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 Glossary of Terms 
 

EntreComp 
Rámec pre podnikateľské kompetencie 

(Entrepreneurship Competence Framework) 

Podnikateľské vzdelávanie 

Cieľom podnikateľského vzdelávania je 

odovzdať študentom vedomosti, zručnosti a 

motiváciu, aby za rôznych podmienok dosiahli 

svoj podnikateľský úspech.  Podnikateľské 

vzdelávania je ponúkané na všetkých úrovniach 

vzdelávania od základných alebo stredných škôl, 

až po univerzitné programy a neformálne a 

informálne vzdelávanie.   

Vzdelávateľ pre oblasť podnikania 

Pod týmto pojmom rozumieme, že ide o 

kohokoľvek, kto poskytuje podnikateľské 

vzdelávanie, bez ohľadu na to, či ide o 

vzdelávanie formálne, informálne alebo 

neformálne a takisto bez ohľadu na stupeň 

vzdelávania.  

Príručka 

Príručky sú zbierky rôznych informácií k danej 

téme alebo k danému roku. Vo všeobecnosti 

predpokladajú určitý stupeň vedomostí, preto 

sa zvyčajne využívajú na zodpovedanie 

špecifických otázok.  

Účastník vzdelávania 

Niekto, kto sa od učiteľa, vzdelávateľa alebo 

školiteľa učí rôzne zručnosti v rámci formálneho, 

neformálneho alebo informálneho vzdelávania.  

Otvorený online kurz odbornej prípravy  

Séria lekcií, určená na získavanie zručností a 

vedomostí pre konkrétnu pracovnú pozíciu 

alebo aktivitu realizovaná formou e-learningu.  

Partnerské vzdelávanie 

Partnerské vzdelávanie je termín, ktorý sa často 

používa na opis rôznych druhov iniciatív, počas 

ktorých sa mladí ľudia v podobnom veku, z 

podobného zázemia, s podobnou kultúroou 

a/alebo spoločenským statusom vzdelávajú a 

navzájom sa informujú o rôznych témach.  

Poskytovatelia partnerského vzdelávania 

Poskytovatelia partnerského vzdelávania 
poskytujú konzultačné služby rôznym skupinám 
žiakov z vekovo podobnej skupiny. Pripravujú a 
realizujú workshopy/cvičenia na rôzne témy, 
ponúkajú školenia individuálnym záujemcom, 
atď.  
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Cieľová skupina 

Konkrétna skupina ľudí, pre ktorú je daná 

aktivita určená.  Cieľovou skupinou tohto kurzu 

odbornej prípravy sú vzdelávatelia v oblasti 

podnikania.  

Odborná príprava školiteľov (OPŠ) 
Teoretická alebo praktická odborná príprava 

určená učiteľom a školiteľom.  

 

  



 
 

 
 
 

 

5 

1. Úvod do príručky 
 

Vitajte na stránkach príručky odbornej prípravy, určenej pre  

Otvorený online kurz odbornej prírpavy Eco System App. 

 

Cieľom príručky je pomôcť účastníkom kurzu, aby sa vedeli orientovať v rámci jeho 

komplexných štruktúr a postupov.  

Príručka poskytuje informácie o moduloch odbornej prípravy, o podnikateľskom 

vzdelávaní a formálne je upravená tak, aby boli všetky kapitoly formulované jasne a 

zrozumiteľne pre všetkých účastníkov vzdelávania.  

 

 

1.1 Komu je príručka určená? 
 

Vychádzajúc zo sily a účinnosti vzájomného učenia je táto príručka navrhnutá tak, aby 

posilnila, zvýšila kvalitu a účinne podporila získavanie vedomostí a budovanie zručností tých 

ľudí, ktorí sa zaiberajú podnikateľským vzdelávaním na všetkých úrovniach vzdelávania.  

Preto je možné príručku využiť na troch rôznych úrovniach: 

 

 Odborná príprava školiteľov (Training of Trainers- TOTs) alebo odborná 

príprava školiteľov poskytujúcich vzájomné učenie ( Peer Educator Trainers-PETs)  

Príručka slúži ako nástroj odbornej prírpavy , ktorú budú partneri projektu EcoSystem 

App využívať na odbornú prípravu školiteľov (TOTs) alebo školiteľov poskytujúcich vzájomné 

učenie (PETs). Každý z týchto webinárov odbornej prípravy bude štuktúrovaný a realizovaný 

podľa sekvencie, obsahu a štruktúry tejto príručky tak, aby TOTs/PETs nadobudli všetky 

potrebné vedomosti, informácie a zručnosti potrebné pre ďalšiu odbornú prípravu 

študentov.  

 

 Podporovanie účastníkov partnerského vzdelávania 

Úlohou poskytovateľov partnerského vzdelávania je aplikovať podporné zručnosti, ktoré 

nadobudli počas svojej odbornej prípravy, a to s cieľom zorganizovať a viesť skupiny 

partnerského vzdelávania  na základnej úrovni. Ich úlohou nie je nevyhnutne odovzdávať 

tieto schopnosti, ale využiť ich na vytvorenie vhodného prostredia na vzdelávanie a efektívne 

prenášať vedomosti a schopnosti na účastníkov formou interaktívnych cvičení. Z tohto 

hľadiska táto príručka slúži ako zdroj informácií, aj ako referenčný zdroj pre témy a cvičenia 

určené skupinám partnerského vzdelávania.  

 

 Ďalšie cieľové skupiny odbornej prípravy 

Obsah tejto príručky je na mieru šitý potrebám ďalších cieľových skupín. 

Sprostredkovateľ zabezpečí, aby pred vytvorením štruktúry odbornej prípravy vždy prebehlo 

zhodnotenie potrieb a aby sa zistila úroveň vedomostí účastníkov odbornej prípravy a ich 

špeciálne potreby.  
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1.2 Ako používať príručku 
 

Tento manuál je možné používať rôznymi spôsobmi.  

 

Pri odbornej príprave školiteľov (TOTs) sa odporúča, aby školitelia používali tento 

manuál ako kompaktný a ucelený rámec a nástroj.  Manuál je navrhnutý tak, aby odborná 

prírpava prebehla koherentným spôsobom, ak sa budú školitelia pridŕžať navrhnutých 

modulov.  

 

Samotná štruktúra však poskytuje aj alternatívne spôsoby, ako manual využívať: po 

analýze potrieb vedomostí o podnikaní si školitelia môžu vybrať konkrétne moduly a 

pripraviť sin a mieru šitú odbornú prípravu pre konkrétne vzdelávacie potreby. Okrem toho, 

v porovnaní s východiskami podpory účastníkov vzájomného učenia, táto modulárna 

štruktúra umožňuje vzdelávať sa niekoľko týždňov alebo mesiacov, tak, aby sa účastníci 

vzdelávania mohli učiť vlastným tempom a aby vedeli spojiť obsah modulov s vlastnou 

praxou. Takže závisí len od užívateľa a školiteľa, ako najlepšie využije metodiku a informácie 

obsiahnuté v tomto manuáli.  
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2. Podnikateľské vzdelávanie v Európe 
 

“Záhada podnikania?” 

Nie sú to čaru, nie je to záhada a nemá to nič spoločné s génmi. 

Je to odbor. A ako každý odbor, aj tomuto sa dá naučiť.” (Drucker 1985). 

 
Európska komisia prvýkrát poukázala na dôležitosť podnikateľského vzdelávania v roku 

2003 v Európskej zelenej knihe o podnikaní v Európe. Do roku 2006 Európska komisia 

identifikovala “zmysel pre iniciatívu a podnikanie” ako jednu z ôsmych základných 

kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre všetkých členov vedomostnej spoločnosti. “Small 

Business Act” pre Európu prijatý v roku 2008,  Oznámenie Komisie o prehodnotení 

vzdelávania z roku 2012, Akčý podnikateľský plan do roku 2020, prijatý v roku 2013 a 

najnovšia Agenda nových zručností pre Európu komunikujú potrebu zlepšenia 

podnikateľského vzdelávania a podnikateľského učenia sa.  

 

Podnikateľské vzdelávania pripravuje ľudí na to, aby sa stali zodpovednými a 

podnikavými jednotlivcami. Pomáha ľuďom rozvíjať zručnnosti, vedomosti a postoje, ktoré 

sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov, ktoré si sami stanovujú. Ľudia potrebujú zmýšľanie, 

zručnosti a vedomosti na rozvoj kreatívnych nápadov a podnikateľskú iniciatívu na 

pretavenie týchto nápadov do konkrétnych krokov. Zároveň je dokázané, že ľudia s 

podnikateľským vzdelaním sú ľahšie zamestnateľní.  

 

Podľa Európskej komisie je podnikateľstvo zručnosťou, ktorú je možné naučiť sa. Ľudia 

sa nepotrebujú narodiť a podnikateľskými vlohami, aby sa stali úspešnými podnikateľmi. 

Môžu  nimi stať tým, že budú pracovať na svojom podnikateľskom zmýšľaní a na rozvíjaní 

zručností. Nakoľko Európa potrebuje viac pracovných pozícií vytváraných podnikateľmi, vo 

všetkých krajinách EÚ je nevyhnutné podporovať tento typ vzdelávania.  

Havným cieľom Európskej komisie je podporovať podnikateľské vzdelávanie a 

prízvukovať jeho dôležitosť na všetkých úrovniach od základných škôl po university a aj v 

rámci ďalšieho vzdelávania.  
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3. Podnikateľské vzdelávania v projekte Eco System App  
 

Podnikateľské vzdelávanie nepredstavuje iba prípravu študentov na podnikanie. Ako 

základná znalosť pre celoživotné učenie, podnikkateľské vzdelávanie by malo pripravovať 

študentov na to, aby vedeli po ukončení formálenho vzdelávania čeliť výzvam v reálnom 

živote.  

Disponovanie základnými znalosťami zaručuje väčšiu flexibilitu na trhu práce, pretože sa 

človek vie rýchlejšie adaptovať na neustále zmeny v čoraz viac prepojenom svete.  Na 

základe toho sa “podnikateľstvo” považuje za prierezovú zručnosť, ktorá POSILŇUJE 

SCHOPNOSŤ ZAMESTNAŤ SA a prispieva k CIEĽU INTELIGENTNÉHO RASTU EURÓPY DO ROKU 

(ktorým je dosiahnutie 75%- nej zamestnanosti občanov vo vekovej kategórii 20-64 rokov do 

roku 2020, a to prostredníctvom intenzívnejšieho zapojenia ľudí do pracovného procesu). 

Preto je v časoch hospodárskej krízy  viac než potrebné ponúkať podnikateľské vzdelávania 

všetkým občanom, čo je jedným z cieľov Akčného plánu pre podnikateľstvo do roku 2020, 

týkajúceho sa jeho začleňovania do VŠETKÝCH ÚROVNÍ VZDELÁVANIA.   

 

Podnikateľské vzdelávanie v rámci regiónov, zameraných na inteligentný rast, si 

vyžaduje INTENZÍVNEJŠIU KOOPERÁCIU A SÚDRŽNOSŤ a vyššiu úroveň poskytovateľov 

vzdelávania v zmysle ADEKVÁTNYCH ZRUČNOSTÍ, ZNALOSTÍ A NÁSTROJOV, KTORÉ BY 

PODPORILI SYNERGIU medzi zainteresovanými stranami podnikateľského ekosystému, ako 

aj VZŤAHY A VPLYVY MEDZI JEDNOTLIVÝMIODVETVIAMI.  

V súčasnosti je témou POTREBA VYŠKOLENIA UČITEĽOV PODNIKANIA, aby boli schopníí 

riešiť nové trendy, s ktorými sa inteligentný rast stretáva a poskytnúť im kompetencie a 

metodiky pre modern podnikateľské vzdelávanie.  

 

Eco System App, ako MULTIODVETVOVÝ  projekt, bude reagovoať na tieto potreby tak, 

že zavedie SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP, ktorý zohľadní všetkých účastníkov ecosystému, ktorí sa 

podieľajú na podporovaní podnikateľov ako CIEĽOVEJ SKUPINY, a to tak, že budú označení 

ako PODNIKATEĽSKÍ VZDELÁVATELIA, menovite: učitelia, školitelia a pedagógovia zo všetkých 

vzdelávacích úrovní, spoločností, verejných a občianskych organizácií (asociácií, nadácií, 

mládežníckych organizácií).  

Projekt sa zameriava na VŠEOBECNÝ CIEĽ,  ktorým je posilňovanie podnikateľského 

prostredia, ktorý bude stimulovať vedomostnú bázu ecosystému na základe podnikateľského 

vzdelávania a skúseností.  

 

ŠPECIFICKÉ CIELE  

 Posilniť zvyšovanie úrovne zručností podnikateľských vzdelávateľov a prispieť k 

začleneniu podnikateľského vzdelávania do všetkých úrovní vzdelávania  

 Podporiť prenos a  získanie praktických podnikateľských skúseností a šíriť efektívne 

metodiky, nástroje a zdroje pre modern podnikateľské vzdelávanie  

 Vytvoriť nástroj hodnotenia pre validáciu výstupov vzdelávania  

 Posilniť strategickú spoluprácu medzi zainteresovanými stranami formou posilnenia 

partnerského učenia  
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Konzorcium Eco System App pozostáva zo 7 subjektov  (vzdelávacie inštitúcie, 

organizácie občianskej spoločnosti, verejného subjektu a podnikateľského subjektu) s 

bohatými skúsenosťami v oblasti podnikateľského vzdelávania vo všetkých oblastiach 

vzdelávania. Partneri konzorcia sú zo 7 členských štátov EÚ.  

