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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola práca s odbornou literatúrou a diskusia na tému tímovej 

spolupráce v rámci rozvoja podnikavosti pre žiakov SOŠ. Spoločne sme na predmetnú tému 

diskutovali, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a stretnutie sme ukončili tvorbou odporúčania 

z predmetnej oblasti. 

Kľúčové slová: tímová spolupráca, rozvoj podnikateľských kompetencií, kľúčové kompetencie. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou, 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

Témy: Prepájanie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti, rozvoj kľúčových kompetencií. 

Program stretnutia: 

1. Spoločná analýza odbornej literatúry. 

2. Debata. 

3. Zdieľanie OPS  - komunikačný semafor, metódy vhodné do vyučovania. 



4. Záver a tvorba zhrnutia princípov tímovej spolupráce. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivít v rámci stretnutia sme sa zhodli na nasledujúcom zhrnutí princípov tímovej 

spolupráce vo vyučovaní. 

Z odbornej literatúry: 

Odporúčame nasledovné kľúčové body podpory tímovej spolupráce na vyučovaní. Učiteľ by mal: 

 Viesť a usmerňovať tím. 

 Riadiť tímové procesy. 

 Vytvárať priaznivé prostredie. 

 Spoločne odsúhlasovať ciele a postupy. 

 Oceňovať a podporovať členov tímu. 

 Posilňovať medzitímovú spoluprácu. 

 Rozvíjať tímové učenie. 

Pri vedení a usmerňovaní tímu by sme mali: 

 podporovať vytváranie zmysluplnej a podnetnej vízie a poslania školy, 

 voliť primeraný štýl vedenia, zapájať členov tímu do zberu informácií, do tvorby rozhodnutí, 

ktoré sa ich týkajú, 

 usmerňovať prácu tímu, orientácia na odsúhlasené priority, 

 podporovať facilitáciu tímového učenia, dialóg a diskusie v tíme, 

 podporovať hľadanie riešení a konsenzu pri dôležitých rozhodnutiach, podpora vyjadrenia 

odlišných názorov, 

 podporovať sebareguláciu tímu, umožnenie rotujúceho vedenia pri riešení problémov, 

založeného na schopnostiach a informáciách, 

 poskytovať pomoc, motivovanie a oceňovanie jednotlivých členov tímu, budovanie tímového 

ducha, 

 pôsobiť ako vyslanci smerom navonok, budovať väzby a vzťahy s inými zainteresovanými 

skupinami, jednotlivcami a organizáciami mimo školy. 

Zhodli sme sa na dvoch základných metódach učenia, ktoré sú podstatné pre tímové učenie sa a 

prispejú k tomu, že tímy ako celok vysoko prevyšujú inteligenciu a schopnosti jednotlivcov, ktoré ho 

tvoria. Oba základné postupy tímového učenia – dialóg a diskusia - sú založené na rozhovore, sú však 

navzájom veľmi odlišné a súčasne sa dopĺňajú. Aby mohli byť efektívne používané, potrebujú, tak 

ako ostatné zručnosti, nácvik a prax.  

Vytvorili sme prehľad dvoch hlavných metód podpory tímovej spolupráce v riadení školy ako aj na 

vyučovaní. 

Dialóg  

 Ide o slobodné a tvorivé skúmanie zložitých tém (problémov aj príležitostí), pri ktorom voľne 



vyjadrujeme svoj názor, myšlienky, úvahy bez toho, aby sme ich obhajovali alebo presadzovali proti 

odporu druhých. Forma dialógu vyžaduje, aby členovia tímu aktívne počúvali, dokázali dať nabok 

svoje vlastné domnienky a vstúpili do procesu spoločného premýšľania, hľadania spoločného 

porozumenia a hlbšieho pochopenia témy, o ktorej sa hovorí. Ak niekto tvrdí, že „je to tak a tak“, 

dialóg sa zablokuje. 

Dialóg umožňuje tímu: 

 uvedomovať si predpoklady, z ktorých vychádzame pri svojom uvažovaní, 

 objektívne spoznávať situáciu, 

 ísť hlbšie do podstaty, za symptómy javov, 

 porozumieť komplexnosti systémov i javov a ich súvislostiam. 

Dialóg tak podporuje väčšiu otvorenosť myslenia, pozeranie sa na veci a javy v iných súvislostiach, 

ako aj učenie sa a skúmanie reality. 

Pre vytvorenie dialógu je dôležité, aby sme sa aj napriek odlišnosti názorov vzájomne považovali za 

kolegov, priateľov, ktorí sa spolu snažia hlbšie pochopiť veci a získať jasnejší pohľad na ne. Je tiež 

dôležité, aby sme sa počas dialógu dokázali vzdať hierarchického uvažovania a správania, čo môže 

byť v školách niekedy problém. Ide o vytvorenie voľného toku myšlienok medzi členmi skupiny, čo 

umožňuje získať rozsiahlu predstavu o danom probléme tak, ako by to pre jednotlivca nebolo možné. 

Dialóg je divergujúci, nehľadá dohodu, ale širšie porozumenie problému. 

