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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice z oblasti rozvoja podnikavosti 

a ekonomického myslenia. V rámci stretnutia sme diskutovali, zdieľali OPS a na záver stretnutia sme 

tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: Best Practice, tvorba OPS, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Asociačná evokácia OPS. 

2. Diskusia 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Asociačný clustering – evokácia Best Practice. 

2. Diskusia metódou akvárium. 

3. Spoločná tvorba OPS- skladanie textu. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber zo zdieľania a tvorby na stretnutí – zamerali sme sa na rozvoj kompetencií pri tvorbe 

ţivotopisu: 



Europass  

Europass  Európsky profesijný pas  je súhrn piatich dokumentov - ţivotopis, jazykový pas europass – 

mobilita, dodatok k vysvedčeniu osvedčeniu a dodatok k diplomu , z ktorých ţivotopis a jazykový 

pas je moţné vyplniť online vo všetkých jazykoch krajín Európskej únie.  

 

Ţivotopis  štruktúrovaný, profesijný  je jeden z prvých dokumentov, s ktorým sa ţiaci predstavia 

svojim budúcim zamestnávateľom, a od ktorého v značnej miere závisí ich šanca zamestnať sa. Preto 

je d leţité, aby sa ho naučili správne napísať uţ počas strednej školy.  

Výhodou Europassu je, ţe umoţ uje uloţiť rozpísaný dokument vo formáte pdf, doc alebo ho poslať 

priamo na e-mail a nesk r ho na web stránke znovu nahrať a aktualizovať.  

Pouţité aktivizujúce metódy  

- motivačná demonštrácia  ukáţka zlého klasického ţivotopisu   

- motivačný rozhovor 

 alšie metódy: výklad, metóda samostatnej práce ţiakov  tvorba vlastného europassu   

Cieľ vyučovacej hodiny  

Spracovanie údajov do formy odborného dokumentu – europass. 

Na stretnutí sme si vytvorili sme si aj pom cku – plagát: dobre odvedená práca 

 

Rozobrali sme si faktory tvorivosti z prezentácie koordinátorky klubu: 



 

Zd raznili sme potrebu rozvíjať tvorivosť ţiakov vo vhodných témach svojich predmetov. 

 alej sme sa venovali príprave aktivít na prezentáciu školy pre ţiakov ZŠ v online prostredí.                   

Vyskladanie zaujímavého obsahu bolo spoločným dielom, na tvorbe ktorého sa podieľali ţiaci aj 

pedagógovia školy. Po úvodnom promo videu nasledujú krátke videá k aktivitám kaţdého odboru, 

predstavenie ich špecifík a benefitov tak, aby divák a poslucháč dostal komplexnú informáciu, 

predstavenie výučby cudzích jazykov, projektov školy a aktivít školského podporného tímu.  

V rámci rozvoja podnikavosti a publicity sme pripravili aj príspevok o škole do publikácie Levice 

a okolie kedysi a dnes, ktorá by mala vyjsť v nasledujúcom roku, a vďaka zakúpeniu výtlačkov tohto 

titulu rozšírime moţnosti propagácie našej školy tak na Slovensku ako aj v zahraničí. 

Na konci stretnutia sme si rozdelili úlohy – aplikáciu vyššie zmienených námetov k podpore 

sp sobilostí pre 21. st. priamo do výučby vlastného predmetu. Výsledky rozoberieme na ďalšom 

zasadnutí pedagogického klubu. 

 


