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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a analýza  výstupov pedagogického klubu. Spoločne sme 

diskutovali o výstupoch pedagogického klubu, o získaných vedomostiach, zdieľali sme naše 

pedagogické názory a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, podnikateľské kompetencie, zdieľanie OPS. 

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

 

Hlavné body: 

1. Diskusia. 

2. Zdieľanie OPS. 

3. Tvorba návrhov. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Úvodná diskusia – strom príčin a dôsledkov. 

2. Zdieľanie OPS – kladenie podnetných otázok. 

3. Tvorba návrhov na OPS – kreatívne písanie. 

4. Záver. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci záverečnej diskusie sme sa zhodli, že bez aplikácie aktivizujúcich metód vo vzdelávaní by 

bol rozvoj podnikateľských spôsobilostí náročný a značne povrchovo orientovaný, bez hlbšieho 

ukotvenia v mysli žiaka. Motivovať mladého človeka k vyvolaniu vnútornej potreby spoznať samého 

seba, tvoriť a inovovať známe postupy v tejto oblasti a dokonca prijať vzdelávanie za jednu z oblastí, 

ktorej sa chce vo svojom živote venovať, nie je jednoduchá úloha.  

Žiakov pripravujeme na to, ako efektívne zvládať priebeh jednotlivých aktivizujúcich metód. 

Postupne sme zefektívnil schopnosť žiakov kooperovať v skupinách. Hlavnou prekážkou je podľa 

nášho názoru súťaživosť žiakov v skupine. Žiaci sa preto naučili pracovať ako tím. V oblasti 

dialogických metód je niekedy implementácia ešte ťažšia. Je pre žiakov výzva ponechať spolužiakovi 

priestor k vyjadreniu osobného názoru, dokázať si obhájiť vlastné riešenie úlohy alebo správne 

argumentovať.  

Odporúčame používať aj dotazníky, pomocou ktorých sa žiaci lepšie spoznajú, zistia svoje silné a 

slabé stránky, stanovia si svoj učebný štýl a rozmýšľajú nad svojimi plánmi do budúcnosti. V rámci 

stretnutia sme tiež ešte uvažovali, akým spôsobom tieto aktivity implementovať do prierezovej 

výučby. V tejto „fáze“ sme  vytvárali materiály, ktoré  rozvíjajú prierezovú tému – osobnostný a 

sociálny rozvoj žiaka. Základný obsah, ciele a očakávané výstupy z realizácie tejto prierezovej témy, 

nás ďalej povzbudzujú pokračovať v opísaných aktivitách.  

Môžeme len odporúčať integrovať práve túto prierezovú tému v zmysle rozvoja podnikateľských 

zručností a proaktivity žiaka. 

Veľký efekt majú podľa nás aj dialogické metódy, ktoré sú postavené na slovnej interakcii medzi 

učiteľom a žiakom alebo medzi žiakmi navzájom. Podstatou dialogických metód je otázka 

a odpoveď. Záverom dialógu je vedomosť alebo aj postoj žiaka, ku ktorému došiel vlastným 

myšlienkovým úsilím v dialógu.  

Dialógy môžeme triediť na: 

 • Dialóg v celej triede (organizačná forma – hromadné vyučovanie). 

•  • Dialóg v skupine žiakov (organizačná forma – skupinová práca). 

•  • Dialóg vo dvojiciach (organizačná forma – párová práca).  

 

V rámci dialogických metód je možné použiť aj ďalšie aktivizačné prvky, ako napríklad: 

 
• Hlasovanie – žiaci majú v rukách farebné karty, ktorými dávajú najavo svoj súhlas, nesúhlas 

alebo nepochopenie. 

•  
• Reťazový dialóg – deti sedia v kruhu a každý v poradí vyjadruje svoj názor k názoru vedľa 

sediaceho. 

•  • Alternatívne riešenie – žiaci odpovedajú na dotazy s ponukou alternatívnych odpovedí 



a sami svoju alternatívu zdôvodnia. 

Odporúčame tieto vyššie uvedené prístupy a skúsenosti k ešte výraznejšej implementácii do 

pedagogického procesu. 

Členky pedagogického klubu si ďalej vypočuli základné informácie o schválenom projekte v rámci 

programu Norway grants, v rámci ktorého získa naša a nórska partnerská škola celkový grant takmer 

160 000 €. Vďaka nemu budeme môcť využívať vo vyučovaní „zelené technológie“ v rámci 

plánovaného SmartLabu, viac sa v tejto oblasti vzdelávať a absolvovať viaceré výmenné študijné 

pobyty v Nórsku aj na Slovensku. 

V rámci zhodnotenia polročnej práce v pedagogickom klube a v mimoškolskej činnosti sme 

navzájom zdieľali svoje pozitívne postrehy. Nielen v rámci pedagogického kolektívu, ale najmä 

smerom k študentom, naše aktivity  podnecovali ich vzájomnú spoluprácu v tíme, rozvíjali kreativitu, 

zodpovednosť za pridelené úlohy, kritické myslenie a hodnotenie informácií, ich analýzu a správnu 

interpretáciu, IKT zručnosti. Zaoberali sa globálnymi témami, ktoré trápia celý svet, akými sú 

devastácia nášho životného prostredia, hospodárenie s vodou, prírodné a kultúrne dedičstvo, ochrana 

spotrebiteľa, zvieratá v našom živote, konflikty a mediácia, cesta k úspešnej kariére, marketing školy. 

A čo je dnes veľmi dôležité, osvojovali si správne komunikačné a prezentačné zručnosti, získali prvý 

kontakt s podnikateľským plánom, vedením spolužiakov a organizáciou práce v reálnej firme.   

 

 