 

Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu konzorcium zrealizuje tieto AKTIVITY: O1- 

vytvorí usmernenie pre partnerské učenie sa, ktoré bude klásť dôraz na vzory 

podnikateľského ecosystému; multiplikačné podujatia E1-E7- zorganizujú sa partnerské 

sieťujúce podujatia, ktoré podporia spoluprácu a koherenciu na regionálnej a medzinárodnej 

úrovni; O2- vytvorí otvorený online tréningový kurz pre regionálnych učiteľov podnikania, 

ktoré budú zamerané na inteligentný rast, O3- vypracuje Príručku, ktorá bude obsahovať 

komplexné informácie o kurze a podporí vzdelávanie založené na zvedavosti, O4- vytvorí  

pilotný virtuálny výmenný program medzi podnikateľmi a vzdelávateľmi, ktorý podporí 

získavanie praktických podnikateľských skúseností pre učiteľov, O5- vytvorí nástroj 

hodnotenia pre validáciu a identifikáciu vzdelávacích výstupov; O6- vytvorí úložisko zdrojov 

otvoreného vzdelávania pre účelu podnikateľského vzdelávania v rámci inteligentného rastu; 

O7- vytvorí “centrálny systém pre podnikateľské vzdelávanie” ako inovatívnu štruktúru 

partnerskej podpory, ktorá bude slúžiť na diskusie a spoločné vytváranie nových prístupov, 

metodík a nástrojov pre inteligentné podnikateľské vzdelávanie, O8- tvorí virtuálne 

vzdelávacie prostredie, ktoré bude pokrývať O1-7; C1- realizuje spoločnú tréningovú aktivitu, 

ktorá otestuje výsledky z O1-O8 a preskúma možnosti posilnenia výsledkov projektu.  

 

Projekt bude využívať spoločnú METODIKU, ktorá bude založená na spolupráci a ktorá 

posilní synergoi a prelievanie poznatkov, ktoré sú základom pre prenos a škálovateľnosť 

výsledkov projektu. Eco System App zapojí viac ako 100 účastníkov, a to priamo do 

projektových aktivít a viac ako 600 zainteresovaných strán dostanú relevantné informácie 

prostredníctvom ich diseminácie a využívania.  

 

OČAKÁVANÝMI VÝSLEDKAMI sú kvalitnejší učitelia podnikania a energický 

podnikateľský ekosystém, založení na spolupráci a súdržnosti. POŽADOVANÝM VÝSLEDKOM 

je viac študentov na všetkých úrovniach vzdelávania, ktorí budú na základe účasti na 

inteligentnom podnikateľskom vzdelávania ťažiť z vyššej šance získať zamestnanie.    

  

https://www.linkedin.com/groups/8493015
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4. Podnikateľské vzdelávanie a odborná príprava 

 

Ciele 
Podnikateľské vzdelávania je taký typ vzdelávania, ktorý sa zameriava na kultiváciu 

komplexných podnikateľských kvalít, na hodnotu inovátorského ducha a podnikateľských 

schopností. Ciele podnikateľského vzdelávania je možné definovať v rámci týchto štyroch 

aspektov.  

 

 Kultivácia podnikateľského ducha 

Podnikateľský duch je koncepciou a ideológiou pre naštartovanie kariéry, duševný stav 

schopnosti spoliehania sa na seba samého, veľkého boja, úspechov a prispievania a skladá sa 

týchto troch hľadísk.  

1. Podnikateľský duch je schopnosťou spoliehania sa na seba samého a odvahy a v rámci 

podnikania je podporým prvkom úspechu. Zároveň predstavuje schopnosť kontroly svojho 

osudu, prebrania osobnej iniciatívy a vynaloženia snahy na realizáciu svojich snov.  

2. Duch podnikaniaje duchom ťažkého boja a určitého stupňa nebojácnosti, šetrnosti a 

usilovnosti.  

3. Duch podnikania je duchom inovácií a snahy o vytvorenie nových ideí a nových 

spôsobov riešenia problémov. Všetky tieto nové schémy by mali byť navrhované poctivo a 

prakticky, aby mohli oslobodiť myself, vytvárať nové osobnosti a držať krok s dobou.  

 

 Posilnenie troch druhov odborných kvalít  

Podnikateľské vzdelávanie vyžaduje od študentov počas štúdia a praxe precvičovanie a 

zvyšovanie úrovne odborných kvalít a schopností vo všetkých aspektoch, ide najmä o tieto 

aspekty:  

1. Vodcovstvo 

Vodcovstvo je schopnosť plne využiť výhody ľudských zdrojov a objektívnych podmienok 

v rámci svojich právomocí a dosiahnuť pri optimálnych nákladoch maximálny výkon a 

výsledky. Pozostáva zo schopností ovplyvňovania, plánovania a organizácie a rozhodovania.  

2. Podstupovanie rizika 

Schopnosť podstúpiť riziko je základnou kvalitou podnikateľov. Zvyčajne si stanovujú 

vyššie ciele a potom sústredia všetky svoje schopnosti a talent na realizáciu týchto cieľov. 

Avšak čím vyššie ciele si stanovia, tým je vyššia rizikovosť, preto je potrebné, aby 

podnikatelia mali schopnosť podstupovať riziko. Podnikatelia, ktorí si svoju schopnosť 

podstupovať riziko zvýšia, sú ochotní použiť všetku svoju silu a rozvíjať všetky príslušné 

faktory, aby sa pohli želateľným smerom a táto schopnosť môže potom objektívne 

vyhodnotiť rizikovú situáciu a zmeniť neželané faktory.  

3. Tímová práca 

Tímová práca je podstatou dobrovoľnej spolupráce a úsilia na dosiahnutie želaných 

cieľov.  Dokáže zmobilizovať všetky zdroje a talent člnov tímu a automaticky odstraňovať  

amosféru disharmónie a nepsravodlivosti. Takisto dokáže primerane odmeňovať tých, ktorí 

pracujú poctivo a obetavo. Tímová práca predstavuje nasledovné: aktívne počúvanie a 

prijímanie zaujímavých skúseností a návrhov, tolerovanie a rešpektovanie originality 
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jednotlivcov, pochopenie osobnosti a postojov k sebe samému a k druhým, koordinácia 

skupiny, aby jej spoločná práca bola efektívna a vytváranie vzájomne podpornej atmosféry.  

Aj ke´d si účastníci do konca školenia nezaložia vlastnú firmu, toto štúdium a precvičovanie 

podnikateľského vzdelávania a príslušných profsných kvalít môže zvýšiť kvalitu ich 

schopností a zlepšiť ich odbornú konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o zamestnanie.  

 

 Rozširovanie možností zamestnania 

Podnikanie je jedným zo spôsobov, ako sa zamestnať. Vzhľadom na neúprosný trh s 

pracovnými pozíciami je nevyhnutné rozvíjať podnikateľské vzdelávanie, aby mali ľudia 

základné vedomosti o zakladaní malých firiem a o odborných kvalitác, ktoré sú pre 

podnikateľov dôležité. A súčasní vyskoškoláci majú možnosť voľby zamestnať sa vo vlastnej 

malej firme a stať sa živnostníkmi podľa svojich chospností a podľa preferenčných stratégií 

vlády.  

 

 Súčasť vzdelávania zameraného na kvalitu 

Rozvoj podnikateľského vzdelávania je v skutočnosti súčasťou rozvoja vzdelávania 

zameraného na kvalitu. Podnikanie si vyžaduje komplexné vlastnosti, najmä tie, ktoré sa 

vyznačujú vysokou kvalitou. Z tohto dôvodu podnikateľské vzdelávanie predstavuje nový 

model vzdelávania, založený na kvalitatívnej orientácii. Ako druh inovácie si podnikanie 

zároveň vyžaduje široký rozhľad, vedomosti, veľkú dávku múdrosti a efektívneho pochopenia 

trhu. Potrebné sú taktiež dobré organizačné a koordinačné schopnosti a schopnosť vytvárať 

a udriavať medziľudské vzťahy. Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť od podnikateľov 

požaduje vysokú kvalitu, vrátane schopností, ktorými disponujú inovátori, manažéri a 

spoločenskí aktivisti. Preto je jednoznačné, že podnikateľské vzdelávanie predstavuje 

prehlbovanie a stelesnenie súčasného vzdelávania zameraného na kvalitu.  
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Účel a ciele vzdelávacieho porgramu 

 

Metódy 

 
 Ponuka kurzov 

Školy, vysoké školy a univerzity môžu podľa svojho typu a špecializácie ponúknuť kurzy a 

voliteľné kurzy, týkajúce sa podnikateľského vzdelávania. V týchto kurzoch môžu študenti 

nadobudnúť vedomosti a získať podnikateľské zručnosti. Na rozdiel od niektorých odborných 

kurzov podnikateľské kurzy vyžadujú od učiteľov, aby zmenili tradičné učiteľské metódy a 

aby používali veľa vzdelávacích foriem, akými sú prípadové analýzy, funkčné úlohy, 

skupinové diskusie a interaktívne hry, ktoré študentov vtiahnu do deja, čím sa splní podstata 

podnikateľského vzdelávania.  

 Prednášky 

Ako typ minikurzu podnikateľského vzdelávania sa prednášky vyznačujú krátkym 

časovým rozpätím, bohatým obsahom, množstvom informácií a flexibilnými formami a 

takisto sú efektívnym spôsobom implementácie podnikateľského vzdelávania.  

 Organizácia workshopov 

Príprava workshopov je jedným z dôležitých prvkov podnikateľského vzdelávania. Na 

workshopoch sa preberajú rôzne podnikateľské témy a organizujú sa praktické aktivity podľa 

potrieb účastníkov a podľa vlastností jednotlivých zdrojov. Poskytuje taktiež praktické 

platform a možnosti zlepšovať a precvičovať si rôzne typy vlastností a schopností 

podnikateľov.  

Rozvoj otvorenosti voči 
metódam vzdelávania 

Vytvorenie nástrojov 
na cvičenia v rámci 

vzdelávania 

Vytvorenie metódy 
monitorovania výsledkov 

a spôsobu podpory 
účastníkov 
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5. Prezentácia vzdelávacích kurzov 
 

Obsah modulov Eco SystemApp bol vytvorená na základe rámca podnikateľských 

kompetencií  (EntreComp ), ktorý pozostáva z 3 kompetenčných oblastí a z 15 kompetencií, 

ako znázorňuje nižšie uvedená tabuľka.  EntreComp môže slúžiť ako základ pre vytváranie 

učebných osnov vo formálnom vzdelávaní aj v rámci odbornej praxe. Takisto je ho možné 

použiť pri aktivitách a programoch v kontexte neformálneho vzdelávania (napríklad pri 

posilňovaní firemných iniciatív v rámci  existujúcej organizácie). Jeho cieľom je vytvorenie 

prepojenia medzi svetom podnikania a prácou pri získavaní podnikateľských zručností.  

Postupový model EntreComp slúži ako základ pre rozvoj profesionality, od vytvárania 

hodnôt dosiahnutých pomocou externej podpory, až po vytváranie premenlivých hodnôt. 

Pozostáva zo štyroch úrovní: základná, stredne pokročilá, pokročilá a expertná.  

Každá z úrovní sa delí na dve podúrovne: 

 Na základnej úrovni sa podnikateľské hodnoty vytvárajú s pomocou externej 

podpory. 

 Na stredne pokročilej úrovni sa podnikateľské hodnoty tvoria na základe posilňujúcej 

sa autonómie.  

 Na pokročilej úrovni sa rozvíja zodpovednosť za transformáciu nápadov na 

konkrétne kroky.  

 Na expertnej úrovni majú vytvorené hodnoty značný vplyv na svoju referenčnú 

doménu.  

 

Partneri projektu Eco SystemApp vytvorili sedem (7) modulov, ktoré sú uvedené v 

nasledujúcej tabuľke. Každý partner mal za úlohu revidovať štruktúru, ciele, vzdelávacie 

výstupy modulov, a zároveň bolo vytvorené a odsúhlasené mapovanie.  

 

Modul Názov Opis 

A ÚVOD 

Úvod do toho, ako môže učiteľ integrovať 

podnikateľské vzdelávanie do svojej praxe, pričom 

použije EntreComp ak rámec pre túto aj akúkoľvek 

inú aktivitu.  

B 
VYTVÁRANIE VÍZIÍ- 

VNÍMANIE ŠANCÍ 

Nazeranie na svet rôznymi spôsobmi, skúmanie 

nápadov a videnie nezvyčajných príležitostí 

C 
ČO JE HODNOTA A AKO 

JU VYTVORÍM? 

Pochopenie rôznych typov hodnôt, ktoré prinesie 

nápad a hodnôt v rámci rôznych kontextov a pre 

rôznych ľudí.  

D 

VERÍM SI A 

NASLEDUJEM SVOJU 

VÁŠEŇ 

Pochopenie budovania sebauvedomenia zručností a 

motivácií učiteľa aj študentov.  

E 
ČO MÁM A ČO MÔŽEM 

ZÍSKAŤ 

Získavanie podpory a zdrojov na nadobudnuti 

podnikateľského status.  
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F 
POKÚŠANIE SA, 

VYUŽÍVANIE ŠANCÍ 

Praktické podnikateľské skúsenosti- premena 

kreatívnych nápadov na konkrétne kroky.  