Diskusia  – označuje rozhovor, kde sa prednášajú, vyzdvihujú, analyzujú, obhajujú a kritizujú 

myšlienky a názory, z ktorých sa hľadá ten najlepší, aby sa na jeho základe prijalo potrebné 

rozhodnutie. Zmyslom diskusie je presadiť istý názor, aby ho prijala celá skupina – niekedy môžeme 

kombinovať aj prvky názorov druhých tak, aby sme spoločne dospeli k optimálnemu rozhodnutiu, 

ktoré odolá vonkajšej aj vnútornej kritike. Diskusia je základom pre akcieschopnosť tímu. 

          Aby sa oba typy rozhovoru účinne využívali, je potrebné, aby boli vhodne usmerňované, 

moderované. Moderáciu dialógu aj diskusie môže robiť vedúci tímu alebo môže moderovať na 

každom stretnutí iný člen tímu. Ak chýba schopný moderátor, naše zvyčajné spôsoby myslenia nás 

budú ťahať k diskusii a vzďaľovať od dialógu. Preto je pri dialógu moderácia nevyhnutná, najmä v 

menej skúsených skupinách. Vyspelé tímy/starší žiaci už väčšinou moderátora nepotrebujú. 

OPS – tímová spolupráca 

Príklad témy v oblasti podpory podnikavosti žiaka: 

- Orientácia v oblasti vzdelávania a trhu práce; 

- Hľadanie a analyzovanie zdrojov informácií o možnostiach vzdelávania a o pracovných 

príležitostiach; 

- Aktivizovanie a motivovanie klienta;  

- Kariérový rast; 

- Komunikácia s potencionálnym zamestnávateľom; 



- Vypracovanie žiadosti, životopisu, motivačného listu;  

- Príprava na prijímací pohovor; 

- Príprava na burzu práce; 

- Príprava na telefonický kontakt so zamestnávateľom. 

Vyhodnotenie skupinovej práce: 

Oblasť: ciele  

- Mali ste pripravené ciele pre túto diskusiu? 

- Máte pocit, že boli akceptované každým členom skupiny? 

- Navrhovali niektorí účastníci aj iné ciele? 

- Boli ciele jasné a akceptované? 

- Splnila skupina svoju úlohu? 

- Myslíte si, že ste to mohli vykonať lepšie? Ako? Za akých podmienok? 

Oblasť:  metódy 

- Kedy použila vaša skupina rôzne prístupy? 

- Aký bol prevládajúci prístup? 

- Ako sa táto metóda objavila? Kto ju navrhol? 

- Bola táto metóda prospešná pri plnení skupinovej úlohy? 

Oblasť:  spolupráca 

- Zúčastňoval sa skupinovej práce každý jej člen? 

- Bola účasť všetkých členov rovnaká? 

- Vyvíjala sa (prípadne zmenila sa) táto situácia? 

- Aký bol vzájomný postoj účastníkov? 

- Pomáhali niektorí účastníci iným pri vyjadrovaní myšlienok? Ako? 

- Pomáhali niektorí účastníci skupine, aby napredovala? Ako? 

- Prebiehala diskusia v živej atmosfére? Ktoré faktory hrali pozitívnu/negatívnu úlohu počas 

tohto procesu? 

- Myslíte, že bol každý diskusiou zaujatý - motivovaný? 

- Myslíte si, že sa skupina držala témy alebo od nej odbočila? Ako? Ako často? Prečo? 

- Aká bola skupinová atmosféra? Pomáhala skupine napredovať? 

- Mala skupina organizačnú štruktúru? 

- Bola táto štruktúra výhodou? 

- Sformovali sa nejaké úlohy/roly? 

- Cítili ste nejaké napätie? Zábrany? Aké? Prečo? 

Oblasť: líder 

- Sformovali sa nejakí lídri? 

- Aká bola jeho/ich úloha? 



          Členky klubu, ktoré sa zúčastnili projektového stretnutia v Slovinsku, ďalej informovali 

o priebehu podujatia a ilustrovali na názorných príkladoch fungovanie tímovej spolupráce.  

V oblasti Ciele konštatovali aj na základe spätnej väzby od účastníkov, že stanovené ciele stretnutia 

boli jasne formulované a realistické, akceptované každým členom skupiny, doplnené o vlastné návrhy 

a v rámci aktuálnych okolností aj splnené. 

V oblasti Metódy sa uplatnil tak dialóg ako aj diskusia, čo výrazne pomohlo pri plnení skupinovej 

úlohy.  V oblasti  Spolupráca bola účasť všetkých členov tímu približne rovnaká podľa ich zručností a 

schopností. Diskusia prebiehala v dobrej, živej skupinovej atmosfére bez zábran a napätia. 

Prezentačné úlohy boli rozdelené väčšinou v súlade s požiadavkami členov tímu. 

V oblasti líderstva sa prirodzene presadzovala nielen riadiaca, ale najmä usmerňujúca činnosť 

koordinátora projektu, sociálneho pedagóga a sprevádzajúceho pedagóga pri príprave projektových 

materiálov.  

Tvorba projektových výsledkov, ich prezentácia, neformálne diskusie s rovesníkmi z partnerských 

škôl, účasť na záverečnej konferencii, kultúrno-spoločenských aktivitách a exkurziách boli skvelou 

príležitosťou na zdieľanie Best practice a tímové učenie sa. 

Odporúčame takto pokračovať v aktivitách v danej oblasti a zaangažovať čo najviac žiakov aj 

pedagógov. 

 

 

 

 

 

 

 

 


