať do edukácie. 

 


