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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov k rozvoju 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Súčasťou stretnutia bola aj medzigeneračná 

výmena skúseností. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania. 

Kľúčové slová: inovatívne didaktické materiály, rozvoj podnikateľských vedomostí, medzi-generačná 

výmena. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad inovatívnych materiálov. 

2. Medzigeneračná výmena OPS. 

3. Tvorba didaktických materiálov. 

4. Záver a zhrnutie. 

Témy: rozvoj podnikateľských vedomostí, rozvoj ekonomického myslenia, tvorba didaktických 

materiálov. 

Program stretnutia: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu – príklady inovatívnych didaktických materiálov škôl 

v EU. 



2. Metóda lodnej porady  a jej vyuţitie v procese rozvoja podnikateľských zručností – 

medzigeneračná diskusia a výmena skúseností. 

3. Tvorba didaktických materiálov, zdieľanie OPS. 

4. Záverečné zhrnutie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie členiek v rámci klubu sme vytvorili, resp. zdieľali skúsenosti s vyuţitím  

nasledovných inovatívnych didaktických materiálov na rozvoj podnikateľských vedomostí: 

Kruhový výsekový diagram a jeho implementácia s cieľom podpory podnikateľských zručností žiaka 

Nástroj  sa osvedčil  v prvej fáze individuálneho rozhovoru,  a to hlavne v situáciách, keď ţiak nevie 

-  presne definovať  svoje priority; 

- „objaviť“ súvislosti medzi súčasným stavom a tým, čo tento stav ovplyvňuje; 

- pomenovať prekáţky, bariéry, ktoré mu bránia dosiahnuť cieľ; 

- určiť čiastkový cieľ alebo prvý krok  k zmene. 

Kruh rozdelíme na  8 častí. Kaţdá časť predstavuje jednu oblasť zo ţivota ţiaka. Sústredné kruţnice 

predstavujú škálu od 1 do 10. 

Ţiak si sám určí oblasti ţivota, ktorým sa chce venovať,  zhodnotí ich prostredníctvom škály,  priradí 

body,  spokojnosť s danou oblasťou.  Body  potom spojí čiarou do útvaru a sleduje disharmóniu takto 

vzniknutého útvaru. V ďalšom kroku vyzveme ţiaka, aby vyznačil  za jednotlivé oblasti body,  ktoré 

by predstavovali jeho cieľový stav. 

Napríklad, ak v oblasti cudzie jazyky mal ţiak ohodnotenú spokojnosť  5 bodmi a „vysnívaný“ cieľ 

predstavuje u neho číslo 9, tak ďalej pokračujeme kladením otázok: 

Kde vidíte najväčšie prekáţky, ktoré vám bránia dosiahnuť 7 bodov? 

Predstavte si, ţe ste sa dostali na úroveň 8 bodov, ako sa cítite? Čo sa zmenilo vo vašom ţivote? 

Čo môţete urobiť preto, aby ste sa z 5 bodov dostali na 6? 

Čo by vám pomohlo k dosiahnutiu 9 bodov? 

Čo vám bráni dosiahnuť 9 bodov? 

Najčastejšie oblasti, ktoré ţiaci vyznačujú na grafe: 

- vzťahy; 

- budúca práca; 

- rodina; 

- peniaze; 

- ţivotný štandard; 

- zábava; 

- voľný čas; 

- prospech; 

- vzdelanie; 



- zdravie; 

- vytrvalosť; 

- aktivita; 

- cestovanie. 

OPS 

Sociálne zameraná spätná väzba 

Sociálne zameraná spätná väzba = spätná väzba od ľudí, ktorá nám pomáha 

- získať cenné informácie,  ako nás vnímajú druhí ľudia ( tímoví hráči); 

-  pochopiť vlastné silné  a slabé stránky; 

- zistiť náš posun smerom k naplneniu cieľa; 

- overiť efektivitu stratégie. 

Príklad aplikácie sociálne zameranej spätnej väzby 

- Ako ste spokojný so svojou prácou v škole za daný polrok? 

- Ako celkovo hodnotíte toto obdobie? 

- Čo povaţujete za svoj najväčší úspech/ neúspech? 

- Čo vám pomohlo k dosiahnutiu úspechu? 

- Čo sa vám podarilo menej? Prečo? 

- Čo by ste urobili iným spôsobom? 

- Čo si najviac váţite, ţe ste sa naučili za tento polrok? 

- V čom by ste sa rád zlepšil? 

- Ako vidíte svoj ďalší  rozvoj? 

- Čo by ste chceli  dosiahnuť? 

- Ako hodnotíte spoluprácu v rámci tímovej práce? 

- Čo vás najviac motivuje? 

Sociálna spätná väzba bola aktuálna hlavne v období pandemickej situácie, ktorá najviac zasiahla 

sociálne kontakty a spoluprácu medzi ţiakmi. Preto jej pouţitie povaţujeme za významné v období 

postupného návratu ţiakov do školy. 

V rámci zdieľania Best practice informovala Ing. Krtíková o blíţiacom sa záverečnom stretnutí 

partnerov v rámci projektu GOS 21  (program Erasmus+) v Slovinsku v júni 2021. V rámci online 

komunikácie s partnermi sa riešia otázky programu stretnutia, logistických a praktických záleţitostí. 

Školu budú reprezentovať 4 ţiaci a 2 pedagógovia. Ţiaci budú pracovať na tvorbe PC prezentácie na 

tému „Závislosti mladých ľudí“, pedagógovia sa podelia o skúsenosti v oblasti spolupráce v rámci 

komunity a pripravia prezentáciu s témou „Otvorme školu navonok“. Obidve témy sú aktuálnymi 

témami dneška v školách rovnako ako spolupráca s rodičmi, odborníkmi a inštitúciami v komunite.  

Pre potreby ţiackych workshopov sa budú pripravovať ďalšie materiály. Počas 2 stretnutí 

projektového tímu sa rozdelili úlohy medzi účastníkov stretnutia ako aj pomáhajúcich pedagogických 



a odborných zamestnancov.  

Ing. Bajúzová predstavila prípravu materiálov na worshop „Zdravé jedlá z regiónov“ so ţiakmi II.B 

PM, kde budú tradičné receptúry regionálnych špecialít doplnené aj o zdravšie verzie vrátane 

fotografií. Ţiaci ďalej zozbierali námety pre „Zdravé smoothie“, ktoré sa bude pripravovať počas 

projektového stretnutia.  

Účasť na projektovom stretnutí bude dôleţitá pre všetkých zapojených účastníkov s dôrazom na  

rozvoj ich mäkkých zručností, digitálnu gramotnosť, rozvoj prezentačných zručností, praktizovanie 

tímovej práce. 

Členky klubu odporúčajú pokračovať v zdieľaní dobrej praxe, v spoločnej analýze didaktických 

materiálov a v príprave projektových výsledkov. 

 