G 
FUNGUJE TO – 

FUNGOVALO TO? 

Hodnotenie a validácia skúseností so vzdelávaním- 

monitorovanie a zhodnotenie jeho výsledkov. 

Vytváranie ďalších postupov.  

MODUL A 

 

Názov: ÚVOD 

 

Opis: Úvod do toho, ako môže učiteľ integrovať podnikateľské vzdelávanie do svojej 

praxe, pričom použije EntreComp ak rámec pre túto aj akúkoľvek inú aktivitu. 

 

Školiteľ - University of Wales Trinity Saint David Royal Charter 

(UWTSD):  
Najstaršia univerzita vo Walese a Anglickupo univerzitách v Oxforde a Cambridge-i. 

Skupina UWTSD pozostáva z  Coleg Sir Gar a Coleg Ceredigion, ako súčasť štruktúry duálnej 

sektorovej skupiny, do ktorej patria vysoké školy ďalšieho vzdelávania a univerzita.  Skupinu 

UWTSD navštevuje viac než 25,000 študentov zo 17 pobočiek škôl lokalizovaných na vidieku 

aj v mestách.  Spoločne poskytujeme jednoznačné a konkrétne benefit pre študentov, 

zamestnávateľov, priemysel a komunity tak, že ponúkame odborný prístup od základnej 

úrovne, až po postdoktorandské štúdium. UWTSD má jasný a úspešný strategická plán, 

zameraná na aplikované vzdelávanie, silné akademické disciplíny a silnú orientáciu na 

inovácie, podnikanie a prenos vedomostí.  

 

Ciele: 
Tento modul ponúka učiteľom náhľad na to, čo znamená stať sa učiteľom podnikania, 

prečo je to dôležité a čo EntreComp popnúka učiteľom aj ich žiakom.  

- Prečo je to dôležité? 

- Pre koho je to určené?  

- Využitie EntreComp ako rámec vzdelávania  

- Ako sa stať vzdelávateľom pre oblasť podnikania  

Svet práce sa rýchlo vyvíja a stave komplexnejším. Dnešené vedomosti nemusia byť 

dostatočné pre zajtrajšok. To stavia učiteľov pred výzvy, ako sú “čo učím” a “ako zistím, že 

učím dobre?” Globalizácia prináša výzvy, pretože vedomosti, ktoré študenti potrebujú získať, 

nemusia byť okamžite dostupné a zo strany vzdelávateľov to znamená, že aj oni sa musia 

vzdelávať a poskytovať nové formy vzdelávania. Okrem toho, vedomosti same osebe 

nestačia a úloha odovzdávania vhodných vedomostí, pomocou ktorých je možné riešiť nové 

úlohy alebo problémy, sa stáva dôležitejšou, než je opakované zbieranie faktov a čísiel.  To si 

vyžaduje nové zručnosti  a nové spôsoby myslenia, aby bol vzdelávateľ schopný študentom 

demonštrovať, že aj oni sa môžu stať viac podnikateľskými- a to pomocou nových metód 

vzdelávania.  



 
 

 
 
 

 

15 

Ako počiatočný bod rozvoja podnikateľských kompetencií bol vytvorený EntreComp ako 

súčasť “Agendy nových ručností pre Európu”.  Zostavený je tak, aby ponúkal konsenzus toho, 

čo je potrebné riešiť  pri vývzvach, týkajúcich sa zručností, vysvetliť to, čo je možné učiť a 

hodnotiť a inšpirovať učiteľov, aby  vedeli spájať svet vzdelávania s praxou.  

Rámec EntreComp Framework pozostáva z 3 kompetenčných oblastí, ktoré sú úzko 

prepojené:  

 Nápady a možnosti – pomáha vytvárať vizionárske schopnosti do budúcnosti  

 Zdroje – pomáha vidieť zručnosti a vedomosti, ktoré je potrebné získať  

 Aplikácia – pomáha pochopiť zručnosti a vedomosti, ktoré sú potrebné na realizáciu 

nápadov  

Ako je vidieť na nasledujúcom diagrame, každá z týchto kompetencií predstavuje 

stavebný blok podnikania a každá pozostáva z piatich jednoznačných komponentov, ktoré 

poskytujú vytváranie typu myslenia v rámci každej kompetencie. Dôležité je poznamenať, že 

tým, že sa svet stave komplexnejším, je dôležité budovať si schopnosti flexibility a 

adaptability na zmeny, takže byť odolný voči zmenám predstavuje kompetenciu samú osebe. 

EntreComp toto všetko obsahuje nielen ako model pokroku, ale aj ako metóda slúžiaca na 

to, že keď nastane zmena alebo keď sa zmení situácia, vzdelávateľ a študent si môže 

vyhľadať relevantnú kompetenčnú skupinu a načerpať z nej inšpiráciu.  

 

 
1ΕntreComp 

                                                           
1 (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework) 

(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el) 

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting%20entrepreneurship/support/education_el
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Tento rámec rozvíja celkovo 15 kompetencií v rámci 8- úrovňového progresívneho 

modelu a obsahuje komplexný zoznam 442 vzdelávacích výstupov, ktorý ponúka inšpiráciu a 

náhľad na dané dizajnové intervencie v rámci rôznych vzdelávacích kontextov a aplikačných 

domén.  

Vzdelávacie výstupy pomáhajú učiteľom zhodnotiť svoju vlastnú počiatočnú úroveň a 

naučiť sa spôsoby vlastného rozvoja, takže samotný je vizionársky nástroj, ktorý pomáha 

vytvárať plány vedúce k úspechu.  

 

Tento module je základom pre ostatné moduly.  
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MODUL B 

 

Názov: VYTVÁRANIE VÍZIÍ- VNÍMANIE ŠANCÍ 

 

Opis: Nazeranie na svet rôznymi spôsobmi, skúmanie nápadov a videnie nezvyčajných 

príležitostí. 

 

Školiteľ - National Chamber Network Women Entrepreneurs 

(EEDEGE):  
EEDEGE je nezisková organizácia založená podľa verejného práva. Členmi siete je 59 

gréckych komôr, ktoré sú takisto verejnými subjektmi. Cieľom siete je rozvoj podnikania 

žien, podpora rovnosti pohlaví v podnikaní, vytváranie prostredia pre rovnaké možnosti, 

rozvoj shopností a zručností žien tak, aby sa zvýšila ich ekonomická produktivita a aby bolo 

možné identifikovať prekážky, ktoré ženám bránia plne sa zamestnávať, a ktorými sú najmä: 

finančné aspekty, starostlivosť o deti a problémy v domácnosti.    

 

Ciele:  
Hlavným cieľom tohto modulu je prezentovanie, analýza a porovnávanie rôznych metód 

nadobúdania schopností kreatívneho myslenia vo vzdelávacom procese. Účastníci získajú 

hlboké vedomosti a praktické zručnosti pomocou rôznych metód, pomôcok a nástrojov 

použitých počas procesu vzdelávania dospelých. Tento modul sa zameriava aj na to, aby žiaci 

vytvárali nové nápady a riešenia a aby ich aplikovali do svojej každodennej práce.  

 

Vedomosti: 
Základné pojmy a nápady: 

- koncept kreativity v procese vzdelávania- kreativita ako shopnosť, postoj alebo 

proces   

- vlastnosti a črty kreatívnej osoby 

- kreativita v procese vzdelávania – čo je kreatívne myslenie; dôvody stať sa 

kreatívnym; ako zvýšiť kreativitu a ako pomôcť študentom rozvíjať ich kreativitu?  

- Úloha dôležitosti kreativity v procese vzdelávania- prínosy kreativity, kreatívne 

myslenie, schopnosti kreatívneho myslenia atď.  

- Úloha pojmu emočné sebariadenie  

- Ťažkopádne vs. otvorené myslenie 

- kreatívne vs. kritické myslenie; kombinovanie kreatívneho a kritického myslenia 

(prodkutívne myslenie)  

 

 

 

Kreativita vo vzdelávaní – implikácie pre učiteľov a školiteľov: 

- Metódy, ako sa naučiť kreatívne myslieť  
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- Kreatívne metódy 

- Kretívne myslenie: stratégie, metódy a techniky  

- Podporný materiál a zdroje výučby kreativity- prehľad  

- Špecifické techniky (externé, kooperatívne  a kolaboratívne vzdelávanie, dialógové 

učenie) 

 

Metódy a nástroje vzdelávania: 
Mini školenia s prvkami prednášok a prezentácií, workshopov, skupinovej práce- 

výmena skúseností a praxe, individuálna práca, diskusie, brainstorming s použitím 

praktických príkladov, externé aktivity, prezentácie, tlačené a elektronické zdroje.  

 

Praktické cvičenie: 

 

 
 

Hra s 25 predmetmi 

 

Cieľom je ukázať, že kreativita sa pravdepodobnejšie bude rozvíjať pod 
neštruktúrovaným, nie štruktúrovaným, dohľadom. (Ale nepovedzte svojej skupine, že týmto 
otvárate hru.) predtým, ako hru začnete, pozbierajte 25 predmetom a vložte ich do obálky s 
rozmermi 215,9 × 279,4 mm, pričom každý tím dostane jednu takúto obálku. Každá obálka 
by mala obsahovať tých istých 25 predmetov. Tieto predmety by mali zastupovať  rôzne 
materiály a môžu medzi ne patriť:  

 
Pamätná poštová známka, plastová lyžička, mapa diaľnice, kečup (v malom plastovom 

balení), balíček cukru, minca, kameň, malá borovicová šuška, aspirin, sviečka, kus plastu, 
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kľúč, kus drôtu, skrutka alebo klinec, sponka do vlasov, ceruzka, memo nálepka na zapísanie 
telefónneho čísla, ihly alebo špendlíky, gombík, kúsok látky, zápalky, otvárač z plechoviek od 
piva, čepeľ z ručnej pílky  

 
Ako hrať túto hru: 

 
1. Rozdeľte celú skupinu na tímy, pozostávajúce z piatich až deviatich osôb.  

 
2. V každej skupine určite vedúceho. Vedúci budú svoju funkciu vykonávať rôzne- 

niektorí budú uvoľnení, povzbudzujúci, neštruktúrovaní lídri (vedúci A); ostatní budú viac 

štruktúrovaní (vedúci B). Každý vedúci dostane len svoje inštrukcie v písomnej podobe a 

inštrukcie iných nebude vidieť.  

Inštrukcie pre neštruktúrovaného vedúceho, Vedúceho A, sú nasledovné: 
Inštrukcie pre Vedúceho A (vytlačte ich ako inštruktážny dokument) 
Vaša skupina má za úlohu vytvoriť skupiny (klasifikovať) z množstva rôznych predmetov. 

Kreativita vašej skupiny bude zhodnotená podľa toho, ako budú schopní vytvoriť čo najviac 
skupín v časovom rozmedzí 10 minút. Vašou úlohou je vyprovokovať kreativitu, ktorou 
skupina disponuje. Nakoľko je úloha jasne zadaná, odštartujte ich jednou- dvomi 
povzbudzujúcimi vetami. Potom im dajte ich inštruktážne dokumenty, vysypte 25 predmetov 
na stôl a začnite pracovať po dobu 10 minút.  

 
Inštrukcie pre štruktúrovaného vedúceho sú nasledovné: 
Inštrukcie pre Vedúceho B (vytlačte ich ako inštruktážny dokument) 
Vaša skupina má za úlohu vytvoriť skupiny (klasifikovať) z množstva rôznych predmetov. 

Kreativita vašej skupiny bude hodnotená podľa toho, ako budú schopní vytvoriť čo najviac 
skupín v časovom rozmedzí 10 minút.  Predchádzajúce skúsenosti s touto hrou napovedajú, 
že sa vašej skupine bude dariť vtedy, ak im pred prácou niečo o tom porozprávate. Preto je 
dôležité, aby ste im na 4-5 minút porozprávali, aké je dôležité zatrieďovať veci do skupín 
alebo kategórií. Použite príklady z:    

Každodenných skúseností- napríklad, supermarket by nemohol fungovať, keby produkty 
neboli riadne zatriedené (jablká, pomaranče, keksíky, cereálie, mäso, mrazené výrobky atď.); 
automobilový priemysel by nemohol slúžiť svojim klientom, keby náhradné diely neboli 
roztriedené na základe rôznych zoznamov a katalógov; predstavte si knižnicu bez systému 
klasifikácie kníh, alebo zberačov známok, ktorí by si netriedili svoje známky podľa krajiny, 
alebo zoológov a botanikov, ktorí by zle klasifikovali faunu a flóru.  

Skúsenosti z firmy- napríklad, personálne oddelenie má pracovné pozície rozdelené do 
skupín podľa náboru a platov; sekretárky si listy zadeľujú do skupín (súborov) tak, aby ich 
bolo ľahké vyhľadať.  

Po tomto úvode nedajte  účastníkom priestor na otázky. Odovzdajte im len inštruktážny 
dokument, vysypte 25 predmetov na stôl a začnite pracovať po dobu 10 minút.  

 
3. Najlepšia organizácia tejto hry je taká, aby každá skupina pracovala v oddelenej 

miestnosti. Veľká miestnosť takisto môže zaručiť súkromie a nezasahovanie iných skupín. Ak 

nemáte k dispozícii súkromnú miestnosť, nechajte tímy pracovať jeden za druhým- tí, ktorí 

nehrajú, budú stáť pred miestnosťou. Povedzte každej skupine, aby sa nerozdeľovali a aby sa 

spolu nerozprávali, pretože tým pokazia hru.  
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4. Každý tím by mal mať k dispozícii stôl, na ktorom by pracoval, 1-2 papiere z 

flipchartu na zaznamenávanie si kategórií, a prepisovačku.  

