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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na medzi-predmetovú výučbu a na jej možnosti 

rozvíjať podnikavosť a aktívne občianstvo. Spoločne sme diskutovali aj o kompetencii prispôsobenia 

sa zmenám (change management) a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: medzipredmetová výučba, change management, podnikavosť. 

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

Hlavné body: 

1. Brainstorming. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Brainstorming: metóda 635. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS  - asociačný clustering. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci diskusie o adaptačných stratégiách pre žiakov a change managementu sme spracovali 

tabuľku čŕt osobnosti, ktoré môžu žiaci použiť pri seba-reflexii a seba-rozvoji. Pri analýze profilu  

osobnosti  použijeme nasledujúcu tabuľku, ktorá obsahuje  kľúčové osobnostné charakteristiky. Tieto 

charakteristiky môžu žiakom uľahčiť  výber budúceho  povolania. 

Črta osobnosti             výrok                                            výraznosť tejto charakteristiky 

                                                                                                                                                           

slabá  1....                                    ....  5 silná 

Prispôsobivosť Rozumiem si s rôznymi typmi ľudí. 1 2 3 4 5 

Porozumenie Veľmi rýchlo chápem, keď mi niekto 

niečo vysvetľuje. 

     

Prístupnosť Rád počúvam názory druhých, a to  aj  

vtedy, keď sú odlišné od mojich názorov. 

     

Vystupovanie Na verejnosti vystupujem rád a so 

sebaistotou. 

     

Vytrvalosť Prácu vždy dokončím.      

Nadšenie Ľahko sa nadchnem pre rôzne nové veci.      

Stresové 

situácie 

Dobre zvládam stresové situácie.      

Schopnosť 

presadiť sa 

Dokážem presadiť svoje názory napriek 

odporu okolia. 

     

Riešenie 

problémových 

situácií 

Ľahko a s prehľadom riešim problémové 

situácie. 

     

Vlastná 

iniciatíva 

Sám si kladiem osobné ciele a snažím sa 

ich splniť. 

     

Rozhodnosť Rozhodujem sa rýchlo a s istotou.      

Flexibilita Viem sa prispôsobiť  rôznym situáciám.      

Komunikačné 

schopnosti 

Viem komunikovať presvedčivo.      

Ochota 

pristúpiť ku 

kompromisu 

Nemusím mať vždy pravdu.      

Schopnosť 

kontaktu 

Rád sa  zoznamujem.      



Tvorivosť Mám neustále nové nápady.      

Prijímanie 

kritiky 

Vypočujem si kritiku a viem sa z nej 

poučiť. 

     

 

V rámci asociačného clusteringu sme sa zaoberali motivačným rozhovorom ako podnetnou činnosťou 

pri aplikácií prierezových tém. Zobrazili sme si pojmovú mapu k danej téme: 

Odporúčame pokračovať v hľadaní možností pre prierezovú výučbu, ktorej cieľom je podpora 

podnikavosti a iniciatívy žiaka. Podpora podnikavosti zahŕňa všetky edukačné metódy smerujúce 

k posilneniu podnikateľských prístupov a postupov, poznania a spôsobilostí. Podnikavý človek 

aktívne hľadá príležitosti a vie ich naplniť prospešnou činnosťou.  

Členky pedagogického klubu sa následne zhodli na to, že rozvíjať podnikavosť a iniciatívu, poznanie 

a spôsobilosti je dôležité nielen u žiakov, ale aj ich pedagógov. Za aktívne využitie príležitostí možno 

považovať študijný pobyt pedagógov a vedenia školy v estónskom Tallinne, o ktorom informovala 

Ing. Krtíková prostredníctvom grafickej prezentácie. Návšteva 2 SOŠ rôzneho zamerania vytvorila 

rámec pre dlhodobejšiu spoluprácu s našou školou v rámci európskych vzdelávacích programov 

v budúcnosti. 

Zároveň si členky vypočuli prvotné informácie o pripravovanej vzdelávacej mobilite 12 žiakov a 2 

pedagógov v Limassole na Cypre v júni 2022, kde budú žiaci získavať nové praktické zručnosti 

v oblasti hoteliérstva, IT, dopravy a logistiky. Dvojtýždňový pobyt bude skvelou ukážkou možností 

pre prierezovú výučbu, ktorej výstupom bude podpora podnikavosti a iniciatívy žiaka. 

 

 

Edukácia prostredníctvom 
motivačného rozhovoru 

vyššia úroveň vnímania 
reality 

vyššia kvalita práce , zvýšenie 
záujmu a nadšenia, radosť z 

úspechu. 

zlepšenie komunikácie 

prevzatie zodpovednosti, 
osobná voľba za, rast 

sebadôvery, vnútornej 
motivácie  

vyššia zameranosť na žiaka, 
na rozvoj potenciálu, 
individuálny prístup, 
inovatívne metódy. 


