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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov z oblasti rozvoja 

podnikateľských zručností a kompetencií. Spoločne sme tvorili materiály, diskutovali a zdieľali 

pedagogické skúsenosti v rámci medzi-generačnej výmeny názorov. Na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: inovatívne materiály, výmena OPS, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodná diskusia. 

2. Spoločný brainstorming- návrhy na inovatívne materiály. 

3. Medzi-generačná výmena OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

 

Témy: Zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 



 

1. Práca s textom od koordinátora – vzájomné učenie, diskusia. 

2. Brainstorming do kruhu – tvorba inovatívnych materiálov. 

3. Výmena pedagogických skúseností- metóda lodnej porady a jej využitie v edukácii. 

4. Tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Prehľad materiálov z oblasti rozvoja ekonomického myslenia a podnikateľských zručností: 

 

 

 

 



Na základe medzi-generačnej výmeny sme sa zhodli na základných asertívnych právach, ktoré by 

sme mali predávať našim žiakov. Asertivita a sebavedomie sú nesmierne dôležité pri prezentovaní 

akéhokoľvek podnikateľského zámeru: 

 

 

 

Zaoberali sme sa aj témou tvorivosti – kreativity.  

Zhodli sme sa, že ide o významnú kompetenciu. Dôležitú úlohu pri rozvoji tvorivosti zohráva: 

inšpirácia, fantázia, intuícia. Tvoria činnosť je komplexnou charakteristikou osobnosti. Je to činnosť, 

v ktorej sa uplatňuje netradičný postup, vynaliezavosť, schopnosť používať netradičné postupy pri 

riešení problémov.  

Na základe práce s odbornou literatúrou sme identifikovali 2 základné typy tvorivosti: 

- špecifická = tvorivé výstupy vo vede, technike, umení, v práci s druhými ľuďmi,  

- nešpecifická = tvorivosť uplatňujúca sa v každej tvorivej činnosti.  

Oba typy tvorivosti podporíme tvorbou didaktických materiálov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Dielne školy – kancelária TEČ 

Dátum konania stretnutia: 20.04.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod. do 18:30 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Kekelyová  SOŠs KNM 

2. Ing. Alena Cinková  SOŠs KNM 

3. Mgr. Tatiana Buková  SOŠs KNM 



4. Mgr. Marta Mušková  SOŠs KNM 

5. Mgr. Marek Žifčák  SOŠs KNM 

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


