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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie názorov na vplyv komunikačných metód pre 

rozvoj podnikateľských kompetencií. Rozprávali sme sa aj o Pro-klientskom prístupe, argumentácii 

a kritickom myslení. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: odborná literatúra - priemysel 4.0, diskusia k téme, výmena skúseností. 

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

 

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Individuálna selekcia zdrojov – práca s IKT. 

2. Tímová diskusia -  dielňa budúcnosti. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

V rámci stretnutia, počas výmeny OPS sme uviedli nasledovné inovatívne metódy diferenciácie: 

Tvorba diskusných zošitov 

Pri tejto metóde komunikujeme so žiakmi cez písanie, vedieme s každým žiakom dialóg na témy, 

ktoré sú predmetom učenia. Žiak takto prezentuje úroveň svojho myslenia, svojich poznatkov, 

názorov, skúseností a podobne. V diskusných zošitoch sa môžu prezentovať obrázky, postrehy, viesť 

rozhovory. Výhodou tejto metódy je okrem iného aj rozvíjanie jazykovej kompetencie a literárnej 

gramotnosti. Interaktívne písanie sa môže uskutočňovať aj pomocou IKT. Uvedená aktivita rozvíja 

písomnú formu komunikačnej spôsobilosti a sebaprezentáciu žiaka pri vedení dialógu. 

Multipodnetné metódy 

Táto metóda je založené na úlohách, ktoré napĺňajú potreby pestrosti a vyzývavosti podnetov. Je to 

konfrontovanie učiva z viacerých uhlov pohľadu a cez rôznosť aktivít. Je potrebné využitie 

netradičných postupov, nové atypické zadávanie úloh. Môžu sa napríklad využívať: rébusy, hádanky, 

prešmyčky, hlavolamy, dramatizácia, didaktické hry... Zhodli sme sa, že túto metódu je vhodné 

používať najmä pri fixácii učiva. Uvedená aktivita rozvíja mnohé z dôležitých spôsobilostí 

súvisiacich s uplatnením sa žiaka na trhu práce: napr. dramatizácia, pri ktorej žiak vystupuje v novej 

roli, zisťuje, ako sa v danej úlohe cíti, overuje svoje silné stránky.  

Metódy na rozvoj samostatnosti 

Samostatná práca umožňuje maximálnu aktiváciu žiaka vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. Je 

rešpektované vlastné pracovné tempo, spôsob riešenia, žiak má pocit využitia vlastného potenciálu. 

Najčastejšie sa používa samostatná práca žiaka s knihou, samostatné riešenie projektov, experimenty, 

riešenie problémových úloh a podobne. 

Metódy rozvíjajúce tvorivosť 

Tvorivé metódy podľa našich skúseností umožňujú žiakom pracovať vlastným tempom. 

V diferencovanom vyučovaní sa nám osvedčilo aplikovať tvorivé situácie. 

Zaoberali sme sa tým, čo je charakteristické pre tvorivú didaktickú situáciu. Tvorivá situácia je 

charakteristická chýbaním údajov, vecí alebo prostriedkov, dezinformáciami, neusporiadanou 

štruktúrou, chaosom, sporom, kde je zároveň umožnená transformácia, zdokonalenie skutočnosti, 

nájdenie rovnováhy v systémoch človeka a prostredia. Základným princípom tvorivých úloh je 

náhrada konvergentných úloh divergentnými. Vyznačujú sa neznámosťou, prekvapivosťou, 

nejasnosťou, neurčitosťou a sú založené  na hľadaní, experimentovaní, objavovaní a bádaní. 

V ďalšej časti stretnutia sme si vymieňali skúsenosti s formatívnym hodnotením, ktoré priamo 

nadväzuje na edukáciu v zmysle podpory podnikateľských spôsobilostí. Uviedli sme si  stratégie 

formatívneho hodnotenia: 

3-2-1  

Žiaci povedia alebo napíšu 3 poznatky, ktoré sa naučili, ďalšie 2, ktoré ešte nezvládli a chcú sa naučiť 

a 1 otázku, ktorú majú k danej problematike. Tu môžeme použiť nástroj www.mentimeter.com, ktorý 

http://www.mentimeter.com/


umožní získať a prezentovať odpovede od všetkých žiakov v zaujímavej forme. 

Online nástenka 

Používame OneNote ako online nástenku, kde žiaci zdieľajú spoločne svoje myšlienky, dávajú otázky 

a diskutujú. Takto zvyšujete šancu zapojenia sa všetkých žiakov a nielen tých odvážnejších. 

 

Tímová diskusia, rozvoj tvorivosti a samostatnosti, multipodnetné prostredie – sú témy, ktoré budú 

obsahom týždňového študijného pobytu 4 pedagógov v Tallinne v Estónsku, o ktorom rámcovo 

informovala Ing. Krtíková. Uskutoční sa v 2 stredných odborných školách zameraných na CR, 

hotelové služby, IT technológie a dopravu s cieľom výmeny skúseností a nadviazania dlhodobého 

partnerstva s regiónom Pobaltia. Viac informácií odznie na nasledujúcom stretnutí pedagogického 

klubu.  

Odporúčame ďalej diskutovať o vyššie uvedenej problematike a pokračovať v zdieľaní dobrej praxe.   

 