 
5. Informujte vedúcich tímov, aby každému členovi tímu rozdali inštrukcie, keď 

začnú plniť svoju úlohu, ale nie predtým:  

 
Skupinové inštrukcie (vytlačte ich ako inštruktážny dokument) 
Táto hra slúži na zistenie kreatívnej sily vašej skupiny. Vašou úlohou je  
o Vytvoriť čo najviac rôznych skupín (kategórií alebo klasifikácií) z 25 predmetov, ktoré 

ste dostali; napríklad, guličkové pero môžete zaradiť do skupiny medzi plasty, kovy 

atď.  

o Zapíšte skupiny predmetov na rozdané papiere. 

o Čas, určený na splnenie tejto úlohy, je 10 minút. 

 
6. Ak máte dostatočné ľudské kapacity, vyberte pri každom tíme pozorovateľov. 

Povedzte im, aby si všímali faktory, ktoré ovplyvňujú- pomáhajú alebo brzdia- kreativitu 

skupiny. Zamerajte sa tiež na to, aby inštrukcie pre nich boli zostavené nasledovne:  

Inštrukcie pre pozorovateľov (vytlačte ich ako inštruktážny dokument) 
Ako pozorovateľ budete prácu pozorovať potichu. Nezasahujte do aktivity, iba vtedy, 

keď oznámite koniec časového limitu.  
Poznámka: vedúci tímu odštartuje aktivitu po tom, ako prednesie úvodnú reč. Nedá 

priestor na otázky, pretože všetci dostanú k dispozícii inštruktážny dokument. Všímajte si: 
o Faktory alebo vplyvy, ktoré povzbudzujú kreativitu skupiny.  

o Faktory alebo vplyvy, ktoré brzdia kreativitu. 

o Úlohu lídra: Je povzbudzujúci, priateľský, podporujúci, dominantný, odradzujúci, 

hádavý, neutrálny alebo pasívny?  

o Klíma: Aká atmosféra je v skupine- je prospešná pre kreativitu?  

o Účasť: zapájajú sa všetci, alebo jeden- dvaja ľudia prebrali kontrolu? Pomáha to 

alebo ubližuje kreativite?  

o Ak sa vyskytli nejaké prekážky, aké boli a čo ich spôsobilo?  

 
7. Rozdeľte celú skupinu na podskupiny a umiestnite ich do rôznych častí 

miestnosti.  

Uveďte túto hru nasledovne: “Ideme hrať hru, ktorá otestuje kreatívnu silu vašej 
skupiny. Teraz určím vedúcich tímov a rozdám im ich inštrukcie. Môžu prosím vedúci tímov 
vystúpiť a prečítať si potichu svoje inštrukcie?” Po prečítaní inštrukcií rozdajte každému z 
nich veľkú obálku s predmetmi a inštruktážne dokumenty pre účastníkov hry.  

Zavolajte si nabok zvlášť každého vedúceho tímu (A a B), aby ste sa uistili, či majú nejaké 
otázky. Povedzte im, že budú postupovať nasledovne:  

o “Každý musí mať svoje miesto okolo stola.” 

o “Uveďte hru a začnite ju realizovať. Nevytvárajte priestor na otázky, pretože každý 

účastník dostane svoj inštruktážny dokument.” 

o “Rozdajte účastníkom inštruktážne dokumenty a vysypte 25 predmetov na stôl. To je 

signal na spustenie hry.” 

o “Máte desať minút na riešenie úlohy.” 
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Po skončení práce vyzvite vedúcich tímov (naraz alebo jeden po druhom- ako to 
podmienky dovolia), aby svoje flipcharty pripli na stenu a spočítajte počet vytvorených 
kategórií.  

 
Poznámka: každý záznam je kategóriou, pretože inštrukcie nehovoria nič o všeobecných 

kategóriách, subkategóriách atď. Predpokladajte, že účastníci budú v tomto bode 
argumentovať, ale vy sa pevne držte svojej pozície.  

Skúsenosti s touto hrou ukazujú, že výsledky budú pravdepodobne nasledovné:  
 
1. Štruktúrovaný tím bude menej úspešný v porovnaní s neštruktúrovaným. Prečo? 

Pretože štruktúry potláčajú kreativitu: “Ak dáš Jánovi štetec a povieš mu, aby namaľoval 

koňa, namaľuje iba koňa. Ale ak mu povieš: “Ján, nakresli čo len chceš,” možno nakreslí aj 

Monu Lisu.”  

2. Niekedy nastane medzi tímami remíza, alebo takmer remíza. Ak k tomu dôjde, treba si 

položiť otázku: “Ak hodiny nevedú k zmene, načo ich realizovať? Prečo by sme mali riskovať, 

že potlačíme kreativitu účastníkov zbytočným táraním? Ak príliš veľa komunikujete, v 

skupine sa vyskytnú dva problémy: zadaná úloha a ako sa vysporiadať so vstupom vedúceho 

do úlohy.”  

3. Ak, čo je málo pravdepodobné, jednoznačne vyhrá štruktúrovaný tím, spýtajte sa 

pozorovateľa, či vyvolalo v účastníkoch takú kreativitu. Takisto im oznámte, že takýto 

výsledok je nezvyčajný, pretože pridané štruktúry väčšinou mätú ľudí, spomaľujú skupinu a 

potláčajú kreativitu. Diskusiu ukončite tým, že účastníkov požiadate, aby sa takisto vyjadrili, 

či vnímali vplyv vysokej miery/nevyhnutných štruktúr na kreativitu. 
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MODUL C 

 

Názov: ČO JE HODNOTA A AKO JU VYTVORÍM?  

 

Opis: Pochopenie rôznych typov hodnôt, ktoré vzniknú pri nejakom nápade a hodnôt v 

rámci rôznych kontextov a pre rôznych ľudí.  

 

Školiteľ - National Center for Development of Innovation and 

Entrepreneurial Learning (NCDIEL):  
Mimovládna nezisková organizácia, založená v r. 2009. Centrum nadväzuje na 

odporúčania projektu “South-East European Co-operation of Innovation and Finance 

Agencies 2009-2012”. Sieť SEE-IFA sa zameriava na posilňovanie kapacít pre efektícne 

poskytovanie inovácií, technológií a finančnej podpory pre mikro, male a stredne veľké 

firmy. NCDIEL je podporované ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom školstva a vedy 

Macedónska, tromi najväčšími komorami, Strojárskou fakultou Univerzity sv. Cyrila  a 

Metoda, Centrom pre výsku, rozvoj a kontinuálne vzdelávanie, Úradom pre rozvoj 

vzdelávania. Takisto je podporované MVO pre rómsku mládež, Centrom rómskej kultúry, 

Regionálnym centrom pre podnikateľské vzdelávanie  v juhovýchodnej Európe a 

študentskými organizáciami ESTIEM, BEST and AIESEC. 

 

Ciele: 
V tomto module by sa učitelia podnikanie mali naučiť, ako vysvetliť svojim študentom 

význam termínu HODNOTA v širokom kontexte. Pomocou viacerých praktických príkladov by 
ste mali žiakov viesť evolučným procesom chápania hodnoty. 

 

Vedomosti: 
- Základné pochopenie hodnoty 

- Možnosti, že jeden nápad/téma/položka môže obsahovať rôzne typy hodnôt. (osobná 

vs. komunitná vs. sociálna hodnota) 

- Pochopenie niekoľkých  metód výberu najlepších nápadov z množiny nápadov (+/- 

systematické myslenie, multikritériová analýza faktorov, ABC analýza, …) 

- Pochopenie hodnotových reťazcov  

- Študenti sa prvýkrát dozvedia o právach IP (intelektuálne vlastníctvo). 

 

Hodnota jedného nápadu je zvyčajne 0 (nula). Žiaci by sa mali naučiť, že na začiatku sa 

jeden nápad rovná nule. Skutočná hodnota akejkoľvek tvorby tkvie v realizácii nápadov, nie v 

samotných nápadoch. 

Vytvorenie nejakého nápadu je jednoduché. Oveľa zložitejšie je prichádzať s mnohými 

nápadmi, ktoré ti pomôžu prispôsobovať sa zmenám okolností, ale ako schopnosť má oveľa 

väčšiu hodnotu. Realizácia nápadov je ťažká, pretože počas nej sa môžu veci skomplikovať. 

Základ je v detailoch. Premena niečoho mentálneho, čo si si predstavoval, na niečo fyzické je 
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často ťažké. Existujú samozrejme výnimky, ale aj keď ľudia nápady hodnotia, ich realizácia je 

nevyhnutná na zistenie ich hodnoty. 

 

Metódy a nástroje vzdelávania: 
Súčasťou implementácie nápadu je jeho konkretizácia, napr. vytvorenie návrhu dizajnu 

alebo podnikateľského plánu. Odkomunikovanie nápadu je takisto potenciálny problém, 

pretože ľudia sa pýtajú „prečo je zmena potrebná“ a „čo je na tom iné“? Štruktúrovaný 

komunikačný dokument je viac než nápad- je súčasťou procesu realizácie. Tu začína tvoje 

vypracovávanie praktických detailov. Ak to urobíš dobre, stojí ťa to veľa námahy. Na druhej 

strane však vytvára veľkú hodnotu a čo je dôležité, komunikuje túto hodnotu s ostatnými.  

V tomto module budú študenti oboznámení s právami IP (intelektuálne vlastníctvo) a s 

tým, ako môžu byť nápady pretransformované do niečoho, čo je možné predať.  

 

Modul je prepojený s modulo D (nachádzanie zdrojov) a F (aplikácia do praxe).  

 

Praktické cvičenie: 
Analýza formy rozhodovania je veľmi užitočný model, ktorý je možné využiť v takmer 

akomkoľvek dôležitom rozhodovacom procese, v ktorom nie je jedna jednoznačná a 

preferovaná možnosť. Tento model/technika môže mať aj iné názvy: Pughova matica, 

rozhodovacia mriežka, výberová matica alebo mriežka, problémová matica, matica pre výber 

problémov, analýza možností, matrica riešení, forma hodnotenia kritérií, matica založená na 

kritériách.  

Rozhodovacia forma hodnotí a prioritizuje zoznam možností. Užitočná je vtedy, ak si 

máme vybrať z niekoľkých dobrých možností a pritom musíme vziať do úvahy množstvo 

rôznych faktorov. Ten, kto má urobiť rozhodnutie, si najprv vytvorí zoznam vážených kritérií 

a potom zhodnotí každú možnosť oproti týmto kritériám. 

 

Kedy sa používa rozhodovacia matica ? 

 Keď sa zoznam možností musí zredukovať na jednu možnosť.  

 Keď sa rozhodnutie musí urobiť na základe niekoľkých kritérií.  

 Po redukcii zoznamu možností na zvládnuteľný počet.  

 

 

Typické situácie nastanú:  

 Keď je potrebné vybrať jednu možnosť alebo problematiku, s ktorou sa bude 

pracovať.  

 Keď je možné realizovať len jedno riešenie alebo postup riešenia problému.  

 Keď je možné vytvoriť len jeden produkt.  

 Keď si máte vybrať jeden podnikateľský nápad pre ďalší rozvoj podnikateľského 

konceptu/modelu, atď.  
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Príklad analýzy formy rozhodovania 

 

Mladý podnikateľ Simon má tri nápady, ako začať podnikať. Aby si mohol vybrať ten 

najsľubnejší nápad a začať rozvíjať svoje podnikanie, zvolí si pre túto úlohu analýzu formy 

rozhodovania. Po tom, ako sa rozprával so skúsenejšími podnikateľmi a počúval rady 

mentorov z Centra podnikateľských start-upov v Skopje, urobí si zoznam najdôležitejších 

kritérií na výber nápadu: 

 

Ziskovosť  

Návratnosť investícií 

Možnosť realizácie nápadu 

Čas rozvoja nápadu v rámci trhu 

Inovatívnosť nápadu  

 

Vytvorí si tabuľku (tabuľka č. 1), v ktorej do prvého stĺpca umiestni všetky kľúčové kritériá 

pre výber podnikateľského nápadu. V hornom rade sú uvedené tri možnosti (podnikateľské 

nápady) začiatku podnikania.  

 

 

 

Hlavné kritériá pre výber 

najlepšieho nápadu  
 Nápad č. 1 Nápad č. 2 Nápad č. 3 

Ziskovosť  

 
    

Návratnosť investícií  

 
    

Možnosť realizácie 

nápadu  

 

    

Čas rozvoja nápadu v 

rámci trhu  

 

    

Inovatívnosť nápadu  

 
    

Celkové skóre každého nápadu 

 
   

 

Tabuľka č. 1 
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Ďalším dôležitým krokom bolo zistenie, ktorý nápad je najdôležitejší. A znova po 

vypočutí rád od skúsenejších podnikateľov sa Simon rozhodol, že najdôležitejším kritériom je 

ziskovosť (toto kritérium predstavuje 30% z celkovej hodnoty dôležitosti), zatiaľ čo najmenej 

dôležitým faktorom je inovatívnosť (iba 10%). 

