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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS súvisiacich so zvyšovaním úrovne v oblasti 

rozvoja podnikavosti a aktívneho občianstva. Spoločne sme zdieľali naše pedagogické skúsenosti, 

diskutovali a uviedli si základné prvky aktívneho občianstva v EÚ. Na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: prezentácia OPS, aktívne občianstvo, nezávislé učenie, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia, práca v skupinách. 

3. Prezentácia OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, aktívne občianstvo. 

Program stretnutia: 

1. Analýza odborných zdrojov – Think- Pair- Share. 

2. Expertné skupiny, zdieľanie skúseností. 

3. Skupinové prezentácie OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme si prezentovali informácie z odbornej literatúry a vlastné skúseností 

z implementácie aktívneho občianstva v rámci rôznych vzdelávacích oblastí a predmetov. 
 

OPS – projektové vyučovanie pri rozvoji aktívneho občianstva 

Hlavným prínosom projektového vyučovania je motivácia, rozvoj tvorivosti, kreativity, podpora 

preberania zodpovednosti  iakov za svoju prácu, ale i zaprácu skupiny, rozvoj komunikácie, a 

sebakritiky v hodnotení.  Pri projektovom vyučovaní vytvárame problémové scenáre a otázky, ktoré 

vedú k tomu, aby  iaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre projektov sú len rámcové a dotvárajú sa 

v spolupráci so  iakmi počas riešenia, presne ako ako pri realizácii projektov v reálnom  ivote. 

Realizácia projektu závisí od  iakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej 

motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe scenárov sa inšpirujeme svojim najbli ším okolím a 

problémami, ktoré vychádzajú z be ného  ivota. Dôle itou fázou v projektovom vyučovaní pre 

učiteľa, je fáza prípravná, ktorú nemo no podce ovať. Spočíva v stanovení vhodných kľúčových 

pojmov, príprave úloh rôznej náročností, v hľadaní odporúčaných stránok, či odborných článkov. 

Dopredu stanovíme základné pravidlá hodnotenia a spôsoby sp tnej v zby projektového vyučovania. 

Pri projektovom vyučovaní musíme myslieť na spôsoby a prostriedky motivácie, podnecovanie 

sebadôvery  iakov pri realizovaní čiastkových krokov vedúcich do cieľa, ktorým je úspešné 

prezentovanie naštudovanej problematiky pred svojimi rovesníkmi. Zadania problémových úloh majú 

 iakov inšpirovať k riešeniu reálnych problémov.  

 

OPS – model zá itkového vzdelávania pre podporu iniciatívy 

Model by mal obsahovať aktivity, ktoré rozvíjajú tieto oblasti klienta: 

- Sebapoznávanie; 

- Plánovanie ţivota; 

- Prijímanie rozhodnutia, 

- Spoznávanie trhu práce. 

Tento minimálny štandard môţeme ďalej obohatiť podľa ďalších identifikovaných potrieb klientov. 

Model   „Šťastná sedmička“ 

Tento model sme  uplatnili u ţiakov učebného odboru. Model sa skladá z aktivít kariérového 

sprevádzania: 

- Motivácia ľudského konania; 

- Úspešní a neúspešní; 

- Predstavy o profesijnom ţivote; 

- Skutočný ţivot; 

- Stanovenie cieľov; 

- Zmiešané priania; 



- Zvedavosť. 

 

Motivácia ľudského konania 

Čo vedie človeka k prijatiu rozhodnutia?  Ka dé rozhodnutie, správanie alebo činnosť človeka sleduje 

určitý cieľ. Cieľom je pozitívny výsledok alebo vyhnutie  sa negatívnemu  dôsledku.  

Ţiaci vytvoria tímy, v ktorých diskutujú nad otázkami: 

- Prečo je potrebné  vzdelávať sa? Čo nás vedie k rozhodnutiu úspešne ukončiť štúdium? 

- Čie je to rozhodnutie? 

- Aké rozhodnutia ste uţ v ţivote urobili? Rozhodli by ste sa dnes inak? Aké dôsledky malo 

Vaše rozhodnutie? 

Kaţdý tím zhrnie výsledky diskusie k týmto otázkam  a oboznámi ostatných o vlastnom vnímaní tejto 

problematiky. 

Spätná väzba,  na ktorej sa dohodli ţiaci: kaţdý dospelý človek je sám zodpovedný za vlastné konanie 

a nesie zaň zodpovednosť. 

Ing. Bajúzová predstavila aktivity študentskej firmy Estrenar v rámci prípravy na Veľtrh 

podnikateľských talentov, ktorý sa uskutoční 5.4.2022 v Bratislave. Študenti aktuálne pracujú na 

priebe nej správe o svojich aktivitách, ktoré budú postupne dopĺ ať grafickými materiálmi.  

Ing. Krtíková v rámci výzvy Norway grants 2022 informovala o úspešnom ukončení kontroly 

admistratívnej zhody projektu bilaterálnej spolupráce s nórskou školou a jeho postupe do druhého 

kola na odborné hodnotenie. 

Ing. Sleziaková poskytla informácie k doterajšiemu priebehu prijímacieho konania a pripravovaným 

D om otvorených dverí pre deviatakov a ich rodičov ešte pred prijímacími skúškami s cieľom 

spoznať bli šie svoju budúcu školu a eliminovať predskúškový stres a neistotu. 

Členky pg klubu odporúčajú vyššie uvedené modely zá itkového a projektového vyučovania 

implementovať do edukácie v rámci rôznych VO a pokračovať v rozbehnutých aktivitách. 

 

 


