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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo pojmotvorné ukotvenie a diskusia na tému prípravy ţiaka na 

prácu 4.0. V rámci stretnutia sme diskutovali o nových trendoch v  poradenstve a navrhovali sme 

aktivity smerované na prípravu ţiaka na pracovný trh 4.0. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie.  

 

Kľúčové slová: práca 4.0, kariérne poradenstvo, pojmotvorné ukotvenie. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Návrhy na aktivity. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, práca 4.0. 

Program stretnutia: 

 



1. Analýza zdrojov – párové čítanie. 

2. Práca s textom – diskusia a vzájomné učenie. 

3. Návrhy na aktivity podporujúce rozvoj kompetencií 4.0 – úloha na stenu. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

V rámci stretnutia sme pracovali s odbornou literatúrou a vytvorili sme nasledovný prehľad 

kompetencií 4.0, ktoré by mali tvoriť základnú zloţku prípravy ţiaka pre pracovný trh 4.0. 

 

Efektívne vedená komunikácia ‒ Prostredníctvom predmetu, ktorý vyučujeme, rozvíjame 

komunikačné zručnosti ţiakov. Oboznámime ich so zásadami, ako správne verbálne a neverbálne 

komunikovať. Súlad verbálnej a neverbálnej komunikácie si ţiaci nacvičia napríklad prezentáciou 

svojej práce (projektu) pred triedou alebo metódou posledné slovo patrí mne. 

 

Kooperácia (spolupráca) ‒ Podporujeme prácu v tímoch, sprevádzame ţiaka v procese prijímania 

tímovej roly. Aj túto kľúčovú kompetenciu môţeme rozvíjať v ľubovoľnom predmete, ktorý 

vyučujeme. 

 

Kreativita ‒ Vyjadríme úprimnú radosť z kreatívnej práce ţiaka, z nových postupov, ktoré aplikoval.  

Oceníme čas, ktorý venoval úlohe; zmysel pre inovácie, odvahu hľadať vlastné riešenie a prijímať 

zodpovednosť za výsledný produkt; riešenie problémovej situácie; 

 

Zaradením metódy „problemsolving“ do rôznych výučbových predmetov umoţníme ţiakom zaţiť 

beţné pracovné situácie a overiť si vlastný postoj k ich riešeniu. Americký pedagóg Dewey 

(Demokracie a výchova) poznamenáva: „Myslenie nezačína premisami, ale problémami. Problém 

vyvolá myslenie, myslenie stanoví predbeţnú hypotézu, pre ktorú treba hľadať premisy. Látkou 

myslenia nie sú myšlienky, ale činy, fakty, udalosti a vzťahy medzi vecami.“ 

 

Zvládanie záťaže ‒ V rámci predmetu, ktorý vyučujeme, ţiak formuluje svoje ciele, ktoré by chcel 

dosiahnuť, a identifikuje „cestu“ k ich dosiahnutiu. Učí sa zvládať náročné situácie počas tejto 

„bádateľskej cesty“ a hľadať efektívne spôsoby zvládania záťaţe. 

 

Vyhľadávanie a posudzovanie dôveryhodnosti informácií ‒ V rámci kaţdého vyučovacieho 

predmetu rozvíjame kritické myslenie ţiaka. Nepredkladáme mu hotové výsledky, ale učíme ho 

pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, vyhodnocovať ich a zostavovať vlastné „myšlienkové 



produkty“. 

 

Vedenie tímu (leadership) ‒ Tímovou spoluprácou sa ţiaci učia spoznať svoju úlohu v tíme, overiť 

si zhodu medzi tým, čo očakávajú od svojho „pracovného zaradenia“ a realitou. 

Aktivita: Výber kompetencií 

Cieľ aktivity: ţiak pracuje s pojmom kompetencie, hľadá prepojenie svojich schopností 

s poţiadavkami, ktoré sú zadefinované v kompetenciách. Ţiak sa učí chápať pojem kompetencia, čo 

je dôleţitý moment pre jeho orientáciu pri práci s charakteristikami pracovných pozícií. 

Zadanie: Z daného súboru kompetencií vyberte tie, ktoré povaţujete za svoju silnú stránku, a tie, 

ktoré naopak povaţujete za svoju slabú stránku: 

- Kompetencie: efektívna komunikácia, kooperácia, spolupráca, podnikavosť, flexibilita, 

dosahovanie výkonu, samostatnosť, riešenie problémov, plánovanie a organizácia práce, 

celoţivotné učenie sa, aktívny prístup, zvládanie záťaţe, práca s informáciami. 

- Odborné kompetencie: komunikácia v cudzom jazyku, práca s IKT, ekonomická a numerická 

spôsobilosť,  právne povedomie. 

Ktoré z týchto kompetencií povaţujete za dôleţité z hľadiska vášho budúceho povolania? 

Odporúčame pokračovať v uvedenej téme a zdieľať OPS. 
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