 

 

Hlavné kritériá 

pre výber 

najlepšieho 

nápadu  

Váha 

(idôležitosť 

kritéria)  

 

Nápad č. 1 Nápad č. 2 Nápad č. 3 

      

Ziskovosť  30       

Návratnosť 

investícií  
25       

Možnosť 

realizácie 

nápadu  

20       

Čas rozvoja 

nápadu v rámci 

trhu  

15       

Inovatívnosť 

nápadu  
10       

Celkové skóre každého 

nápadu 
      

 

Tabuľka č. 2
2
 

 

V nasledujúcom kroku Simon vytvoril skóre pre každý nápad voči každému nápadu. 

Odstupňoval ich od 0 (slabý) do 5 (veľmi dobrý). Všimnite si, že Simon nemusí mať rôzne 

skóre pre každú možnosť- ak žiadna z nich nie je dobrá voči konkrétnym kritériám, všetky by 

potom mali byť označené  pomocou skóre 0. Faktory s rovnakou dôležitosťou sú úplne 

akceptovateľné. 

 

                                                           
2
 Druhý krok. Určenie relatívnej dôležitosti kritérií v rozhodovaní. Vyjadrené v percentách do 100%, pričom 

nízke čísla znamenajú, že dané kritérium je relatívne málo dôležité pre konečné rozhodovanie, zatiaľ čo vysoké 
percentá znamenajú, že  dané kritérium je veľmi dôležité. 
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Na konci vynásobil každé skóre váhou kritéria, aby sa prejavil ich pomer k celkovému výberu. 

Nakoniec pripočítal celkové skóre každej možnosti (podnikateľský nápad). Možnosť s 

najvyšším skóre je najlepšou možnosťou.  

 

V prípade Simona analýza formy rozhodovania preukázala, že najlepším nápadom je 

nápad č. 3 (s celkovým skóre 340) a že Simon by mal začať rozvíjať tento nápad do 

podnikateľského konceptu.  

 

Hlavné kritériá 

pre výber 

najlepšieho 

nápadu  

Váha 

(idôležitosť 

kritéria)  

 

Nápad č.  1 Nápad č.  2 Nápad č.  3 

Skóre  

 

váha х 

skóre  

 

Skóre  

 

váha х 

skóre  

 

Skóre  

 

váha х 

skóre  

 

Ziskovosť  30 3 90 2 60 4 120 

Návratnosť 

investícií  
25 3 75 1 25 3 75 

Možnosť 

realizácie 

nápadu  

20 3 80 5 100 4 80 

Čas rozvoja 

nápadu v rámci 

trhu  

15 2 30 4 60 3 45 

Inovatívnosť 

nápadu  
10 2 20 4 40 2 20 

Celkové skóre každého 

nápadu: 
280 280 340 

 

Tabuľka č. 3
3
 

 

Záver 
Analýza formy rozhodovania vám pomôže rozhodnúť sa medzi rôznymi možnosťami, 

pri ktorých musíte zvážiť rôzne faktory (kritériá). Metódu je možné použiť v prognostickej 

pracovnej skupine, aby sa dosiahol konsenzus o tom, ktorý projekt alebo ktorý scenár je ten 

najlepší.  

Takisto je možné použiť ju aj v skupine ľudí s rozhodovacou právomocou pri 

rozhodovaní o tom, ktorá stratégia je najlepšia pre dosiahnutie cieľa, ktorý je zadefinovaný 

niekoľkými kritériami. Ale, vo všeobecnosti, odborník ´pre nich pripraví súbor vážených 

kritérií a tí, ktorí rozhodujú na stretnutí iba priradia každej možnosti alebo postupu hodnotu 

                                                           
3
 Tretí krok. Skóre (od 0 do 5). Každý nápad voči každému kritériu a vypočítanie celkového skóre každého 

nápadu. 
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podľa týchto kritérií Pri príprave súboru vážených kritérií alebo pri priraďovaní hodnôt podľa 

kritérií je jednoduchšie pracovať s malou skupinou, pretože je potrebné dosiahnuť 

konsenzus, ak je na to málo časového priestoru.  
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MODUL D  

 

Názov: VERÍM SI A NASLEDUJEM SVOJU VÁŠEŇ 

 

Opis: Pochopenie budovania sebauvedomenia si zručností a motivácií v prípade učiteľa 

aj žiakov.  

 

Školiteľ - Artevelde University College Ghent, Member of the Ghent 

University Association (AU GENT):  
AU GENT je jednou z najväčších flámskych univerzitných vysokých škôl. Škola ponúka 

študijné programy, týkajúce sa školenia učiteľov, podniakteľského a grafického vzdelávania, 

zdravotnej starostlivosti a sociálnej práce. Okrem toho je to vedomostné centrum pre 

vzdelávanie, výskum a služby, v ktorom študenti, spolupracovnníci a strategickí partneri 

spolupracujú a rozvíjajú svoje talent v stimulujúcom a medzináordne orientovanom 

prostredí. Ako inštitút založený na culture internacionalizmu, Artevelde University College 

Ghent je aktívnym partnerom v rámci rôznych regionálnych, národných a medzinárodných 

sietí, zúčastňuje sa mnohých medzinárodných konferencií a intenzívne spolupracuje s 

medzinárodnými partnermi v oblasti vzdelávania a výskumu.  

 

Ciele: 
Cieľom tohto modulu je stimulácia učiteľov podnikania, aby použili svoje vlastné silné 

stránky a pomohli žiakom objaviť svoju motiváciu, talent, silné stránky a vášeň. Modul sa 

zameriava na to, prečo je take dôležité zistiť, čo máte radi a vedieť sa svojim záujmom 

venovať.  

Preto tento modul pomôže študentom a učiteľom podnikania objaviť svoje vnútorné 

motivácie a talent a to, čomu veria, že je dôležité. Stanovenie si vlastných cieľov nestačí. 

Študenti si potrebujú odpovedať na otázku “prečo”, nájsť skutočný dôvod toho, čo robia. Za 

týmto účelom modul poskytuje učiteľovi podnikania návod, ako v žiakoch rozvinúť 

pochopenie samých seba. Modul zavádza koncept sebaúčinnosti a navrhuje stratégie 

budovania sebaúčinnosti rôznym spôsobom. Objasníme tu koncept “autentického učenia sa” 

a zameriame sa na dôležitosť vzdelávania v reálnom živote ako cestu k angažovaniu záujmov 

žiakov.  

 

Vedomosti: 
- Dôvera vo vlastné schopnosti, aby mohli vytvoriť hodnoty pre seba aj pre iných  

- Čo najviac vyťažiť zo silných aj slabých stránok  

- Informácie o tom, aké sú ich slabé stránky, ktoré sa získajú tak, že ich dáme do tímov 

a ďalej sa budú rozvíjať ich silné stránky  

- Preukázanie guráže a vysvetlenie jej dôležitosti. Byť schopný sústrediť sa na vášeň 

a veriť si napriek nezdarom  
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Metódy a nástroje vzdelávania: 
Bližšie sa pozrieme na to, ako vnímanie  pozitívnych a negatívnych spätných väzieb môže 

ovplyvniť rozhodovanie. Predstavíme nástroje, ktorými môže učiteľ správne dať spätnú 

väzbu. Prediskutujeme aj dôležitosť neúspechu, ako je možné ponaučiť sa z neho a prečo je 

dôležité učiť sa z chýb a preukázať silnú vôľu. Zameriame sa na to, ako dôležité je 

skombinovať vášeň a vytrvalosť a nadobudnúť skutočnú guráž k firme, ktorú si chceme 

založiť.  
 

Praktické cvičenie: Osobná SWOT analýza 
Školiteľ bude potrebovať zistiť svoje silné a slabé stránky predtým, než s nimi bude 

pomáhať študentom. Vypracovanie osobnej SWOT analýzy je užitočnou metódou na 

identifikáciu vašich silných a slabých stránok a na analýzu možností a hrozieb, s ktorými sa 

taktiež môžete stretnúť.  

Na vypracovanie SWOT analýzy je potrebné, aby mal študent zadefinovanú štruktúru 

pracovného listu.  

 

Silné stránky 

Čo robíš dobre? 

Z akých zdrojov môžeš čerpať?  

Čo iní ľudia vnímajú ako tvoje silné stránky? 

Slabé stránky 

Čo yb si mohol zlepšiť? 

V čom vidíš obmedzenosť zdrojov v porovnaní s 
ostatnými?  
Čo iní vnímajú ako tvoju slabú stránku? 

 

 

 

 

 

Možnosti 

Aké možnosti sú pre teba otvorené? 
Z akých trendov vieš profitovať?  
Ako vieš silné stránky premeniť na možnosti? 

Hrozby 
Aké hrozby by ti mohli poškodiť?  
Čo robí tvoja konkurencia?  
Akým hrozbám ťa tvoje slabé stránky vystavujú?   

 

 

 

 

 

 

Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

 

1. Strengths 

- Akými výhodami disponuješ oproti iným ľuďom?  

- Čo robíš lepšie než ostatní?  

- Čo iní ľudia vnímajú ako tvoje silné stránky?  

- Na ktoré zo svojich úspechov si najviac hrdý/hrdá?  

- Z akých zdrojov môžeš čerpať?  
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Študenti by mali posúdiť svoje silné stránky z vlastnej perspektívy, ale takisto by sa mali 

na ne opýtať ľudí vo svojom okolí. Mali by sa snažiť o čo najobjektívnejšie posúdenie. Ak 

poznajú svoje silné stránky, môžu ich lepšie využiť v pracovných súvislostiach. Ak je pre 

študentov ťažké zadefinovať svoje silné stránky, môžu začať so spísaním svojich vlastností. 

Niektoré z nich môžu predstavovať silné stránky.  

Tip: študenti taktiež môžu pouvažovať o silných stránkach vo vzťahu k ľuďom v ich okolí. 

Spýtajte sa svojich kolegov, v ktorých činnostiach ste najlepší. Spýtajte sa ich, čo robíte viac 

než ostatní a na čo máte talent.   
 

2. Slabé stránky 

- Akým úlohám sa zvyčajne snažíte vyhnúť, pretože sa pri nich necítite dostatočne 

sebaisto?  

- Čo vnímaj ľudia okolo vás ako vaše slabé stránky?  

- Ste si úplne sebaistý svojim vzdelaním a získanými zručnosťami? Ak nie, v čom 

pociťujete najväčšiu slabosť?  

- Aké máte negatívne pracovné návyky (napr. neviete dobre zvládať stres, často meškáte, 

dlho vám trvá než s niečím začnete)?  

- Máte nejaké charakterové črty, ktoré vám bránia dosiahnuť to, čo chcete?  

Študenti by sa na svoje slabé stránky mali pozrieť aj z vonkajšej perspektívy. Vidia iní ľudia 

slabé stránky, ktoré študenti nevidia? Študenti by sa mali pokúsiť urobiť túto analýzu 

realisticky, pretože je lepšie čeliť nepríjemným informáciám v čo najranejšej fáze.  
 

3. Možnosti 

- Aké nové technológie by vám mohli pomôcť? Ako by vám iní ľudia mohli pomôcť?  

- Rozvíja sa vaše odvetvie? Ak áno, ako z toho môžete profitovať?  

- Ste obklopení ľuďmi, ktorí vám vedia pomôcť alebo poradiť?  

- Ktoré trendy by vám mohli vyhovovať?  

-  Zaoberá sa vaša firma/idea niečím, čím sa nezaoberá nikto iný? Čím je vaša idea taká 

unikátna?   

Tip: Študenti môžu získať dobré a nápomocné nápady počas stretávok, vzdelávacích aktivít 

alebo konferencií. Nemali by sa báť rozširovať svoje horizonty a prevziať nové úlohy alebo 

funkciu vo svojej súčasnej práci. Študenti by sa mali pozrieť na svoje silné stránky a spýtať sa 

samých seba, či im otvárajú nové možnosti. Pri analýze slabých stránok by sa mali sami seba 

spýtať, či je možné ich elimináciou dospieť k novým možnostiam. 
 

4. Hrozby 

- Akým prekážkam musíte v práci čeliť?  

- Máte medzi kolegami konkurenta, čo sa týka projektov alebo úloh?  

- Mení sa vaše zamestnanie?  

- Ohrozujú nové technológie vašu pozíciu?  

- Mohla by niektorá z vašich slabých stránok viesť k hrozbám?   

Vypracovanie takejto analýzy vie často poskytnúť študentovi kľúčové informácie. Je 

možné z nej vyčítať, čo je potrebné urobiť a takisto dokáže identifikovať problémy.  
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MODUL E 

 

Názov: ČO MÁM A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ 

 

Opis: Pohopenie širšieho zmyslu- získavanie podpory a zdrojov, potrebných na 

podnikanie. 

 

Školiteľ – Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok  (RRA):  
Záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich v regionálnom rozvoji od r. 2002. Je 

členom integrovanej siete 52 regionálnych rozvojových agentúr vytvorených Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou agentúry je 

poskytovanie technickej pomoci pri rozvoji regionálnych plánov, stratégií, projektov a 

programov. RRA vytvorila mnoho projektových návrhov pre odborné vzdelávanie a LDV a 

implementovala viac ako 130 projektov. Zohrala aj vedúcu úlohu vo veľkých medzinárodných 

projektoch (projekty s rozpočtom viac ako 1mil Eur). RRA spolupracuj so 73 samosprávami, 

viac ako 12 odborných škôl, sociálnymi partnermi, verejným sektorom, MSP a MVO na 

Slovensku a v zahraničí.   

