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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a otvorený priestor pre nápady a kreativitu členov klubu 

z oblasti finančnej gramotnosti. Spoločne sme diskutovali o zmene ako súčasti reálnych situácií 

a o rozvoji ţiackej flexibility. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: zmena ako súčasť reálnych situácií, otvorený priestor. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Analýza odborných zdrojov – Alfabox. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS – kreatívne písanie. 

4. Záver. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Pri príprave ţiaka na svet práce, ktorý sa neustále mení, a ktorý vyţaduje neustále prispôsobovanie sa 

zmenám do vyučovacieho procesu odporúčame zaradiť aktivity, ktoré sa zaoberajú týmito aspektmi:  

 sebarelexia ţiaka ,  

 rozvoj metakognitívnych schopností ţiaka,  

Týmto dosiahneme aktivizáciu osobnostného rozvoja ţiaka  rozvoj sociálnych a kľúčových 

kompetencií . Pojem flexibility si môţeme jednoducho opísať ako schopnosť samostatne 

asystematicky sa učiť, kriticky posudzovať výsledky vlastnej práce, prekonávať prekáţky a náročnosť 

učiva a prijímať zodpovednosť za výsledky vlastného vzdelávania.  

Sebareflexia a flexibilita, označovaná tieţ ako sebauvedomenie si vlastného konania, predstavuje 

„obraz“, ktorého autorom je sám ţiak. Pri tvorbe obrazu svojho „ja“, hľadá odpovede na otázky:  

 aký som, ako ma vníma okolitý svet  Do tejto oblasti poznávania sa patria pojmy: identita, 

sebaúcta, sebadôvera,  

 aký mám byť  V tejto oblasti ţiak porovnáva svoje konanie s platnými normami. Prechádza 

fázou sebahodnotenia a prijíma osobnú zodpovednosť,  

 aký chcem byť  Aké sú moje krátkodobé a dlhodobé plány  Aké významné body by som 

vyznačil na svojej čiare ţivota   

 čo všetko musím urobiť pre dosiahnutie mojich cieľov   

Flexibilita ţiaka je kompetencia, ktorá významne napomáha k osobnostnému rozvoju ţiaka. Význam 

a zmysel flexibilného sebahodnotenia ţiaka prináša tieto pozitívne skutočnosti:  

 ţiak hľadá príčiny a vyvodzuje dôsledky svojho správania,  

 získava vnútornú motiváciu, ktorá ho povzbudzuje k  alším pozitívnym zmenám,  

 analyzuje vlastné správanie a navrhuje opatrenia,  

 pracuje s chybou, učí sa nepovaţovať chybu za niečo, čo je konečné, ale chápe ju  

ako výzvu pre  alší rast,  

 spoznáva osobné hodnoty, odhaľuje svoje skryté moţnosti, uvedomuje si svoje  

silné stránky, na ktorých buduje svoju sebadôveru, ale uvedomuje si aj svoje  

slabé stránky a je otvorený pracovať na zmenách,  

 prijíma zodpovednosť za svoje učenie,  

 získava sp tnú v zbu,  

 zvyšuje úrove  svojich komunikačných kompetencií, rozširuje si slovnú zásobu.  

Sebahodnotenie ţiaka je významnou sp tnou v zbou, ktorá sa dá aplikovať v rámci vyučovacej 

hodiny vo fáze reflexie  v prípade, ţe výučba prebieha metódou EU - evokácia, uvedomenie si 

významu areflexia .  

Odporúčame vyššie opísané prístupy k implementácii do edukácie. 

V rámci prípravy ţiakov na svet práce Ing. Krtíková informovala o dvojtýţd ovej vzdelávacej 



mobilite 12 ţiakov študijných odborov v cyperskom Limassole. Ţiaci tu praxovali na výletnej lodi, 

v agentúre Shipcon, v IT spoločnosti YBS. Súčasťou stáţe bola aj flexibilita aktivít vzhľadom na 

problémy s pracoviskami, ako aj sebareflexia a sebahodnotenie ţiakov v závere stáţe. Ţiaci  okrem 

nových skúseností a zručností ocenili rýchle stmelenie kolektívu z relatívne neznámych spoluţiakov, 

spoločne strávené chvíle pri športovaní a exkurziách, priateľský prístup domácich pri riešení našich 

poţiadaviek. Podrobnejšie bude vzdelávacia mobilita predstavená na zasadnutí pedagogickej rady. 

Mgr. Martišková informovala o finalizácii prác na školskom časopise F ESH&COOL, kde členovia 

redakčného tímu pracuj v súčasnosti na finalizácii stĺpčekov, dizajne a úprave textov, fotografovaní 

tímu. 

 


