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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie názorov na implementáciu komunikačných 

metód pri rozvoji podnikavosti a aktívneho občianstva. Spoločne sme zdieľali návrhy 

k implementácií uvedených metód, diskutovali  sme o Pro-klientskom prístupe a na záver stretnutia 

sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: Pro-klientský prístup, komunikačné zručnosti, zdieľanie OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba námetov. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Práca s textom – vzájomná výmena názorov, analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba námetov – T-Graf skúseností a následné kreatívne písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 
 

Zhodli sme sa a odporúčame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti podnikavosti 

a výchovy k aktívnemu občianstvu nasledovné výchovné a vzdelávacie stratégie súvisiace  

s komunikačnými metódami: 

Kľúčová kompetencia: Schopnosť efektívnej komunikácie  

Ţiak má:  

 sprostredkovať informácie vhodným sp sobom  text, hovorené slovo, diagram  tak, aby 

kaţdý kaţdému porozumel,  

 slobodne vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a d sledky.  

 

Kľúčová kompetencia: Schopnosť pracovať a komunikovať v tíme  

Ţiak má:  

 rozvíjať skupinovú a tímovú prácu 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,  

 objektívne hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.  

 

Kľúčová kompetencia: Kritické myslenie a schopnosť vysvetliť  riešenie problémov 

Ţiak má:  

 rozpoznávať problémy v priebehu podnikateľského vzdelávania a vyuţitím všetkých metód a 

prostriedkov, ktoré má v danom okamihu k dispozícii  pozorovanie, meranie, grafické 

prostriedky a pod.  riešiť problémové situácie,  

 vyjadriť alebo formulovať  jednoznačne  problém, ktorý sa objaví pri praktickom vzdelávaní 

alebo v situáciách autentického učenia. 

 hľadať, navrhovať alebo pouţívať  alšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz pouţívané metódy, informácie a 

prostriedky neviedli k cieľu,  

  pouţiť nesprávne riešenia problému na  alšiu analýzu úlohy,  

 pouţiť osvojené metódy riešenia praktických podnikateľských problémov aj v iných 

oblastiach vzdelávania , pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Kľúčová kompetencia: Sp sobilosti vyuţívať informačné technológie v komunikácii 

Ţiak má:  

 aplikovať IKT pri riešení problémových situácií  

 navrhnúť podnikateľský plán pomocou IKT  

 organizovať údaje a skúmať vzťahy prostredníctvom IKT  



 analyzovať a automatizovať procesy  

Odporúčame metódy výuky ako sú heuristická, induktívna, deduktívna, projektové vyučovanie. 

Formy práce: individuálna, skupinová, integrované vyučovanie 

Stratégie vyučovania: metódy a formy práce, ktoré uvádzame k jednotlivým tematickým celkom 

učebných osnov. 

Učebné zdroje: Aj v tejto časti školského vzdelávacieho programu platí didaktická zásada názornosti, 

vytvárania presnejších predstav a pojmov pri zaradení konkrétneho učebného zdroja do vyučovacieho 

procesu.  

Odporúčané metódy výuky a formy práce sme aplikovali v práci so ţiakmi. V  alšej časti stretnutia 

Ing. Bajúzová zdieľala skúsenosti z praktickej hry zameranej na rozhodovanie sa a hľadanie cieľa. 

Prečo je cieľ d leţitý? Kaţdý podnikateľ, no i kaţdý z nás by ho mal poznať, a robiť také rozhodnutia 

a kroky, ktoré nás k nemu dovedú. Touto hrou v malých skupinkách sa za pomoci svojho navigátora 

ţiaci mali dostať k pokladu, ktorý predstavoval cieľ, avšak malo to aj jeden háčik. Ten spočíval v 

tom, ţe na mape nie kaţdej skupiny sa tento poklad nachádzal okrem umiestnenej kobry. Na začiatku 

pri úvode do hry, v ktorej bolo ozrejmené len to, ţe ich úlohou bude hľadať poklad za pomoci 

navigátora, ktorý sa ich bude pýtať na smer, chodiť po nejakej ,,mape,, a kaţdá zo skupín mohla 

samostatne poloţiť 1 otázku k hre. Mapu bez pokladu dostala tá skupinka ţiakov, ktorá sa neopýtala, 

čo je cieľom, resp. kde sa majú dostať. V tomto zamyslení sa ţiakov spočívala myšlienka hry, ktorá 

bola na konci s výsledkom hry a prostredníctvom výherného tímu ozrejmená. 

Rozvíjanie vyššie uvedených kľúčových kompetencií je d leţité nie len u ţiakov, ale aj u pedagógov.  

Preto Ing. Krtíková informovala členky klubu o vzdelávacej mobilite v Tallinne, Estónsko. 4 

pedagogickí a riadiaci pracovníci školy tu absolvovali 5-dňový job shadowing a hospitácie na  

vyučovacích hodinách na SOŠ sluţieb a SOŠ polytechnickej. Pozorovali vyučovacie metódy a formy 

práce pri výbornom materiálno-technickom vybavení učební a vzájomne si vymieňali skúsenosti 

s estónskymi kolegami. Absolvovali viaceré exkurzie v spolupracujúcich firmách ako aj prehliadku 

historického centra starého mesta. Podrobnejšie informácie o študijnom pobyte odznejú na zasadnutí 

pg rady.   

 