 

Ciele: Modul E sa zameriava na ďalší dôležitý factor posilnenia podnikateľského ducha 

medzi študentmi- na pochopenie a riadenie zdrojov, rozvoj finančnej a ekonomickej 

gramotnosti a získavanie podpory pri zakladaní firmy a počas jej prevádzky.  Cieľom Modulu 

E: ČO MÁM A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ? je viesť vašich žiakov k tomu, ako majú pochopiť zdroje v 

širšom zmysle, motivovať ich k zodpovednému používaniu zdrojov, k pochopeniu dôležitosti 

zdieľaných zdrojov, pochopeniu základných ekonomických a finančných konceptov 

prevádzky firmy a naučiť ich, ako efektívne komunikovať a získavať podporu potrebnú pre 

naštartovanie podnikania.   

 

Vedomosti:  
Štruktúra Modulu E: 
1 MOBILIZÁCIA ZDROJOV 

1.1 Pochopenie zdrojov a zodpovedné riadenie zdrojov  

1.2 Dôležitosť zdieľania zdrojov a sieťovania 

 

2 FINANČNÁ A EKONOMICKÁ GRAMOTNOSŤ 

2.1 Zákon ponuky a dopytu a jednotková ekonomika 

2.2 Odhad nákladov- predvídanie výdavkov 

2.3 Rozpočtovanie 

 

3 MOBILIZÁCIA DRUHÝCH 

3.1 Sociálne kompetencie 

3.2 Komunikačné zručnosti 
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Metódy a nástroje vzdelávania: 
Tento modul predstavuje súbor praktických aktivít/ cvičení, ktoré môžu učiteľom 

podnikania oboznámiť študentov s danými témami. Usmernenie k vzdelávacím aktivitám 

využíva rôzne pedagogické metódy a techniky, akou je interaktívna skupinové práca, 

individuálna práca, tiredny brainstorming, diskusné cvičenia, motivačné príklady a ukážky z 

reálneho života.  

  

Praktické cvičenie: 
V module E nájdete niekoľko praktických príkladov aktivít, ako aj usmernenie, ako tieto 

aktivity realizovať so žiakmi:  

  

Aktivita – Pochopenie zdrojov 

Aktivita – Zodpovedné riadenie zdrojov 

Aktivita – Zákon ponuky a dopytu 

Aktivita – Jednotková ekonomika 

Aktivita – Pochopenie rozpočtovania 

Aktivita – Workshop o rozpočte domácnosti 

Aktivita – Rozvoj sociálnych kompetencií 

Aktivita – Komunikačné zručnosti 

 

Táto príručka obsahuje príklad praktického cvičenia- Jednotková ekonomika. Je to praktická 

lekcia, ktorá pomôže študentom pochopiť a vysvetliť concept jednotkovej ekonomiky, 

pochopiť a vytvoriť finančné indikátory potrebné pre aktivitu vytvárania hodnôt, rozlíšiť 

variabilné a fixné náklady a definovať hrubý zisk.  

 

Aktivita- Jednotková ekonomika 

 

Rozdeľte svojich žiakov na menšie skupiny (5-6 žiakov) a rozdajte každej skupine 

pracovný list “Jednotková ekonomika”. Povedzte im, aby si vymysleli hračku, ktoú budú 

vyrábať a predávať. Mali by vymyslieť aj názov hračky, materiál, z akého je hračka vyrobená, 

cenu materiálu na výrobu jednej hračky, čas potrebný na výrobu hračky, cenu hodinovej 

práce pri výrobe hračky, ako aj ďalšie náklady, súvisiace s touto hračkou (preprava, balenie, 

provízia atď.).  Potom žiakov vyzvite, aby zdieľali svoje výstupy, aby porozmýšľali nad ďalšími 

výrobkami, ktoré je možné vypočítať a aby prediskutovali možnosť zníženia ceny tak, aby 

vzrástol dopyt a ponuka. Nižšie je uvedený príklad takéhoto pracovného listu. Verziu pre tlač 

nájdete v materiáloch označenú ako: EOU worksheet. 
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Jednotková ekonomika 
 

Pracujte v skupine. Predstavte si, že ste firma, ktorá vyrába hračky. Práve ste vyrobili 

novú hračku, ktorú idete predať svojim zákazníkom. 
 

Opis hračky: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Názov hračky: 

___________________________________________________________________________ 

 

Cieľový zákazník: 

___________________________________________________________________________ 

 

Materiály potrebné na výrobu JEDNEJ hračky 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Čas (počet hodín) potrebný na výrobu JEDNEJ hračky: 

___________________________________________________________________________ 

 

Po tom, ako ste svoju novú hračku navrhli, myslite ekonomicky! 
Určite výdavky na material, ktorý ste potrebovali na výrobu jednej hračky   € _____________ 
Určite, koľko zaplatíte za hodinu výroby tejto hračky    € ____________ / hodina 
Vynásobte čas výroby jednej hračky s hodinovou mzdou pre vášho zamestnanca 
Vyššie uvedené náklady                                                             € ____________ / hračka 
Určite, či na jednu hračku pripadajú ešte iné variabilné náklady (napr. náklady na distribúciu)  
                                                                                                     € ___________/ hračka                   

 

VYPOČÍTAJTE HODNOTU JEDNEJ HRAČKY 
 

 

Predajná cena hračky (A)=€ 

Náklady na výrobu hračky (material a 
práca) 

(B)=€ 

Iné variabilné náklady na hračku 
(distribúcia…) 

(C)=€ 

Celkové náklady na jednu hračku 
(B+C) 

(D)=€ 

Hrubý zisk (A-D)  

 

Prezentujte svoj príklad a výpočty pred triedou! 
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MODUL F 
 

Názov: POKÚŠANIE SA, VYUŽÍVANIE ŠANCÍ 

Opis: Praktické podnikateľské skúsenosti- pretavenie kreatívnych nápadov do 

konkrétnych podnikateľských krokov. 

 

Školiteľ - Innogate to Europe (INNO):  

MSP vytvorený v r. 2011 dvomi ženami podnikateľkami. Poskytuje VZDELÁVANIE PRE 

DOSPELÝCH, pričom sa zameriava na podnikateľské vzdelávanie a aktívne občianstvo. V 

tomto zmysle je špecializovaný na podporu podnikania, na realizáciu projektov EÚ, školenia, 

transfer technlógií na úrovni EÚ a na posilňovanie medzinárodnej spolupráce medzi rôznymi 

aktérmi, ktorí sú súčasťou hodnotového reťazca inovačného procesu inteligentných 

podnikateľských ekosystémov. Táto spoločnosť disponuje širokou vedomostnou bázou v 

oblasti projektového riadenia, ako aj diseminácie, komunikácie a výskumných aktivít.Slúži 

taktiež ako podpora pre vytváranie metodických postupov, monitorovanie rozvoja projektov, 

prípravy spoločných akčných plánov a cestovných máp, SWOT analýz, hodnotení a databáz.   

 

Ciele: 
Cieľom MODULU F: POKÚŠANIE SA, VYUŽÍVANIE ŠANCÍ je pomôcť učiteľom podnikania 

pripraviť a podporiť ich žiakov, aby preukázali iniciatívu, pokúšali sa riešiť špecifické 

problémy a plánovať realizáciu navrhovaných riešení. 

 

Vedomosti: 
 Identifikácia a definícia problému.  

 Vytváranie rôznych odpovedí alebo alternative  

 Hodnotenie možností a váženie rizík tak, aby bolo možné vybrať tú 

najlepšiu možnosť.  

 Implementácia riešenia. 

 

Metódy a nástroje vzdelávania: 
Tento modul sa zameriava na predstavenie rôznych nástrojov, pomocou ktorých učitelia 

zadefinujú problém a ktoré môžu pomôcť identifikovať problémy aj žiakom. Patria tu 

nástroje ako “5-krát prečo” alebo “Analýza príčiny”. Tento modul poukazuje na dôležitosť 

pochopenia komplexnosti riešeného problému a navrhuje nástroje, ktoré môžu pomôcť 

lepšie analyzovať a pochopiť súvislosti medzi jednotlivými záležitosťami, akým je napríklad 

“Diagram príčiny a následku”. Modul takisto analyzuje hodnotu viacnásobných odpovedí, 

ktoré súvisia s kreativitou, pomocou ktorej je možné vytváraž možnosti a pochopiť využitie 

ťažkých problémov. Prezentujeme tu aj nástroje, pomocou ktorých si žiaci môžu 

štruktúrovaným spôsobom vybrať alternatívu (napr. identifikáciou rizika a jeho zhodnotenie 

pomocou tabuľky pravdepodobnosti vzniku rizika).  

Tento modul nadväzuje na moduly D a F. 
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Praktické cvičenie: Diagram príčiny a následku (Ishikawa Diagram) 
Dôležitým krokom pre vyriešenie problému je identifikácia jeho príčiny. Diagram príčiny 

a následku vám pomôže zvážiť všetky možné príčiny, nebudete sa zameriavať len na tie 

najevidentnejšie. Diagram vám pomôže analyticky vyhľadať príčiny problému a identifikovať 

tú hlavnú príčinu. V tomto zmysle je dobré nájsť robustné riešenie. Toto cvičenie pomôže 

učiteľom precvičiť si so žiakmi jednu z najbežnejších metód na vizualizáciu procesu riešenia 

problému. Využiť sa môže pri skupinových aktivitách, precvičiť si zároveň schopnosť tímovej 

práce (viď modul G) a kreativity (viď modul B).  

Toto cvičenie obsahuje Ishikawa-Diagram, ktorý je nazývaný aj “diagram rybej kosti”, 

pretože jeho dokončená verzia pripomína kostru ryby. Táúto metódu vyvinul profesor Kaoru 

Ishikawa v 60-tych rokoch.  

Cvičenie simuluje tímový prístup riešenia problému. Vhodný je najmä v situáciách, kedy 

máme k dispozícii len málo kvantitatívnych informácií. Učiteľ by mal dodržať nasledujúce 

kroky:  

 

Krok č. 1: Definovanie problému 

Predtým, ako učiteľ rozdelí žiakov do skupín, oboznámi ich s problémom, ktorý bude 

treba vyriešiť. Preto je potrebné, aby bol problém presne opísaný. Učiteľ požiada žiakov, aby 

odpovedali napr. na tieto otázky:  

 Na koho má problém vplyv?  

 Kedy sa problém prejavuje?  

 Kde sa problém prejavuje?  

Skupiny zapíšu problém do rámčeka a nakreslia naprieč papierom horizontálnu čiaru.  

 
Tip: V závislosti od úrovne obtiažnosti cvičenia môže učiteľ vybrať taký problém, ktorých 

sa žiakov týka a ktorý má na nich vplyv, alebo taký problém, s ktorým sú menej často 

konfrontovaní.  

Príklad4: (Dlhé rad žiakov, čakajúcich v školskej knižnici na výpožičku kníh) 

 

 

Krok č. 2: Identifikujte kľúčové faktory 

                                                           
4
 Zdroj: Reiprich, A.; Steinel, M.: Qualitätsmanagement in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, In: 

AID Spezial, page 14. 
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Učiteľ požiada žiakov, aby hlavné príčiny zaradili do kategórií, napr.:  

 Zaangažovaní ľudia 

 Stroje a vybavenie 

 Materiál potrebný na vyprodukovanie finálneho výrobku, atď.  

Kľúčové príčiny môžu patriť do vyššie uvedených alebo do iných kategórií (viď príklad 

nižšie). Pri každom faktore zakreslite a označte diagonálnu čiaru. 

 

 

 

 

Príklad:  V tomto príklade boli identifikované tieto kľúčové faktory: (vybavenie, študenti 

požičiavajúci si knihy, zamestnanci knižnice, procedúra) 

 

 

 

 

Krok č. 3: Identifikácia príčin 

Učiteľ vyzve žiakov, aby identifikovali možné príčiny a aby ch priradili k identifikovaným 

faktorom. Je dôležité, aby ste povzbudili svojich žiakov, aby vyprodukovali viaceré odpovede 

a aby mysleli slobodne. Je dôležité, aby žiaci využili svoju kreativitu a aby spolu 

brainstormovali a identifikovali aj menej zreteľné príčiny. V prípade nutnosti je možné 

komplexné príčiny rozmeniť na subpríčiny a pridať “horizontálnu čiaru príčiny” ako 
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dioagonálnu čiaru. Pri tejto aktivite môže učiteľ svojim žiakom pomáhať a vyzývať ich, aby si 

pri každej  príčine kládli otázku “prečo”, ale zároveň im pomôcť, aby sa v tom nezamotali. Vo 

finálnom diagrame je dobré zobraziť iba najpravdepodobnejšie príčiny, aby nebola porušená 

jednoznačnosť diagramu.  

 

 

Príklad: Finálny diagram môže vyzerať nasledovne: 

 

 
 

Krok č. 4: Analýza a zhodnotenie 

Žiaci nakoniec analyzujú a zhodnotia identifikované potenciálne príčinym aby ich zvážili 

podľa ich dôležitosti a vplyvu na problém.  

Tip: Aby ste žiakom pomohli zvážiť príčiny, zobrazte diagram a nechajte ich, aby určili, čo 

považujú za príčinny s najväčšou váhou podľa ich dôležitosti a vplyvu na problém.  
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V závislosti od stupňa obtiažnosti a odbornosti skupiny môžete túto aktivitu vykonávať v 

rámci skupinovej diskusie, alebo môžete každému účastníkovi poskytnúť 3 červené nálepky. 

Každý účastník musí umiestniť jednu nálepku k 3 príčinám, ktoré považuje za najzávažnejšie. 

Príčina s najvyšším počtom nálepiek dostane najväčšiu váhu. Takto je možné identifikovať 

hlavnú príčinu.  

 

Získané výsledky je možné použiť na vytvorenie možných riešení tohto hlavného 

problému.  
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MODUL G  

 

Názov: FUNGUJE TO – FUNGOVALO TO? 

 

Opis: Cieľom modulu G je analyzovať kompetencie, súvisiace so Spoluprácou s druhými, 

Plánovaním a manažmentom a Učením sa prostredníctvom skúseností,  ktoré sú 

prostriedkom na revidovanie všetkých kompetencií preskúmaných v moduloch A-F, ako aj 

poskutnúť relevantné hodnotiace a monitorovacie princípy, stratégie a nástroje.  

Obsah modulu G bude štruktúrovaný následovne:  

1. Úvod 
2. Práca s druhými 
3. Plánovanie a riadenie 
4. Učenie sa prostredníctvom skúseností 
5. Nástroje hodnotenia a monitorovania pre všetky moduly 

Jednou z výziev efektívneho hodnotenia je zzbezpečiť úzke prepojenie medzi cieľmi 

vzdelávania, vzdelávacími aktivitami a hodnotiacimi úlohami, ktoré poskytnú spätnú väzbu o 

tom, či boli tieto ciele splnené.  

 

Školiteľ - MATERAHUB:  
MATERAHUB je združenie ľudí a podnikateľov, ktorí sú aktívni pri vytváraní nových 

pracovných príležitostí a podpore udržateľného rozvoja. Rôzne subjekty prostredníctvom 

MATERAHUB poskytujú svoju expertízu a nápady a valorizujú tým miestnu a regionálnu 

komunitu. Združenie sa tak stáva počiatočným miestom a miestom, strávania sa národných a 

medzinárodných  subjektov súvisiacich s HUB-om. MATERAHUB poskytuje priestor a zdroje, 

prepojenia a vedomosti, nadanie, možnosti a investície, ktoré ľuďom pomáhajú pretaviť 

svoje nápady do reality. Hlavným cieľom MATERAHUB je dosiahnutie lepšej kvality života, 

znovuobjavovanie tradičných hodnôt a inovatívnych riešení pre narastajúce potreby, pričom 

v centre každého projektu je sociálna inovaácia a kreativita. MATERAHUB podporuje výmenu 

know-how a spoločné aktivity s cieľom vytvoriť a naplánovať kreatívne miesta, v ktorých sa 

narodia nové projekty.  

 

Ciele: 
Modul “Funguje to- fungovalo to?” sa zameriava na poskytnutie pomoci učiteľom 

podnikania, aby vedeli zhodnotiť a validovať svoje skúsenosti a monitorovať a zhodnotiť 

efekt vzdelávania. Modul sa zameriava aj na vytvorenie ďalšej praxe, spoluprácu so 

zainteresovanými subjektmi a hodnotu medzisektorovej spolupráce, napr. pri zapojení 

vzdelávacích/ podnikateľkých / komunitných subjektov.  
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Vedomosti: 
Oblasti, ktoré budú monitorované a hodnotené sú: Podnikateľské zmýšľanie: prepojenie 

vzdelávania a trhu práce- podnikateľské vedomosti- Podnikateľské zručnosti-Podnikateľské 

postoje.  

 

Metódy a nástroje vzdelávania: 
Medzi jednotlivými aktivitami/ sebahodnoteniami, funkčnými hrami, prípadovými 

štúdiami, diskusiami, debatami, brainstormingovými stretnutiami, projektmi, tímovými 

cvičeniami, sme identifikovali nasledujúce nástroje a metodiky, ktoré je potrebné rozvíjať 

pre účely hodnotenia a monitorovania vzdelávacích výstupov:  

 KONTINUÁLNE HODNOTENIE (na konci každého modulu): kontrolné body/ kvízy, 

vrátane otázok s viacerými možnosťami odpovedí pravdivý/nepravdivý a/alebo 

cvičenia "potiahni a pusti" s cieľom zistiť, či boli dané témy pochopené- príklady a 

nápady pre dotazníkové kvízy/ brainstormingové aktivity, ktoré učitelia môžu využiť 

pri svojich žiakoch a zhodnotiť vzdelávacie výstupy  

 TESTY SEBAHODNOTENIA pre určité moduly  

 KONEČNÉ HODNOTENIE (na konci školenia): Záverečný sebahodnotiaci dotazník pre 

učiteľov na konci- Otázky s možnosťou rôznych odpovedí, pravdivý/nepravdivý 

a/alebo cvičenia "potiahni a pusti"  týkajúce sa hlavných tém v každom module, 

ktoré učitelia môžu žiakom položiť- Prípadové štúdie primerané obsahu všetkch 

modulov s 3-4 otvorenými otázkami a/alebo riadeným písomným kompozíciám s 

cieľom inšpirovať žiakov reálnymi exemplárnymi príbehmi, ktoré si vedia ľahko spojiť 

s vlastným životom- Tímové cvičenia, ktorých cieľom je rozvíjať a/alebo 

demonštrovať realizovateľnosť/ úspech podnikateľského projektu  

 

Praktické cvičenie: 
Balóny vo vzduchu  

Potrebné pomôcky: 

1. Jeden balón pre každého účastníka, nezmazateľná prepisovačka, stopky 

2. Inštrukcie:  

3. Pripravte si dopredu balóny- na každý z nich napíšte nezmazateľnou prepisovačkou 

rôzne druhy podnikania alebo odbory alebo kľúčové kompetencie, týkajúce sa 

pracovného prostredia. Napríklad jeden balón bude označený ako „predaj“, ďalší ako 

„marketing“ a tretí môže byť „ľudské zdroje“, alebo použite názvy pracovných 

pozícií, anpr. „predajca“, „zástupca starostlivosti o zákazníka“, „účtovník“, atď.  

4. Každému účastníkovi dajte jeden balón a požiadajte ich, aby ich nafúkali.  

5. Rozdeľte skupinu do tímov 5 až 10 účastníkov, podľa toho, akú veľkú skupinu máte, a 

vyzvite každý tím, aby vytvoril kruh. 

 

• Vysvetlite tímom základné pravidlá aktivity nasledovne:  

• Požiadajte každého člena každého tímu, ktorý vytvoril kruh, aby svoj balón udržiaval 

pred sebou vo vzduchu a aby nespadol na zem.  
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• Keď sa aktivita začne, vyzvete jednotlivých účastníkov z každého tímu, aby vyšli z 

kruhu a ostatní členovia tímu musia prevziať balón tohto člena a dávať pozor, aby sa 

jeho balón nedotkol zeme, keď tam jeho „majiteľ“ nie je, a tým sa tento tím udrží v 

hre.  

• Začnite hru a dávajte pozor, aby všetky tímy udržiavali svoje balónu pred sebou a 

nad zemou.  

• Začnite vyvolávať členov tímu, pričom ostatní musia na to zareagovať a postarať sa o 

to, aby balón člena tímu, ktorý odišiel, ostal vo vzduchu.  

• Vyvolávajte členov tímu každého kruhu dovtedy, pokiaľ v každom kruhu nezostane 

polovica tímu. Tí, ktorí zostanú v kruhu, musia všetky balóny udržiavať vo vzduchu, 

vrátane balónov tých členov, ktorí kruh opustili.  

 

 

Body do diskusie pre školiteľa: 

• Aké kompenzačné zmeny každý tím urobil, keď členovia tímu opustili daný kruh?   

• Do akej miery bola tímová práca dôležitá na to, aby udržali všetky balóny vo 

vzduchu?  

• Do akej miery je dôležitá snaha tímovej práce, aby udržala funkčnosť všetkých 

činností (všetky balóny vo vzduchu)  

• Túto aktivitu môžete ešte sťažiť tým, že pripravíte ďalšie 2 alebo 3 balóny a vhodíte 

ich do každého kruhu počas aktivity a následne prediskutujte, ako sa členovia tímu 

cítili, keď nastala nová komplikácia.  

Táto aktivita je výborná pre prácu v akejkoľvek skupine, pretože sa pomocou nej 

zvýrazňuje a demonštruje dôležitosť každého člena tímu, pričom najdôležitejšou úlohou 

každého z nich je zabezpečiť úspech tímu, aj keby to malo znamenať, že musia prebrať prácu 

ostatných. 

 

 

5-minútový kariérny akčný plán 

Toto je výborná eambuildingová aktivita pre študentov, ktorá sa dá využiť pri takmer 

akejkoľvek skupine a v ktorej sa zdôrazňuje a preukazuje, že úloha každého je dôležitá pre 

úspech tímu, aj keby to malo znamenať preberanie úloh od iných.  

 

Kariérne usmernenie  

Použite toto usmernenie na  vytvarovanie vašich nápadov a potom definujte, čo mate v 

úmysle urobiť. Ak mate dlhý zoznam cieľov, usporiadajte si ich podľa svojich priorít.  

 

 

Moja kariéra Áno Nie 

Je vaša práca vašou inšpiráciou?   

Používate v práci svoje nadanie a talent?    
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Vychádzate so svojimi kolegami?    

Umožňuje vám vaša práca prejaviť svoj potenciál?    

Ste v práci ohodnotený a uznaný spôsobom, ktorý vám dáva zmysel?    

Máte v práci primeranú úroveň stresu?    

 

 

 

Môj život Áno Nie 

Máte svoj život pod kontrolou?   

Máte jasne stanovený zmysel života?   

Máte dostatočný čas na svoju rodinu a priateľov?    

Máte dostatočný čas na relax a zdraviu podporné aktivity?    

Máte dostatočný čas na oddych a svoje záujmy?    
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Moje potreby 

Čo potrebujete, aby ste cítii naplnenie života?  

 

Čo vás motivuje a inšpiruje? 

 

Čo vám dodáva energiu?  

 

Aké máte priority? 

 

Aký druh práce by ste chceli robiť?  

 

 

 

 

Moja budúcnosť 

Čo by ste robili, keby ste vedeli, že v tom aj uspiete? 

 

Brzdí vás niečo a ak áno, ako by ste to mohli zmeniť?  

 

Čo by ste realisticky dosiahnuť do konca svojho života?  

 

Aké sú vaše možnosti a priority do budúcnosti?  

 

Vytvorte si realistickú víziu svojej budúcnosti, ktorá pozostáva z vašej práce a života  
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Čo potrebujem zistiť?  

 

 

 

 

 

Čo budem robiť? Aké sú moje širšie ciele?  

 

 

 

 

Plán, ako sa tam dostať 

Toto je krok, v ktorom sa rozhodnete o stratégii, ako dosiahnuť svoje kariérne ciele. Ak 

chcete zotrvať pri svojich cieľoch, pomohla by vám špecifikácia jednotlivých krokov, ako ich 

dosiahnuť. Vaše širšie ciele vytvoria náhľad a poskytnú prehľad p tom, čo mate v úmysle 

urobiť. Ďalším krokom je rozmeniť ciele na viac praktických postupných cieľov.   

Stanovenie SMART cieľov vám pomôže zotrvať. Sú to jasné ciele, jednoducho a výstižne 

pomenované ako špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a načasované (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant and Timed (SMART). Pomenúvajú presne to, čo budete 

robiť, definujú jasný a hmatateľný výsledok v rámci stanoveného časového rámca. Každá 

úloha musí predstavovať niečo, čo chcete robiť, čo ste schopný robiť a musí súvisieť s vašimi 

cieľmi.  

 

Ako si stanoviť SMART ciele 

 

Špecifický 
Identifikujte si jasný výstup, ktorý chcete 

dosiahnuť  
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Merateľný Ako budete vedieť, že ste to dokázali?  

Dosiahnuteľný 
Je realizovateľný v danom časovom rámci?  

Ste motivovaný, aby ste ho dokončili?  

Relevantný Súvisí s vašimi kariérnymi cieľmi?  

Načasovaný Kedy ho dokončíte?  

 

Príklad: 

Širší cieľ: Byť povýšený na vedúceho tímu v rámci najbližších 2-3 rokov  

SMART cieľ: Preberiem svoj kariérny cieľ so svojim riaditeľom do 30. apríla, aby som si 

vytvoril realizovateľnosť plánu a identifikoval a odsúhlasil súbor osobných a profesných 

cieľov rozvoja do 31. mája,   aby som si umožnil postup v kariére.  

 

Realizácia 

 

V tomto kroku realizujete svoj plán. Avšak aj tie najpremyslenejšie ciele môžu byť 

niekedy problémom. Ponúkame vám zopár nápadov, ako zotrvať.  

 

 Zhodnoťte si svoje odhodlanie splniť si ciele  

Okiaľ nie ste úplne odhodlaný splniť si svoje ciele, pravdepodobne ich nedokončíte. 

Pouvažujte os vojich cieľoch a priraďte ku každému z nich body od 0-10, pričom 0 

znamená žiadne odhodlanie a 10 úplné odhodlanie. Ak získate menej ako 10 bodov, 

čo by sa malo zmeniť, aby ste ich dosiahli? Ak je to potrebné, prispôsobte si svoje 

plány.  

 Sú vaše ciele jasné a realizovateľné?  

Ciele je potrebné jasne zadefinovať a ak ich chcete dosiahnuť, musia byť realistické. Je 

dobré, ak sú trochu náročné, ale stale sa nevymykajú vašej komfortnej zóne.  

 Urobte si zoznam alebo používajte pripomienky  

Vytvorenie zoznamu toho, čo je potrebné urobiť, môže byť tiež veľmi nápomocné, pretože 

pomocou neho môžte mať skutočný pocit, že robíte pokroky, keď si odškrtnete niektorú z 

položiek. Alebo si skúste poslať pripomienku vo forme textovej správy a naštartovať sa 

takýmto spôsobom.  

 Získajte nejakú podporu 

Angažovanie iných ľudí pri plánovaní jednotlivých krokov môže zvýšiť šance dosiahnutia 

úspechu; identifikujte priateľov, rodinu alebo mentora, ktorí vás môžu podporiť a pomôcť 

vám ciele dosiahnuť.  

 Brainstormujte svoje pokroky 

Prešľapovanie na mieste môže byť prospešné, takže ak sa dostanete do tejto fázy, skúste 

brainstormovať, čo mate ďalej robiť. Zapíšte si čokoľvek a všetko, čo vás napadne, čo sa týka 
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vašich cieľov bez toho, aby ste sa súdili. Potom usporiadajte relevantné položky podľa 

dôležitosti. Toto môže prelomiť blok a naštartovať vás, aj keď sa veci neskôr zmenia.  

 Odmeňte sa 

Na udržanie motivácie počas plnenia úloh je dobré odmeniť sa po dosiahnutí veľkého 

míľnika.  

 

Kontrola pokroku 

Situácie a priority sa môžu meniť, takže je potrebné robiť pravidelnú kontrolu, aby ste 

mali svoje ciele stale primerané a aby ste si mohli pridávať ďalšie. Sami sa rozhodnite, ako 

často je túto kontrolu potrebujete. Ak sa veci nedaria, využite skúsenosti ako možnosť 

vzdelávania a podľa toho si svoj plán revidujte.  
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10 top tipov pre akčné 
plánovanie kariéry 

• Zistite, čo je vo vašej kariére a 
živote dôležité  

• Zistite, aké silné stránky a 
nadanie viete ponúknuť a ako 
môžte organizácii ponúknuť 
pridanú hodnotu 

• Držte krok so zmenami na 
pracovisku a v danom sektore 

• Identifikujte akékoľvek 
osobné bloky alebo životné 
obmedzenia a zistite, ako by 
ste ich mohli vyriešiť 

• Majte jasnú víziu svojej 
budúcnosti 

• Zadefinujte si širšie a SMART 
ciele 

• Nájdite ľudí, ktorí vás môžu 
podporiť pri plnení svojich 
cieľov 

• Odmeňujte sa za úspech 

• Môžete urobiť chyby: využite 
svoje negatívne skúsenosti a 
potom sa pohnite ďalej 

• Buďte flexibilní, pravidelne 
kontrolujte svoj pokrok a 
bu´dte ochotní prispôsobovať 
sa a prijímať zmeny 

Poznámky 
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Príklad kariérneho akčného plánu SMART  

Širší cieľ: Identifikovať novú kariéru, pri ktorej cítim, že môžem dosiahnuť skutočné 

výsledky  

 

Ciele 

Čo budem robiť? 
Make your goal SMART 
(Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant) 

Dokedy to 
mám 
splniť 

(načasova
nie) 

Výsledok 
Dátum 

splnenia 

1 

Urobím si online prieskum a 
nájdem si miestneho kariérneho 

poradcu; dohodnem si s ním 
stretnutie a porozprávam sa s 

ním o mojich kariérnych 
možnostiach; stretnem sa s ním. 

10 Jan 
Nájdený kariérny 

poradca; stretnutie 10 
Jan 

10 Jan 

2 

Vyberiem si nástroj na 
identifikáciu potenciálnych 

kariérnych možností; 
identifikujem 3 pracovné profily   

25 Jan 

3 pracovné pozície: 
učiteľ 

art- terapeut 
holistický terapeut  

25 Jan 

3 

Použijem internet a 
identifikujem 3 miestne 

organizácie, ktoré ponúkajú 
pracovné pozície, o ktoré mám 
záujem; odohodnem si v každej 
z nich stretnutie a dozviem sa 

viac o každej z pozícií  

10 Feb 

Zorganizované 
stretnutia v: 

Základnej škole 
Smalltown; Art-

terapeutickej skupine 
v Smalltown, Klinike 

holistickej terapie  

10 Feb 

4 

Stretnem sa so zástupcami 
týchto organizácií; zpíšem si 

zoznam kladov a záporov každej 
pracovnej pozície, aby som 

získal reálny náhľad. Určím si v 
tomto zozname priority.  

10 Mar 

Zaujímam sa o učenie 
a art terapiu; 

vylučujem holistickú 
terapiu, pretože 

chcem byť 
zamestnaný, nie 

živnostník  

10 Mar 

5 

Porozprávam sa s kariérnym 
poradcom a prediskutujem s 

ním podrobne moje možnosti a 
rozhodnem sa, čo ďalej urobím.  

20 mar 

Stretnutie s kariérnym 
poradcom 20.marca; 
rozhodnutý som pre 

asistenta učiteľa a art 
terapeuta  

20 mar 

6 

Zorganizujem a arezlizujem si 
stretnutie s učiteľom základnej 
školy a s art terapeutom, aby 
som si vedel vybrať pracovnú 

pozíciu choice. 

30 April 
Rozhodnutý pre art 

terapiu  
30 April 
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Môj kariérneho akčného plánu SMART  

 

Ciele 

Čo budem robiť? 
Make your goal SMART 
(Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant) 

Dokedy to 
mám 
splniť 

(načasova
nie) 

Výsledok 
Dátum 

splnenia 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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6. Návrh a implementácia programov podnikateľského vzdelávania 
 

Program podnikateľského vzdelávania pozostáva z naplánovaných aktivít so vzdelávacími 

cieľmi, predmetov, metód, školiteľov, školencov, metód hodnotenia a lokácie. Dobrý 

program podnikateľského vzdelávania je navrhnutý tak, aby predchádzal problémom, ako 

napr. ako dlho by mala každá sekcie trvať, inštrukčné metódy pre každú tému, opatrenia, 

ktoré treba použiť na kontrolu toho, či sa ľudia naučili to, čo ste od nich potrebovali, atď.  

 

 
Vzdelávací proces kvalitného prevedenia

5
 

 

 

Hlavnými prvkami program podnikateľského vzdelávania sú: hodnotenie potrieb, 

práca na kurze, vzdelávacie úlohy a praktické použitie. Učitelia žiakom odovzdávajú nové 

informácie počas kurzu alebo prednášok. Úlohy alebo aktivity, ako napr. prípadové štúdie 

alebo funkčné hry, dávajú žiakom možnosť pracovať s novými informáciami v malých 

skupinách. Praktické skúsenosti a aplikácie dávajú žiakom možnosť aplikovať svoje 

vedomosti a zručnosti, ktoré sa naučili pri reálnych alebo simulovaných situáciách. Súčasná 

úroveň zručností žiakov dáva podklad pre rozhodnutie, ako zostaviť výučbový program. 

Napríklad ciele program pre študentov sa budú značne líšiť od cieľov programov, ktoré sú 

určené pre skúsených podnikateľov, ktorí sa učia novým zručnostiam.  

 

 

 

                                                           
5
 Tento diagram ukazuje, ako sa program podnikateľského vzdelávania vyvíja, od identifikácie problému, cez 

zhodnotenie potrieb, vzdelávanie a hodnotenie, až po zmenu v správaní, čo vedie k lepším výkonom.  
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Prístup 
Často sa stáva, že počas výučby sa od učiteľa očakáva, že pozná všetky správne 

odpovede. Je dôležité pristupovať k výučbe s otvorenou mysľou a umožniť účastníkom, aby 

si precvičili spoliehanie sa samých na seba pri nachádzaní riešení a výbere tej najlepšej cesty. 

Ponúkame vám zopár tipov pre usmerňovanie, nie prednášanie:  

 Dajte žiakom možnosť, aby učili samých seba a aby sami našli odpovede.  

 Od začiatku vyjasnite, že vy ako učiteľ nedisponujete všetkými odpove´dami. Je 

dôležité, aby sa každý zapájal a vyjadroval.  

 Radšej sa pýtajte, než by ste mali odpovedať.  

 Zapojte žiakov do procesu a podporujte diskusiu, nie prednášanie.  

 Podporte pohyb, nie sedenie.  

Dovoľte žiakom, aby boli pánmi celého procesu. Ak je to vhodné, dajte diskusii vyššiu 

úroveň.  

 

 

Návrh 
Počas plánovania výučby by si učiteľ mal vybrať aktivity a štruktúru, prispôsobiť výučbu 

kontextu, pripraviť si techniky a vizualizovať úspech, a tým nadobudnúť efektívne nastavenie 

mysle.  

 

1 Výučbové aktivity 

Je dôležité revidovať oblasť podnikania a jej výučbové témy a dopredu si určiť aktivity, ktoré 

by pre vašu skupinu nemuseli byť relevantné. Ak máte zmiešanú skupinu, robte iba tie 

aktivity, ktoré sú vhodné pre všetkých. Podporné a manažérske aktivity sú síce určené pre 

mnohé cieľové skupiny, je však dôležité revidovať aj tieto sekcie. Niektoré aktivity, najmä v 

manažérskej sekcii, môžu byť príliš ťažké a/alebo možno budete musieť vynechať niektoré 

aktivity kvôlii časovým obmedzeniam.  

 

2 Časový rámec výučby 

Nasledujúce možnosti obsahujú príklady štruktúrovania časového rámca výučby:  

 Primeranosť kontextu 

 Príprava výučbových techník 

 Možnosti pre brainstorming  

Je dôležité zistiť, aký časový rámec bude pre vašich žiakov najvhodnejší. Je možné, že 

nevyužijete tieto možnosti. Pamätajte na to, že musíte byť flexibilní a musíte si byť vedomí 

potrieb žien, ďalších úloh a požiadaviek na ich čas.  

 

3 Spätná väzba 

Počas výučby budete dostávať verbálne aj neverbálne spätné väzby, ktoré budú odrážať 

pocity účastníkov a ich reakcie na výučbu. Tieto spätné väzby môžu indikovať to, aká je 

skupina vitálna, ako hlboko sú v tematike zaangažovaní, či sa javia unavení, atď. Buďte 

otvorení všetkým spätným väzbám, či už pozitívnym alebo negatívnym. Vaša reakcia na 

spätnú väzbu môže dávať žiakom informáciu o tom, ako môžu reagovať pri zápornej spätnej 
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väzbe alebo keď sa ocitnú v ťažkej situácii. Podľa potreby prispôsobte výučbu spätným 

väzbám.  

 

 

 

Realizácia 
Počas realizácie výučby je potrebné, aby učiteľ brainstormoval potenciálne problémy, 

aby ich vedel vyriešiť, keď nastanú.  

 

1. Postupy 

 Vytvorte si náčrt dôležitých konceptov, ktoré môžete žiakom rozdať.  

 Povzbuďte žiakov, aby navzájom zdieľali svoje skúsenosti. 

 Zdieľajte najlepšie postupy úspešných príkladov  

 Využite osobné skúsenosti a demonštrujte svoju vlastnú zraniteľnosť a 

ochotu sa s ňou podeliť.  

 Využívajte fyzický pohyb a hudbu na zvyšovanie energie a radosti medzi 

žiakmi.  

Eco System App project pripravil a publikoval “Peer-to-Peer learning Guide for 

entrepreneurship education” , ktorý je možné využiť počas fázy realizácie.  

 

2. Brainstorming: Potenciálne problémy a riešenia 

Brainstormujte poteniálne problémy, ktoré môžu pri výučbe nastať a potenciálne riešenia, 

ako ich vyriešiť. Je dôležité, aby ste boli na problémy pripravení a aby ste vedeli efektívne na 

ne reagovať.  

 

 

Monitorovanie 
Nakoniec si vytvoríte postup monitorovania a post-výučbový plan, ktorým svojich žiakov 

podporíte.  

 

1. Prieskumy výučby 

Na internete nájdete prieskumy spätnej väzby a ponúknete ich svojim žiakom. Môžete si 

vytvoriť aj svoj vlastný prieskum, ak sa vám to viac hodí. Je dôležité dostať spätnú väzbu, aby 

ste svoju budúcu výučbu mohli zlepšiť.  

 

2. Ohodnoťte sa 

Sebahodnotením si skontrolujete svoje očakávania, ktoré ste mali počas plánovania a 

porovnáte ich s tým, čo skutočne počas výučby prebehlo. Pomôže vám to pripraviť sa na 

ďalšiu výučbu, pričom môžete stavať na ponaučeniach, problémoch a najlpeších postupoch.  

  

http://www.ecosystemapp.net/wp-content/uploads/2016/04/Eco_System%20App_%20Peer-to-Peer_learning_Guide_for_entrepreneurship_education_FINAL.pdf
http://www.ecosystemapp.net/wp-content/uploads/2016/04/Eco_System%20App_%20Peer-to-Peer_learning_Guide_for_entrepreneurship_education_FINAL.pdf
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9. Ďalšie zdroje  
*Ďalšie budú pridané 

 

 

1. The Entrepreneurship Competence Framework 

,https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp 

2. Erasmus +/ KA2- Cooperation for innovation and the Exchange of Good 

Practices, ,https://www.ecosystemapp.net/ 

3. Eco SystemApp e-learning courses,http://ecosystemapp.net/e-learning/ 

4. Peer-to-Peer Learning Guide for Entrepreneurship Education, 

http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/ 

5. Entrepreneurship Education Hub - Eco System App, 

https://www.linkedin.com/groups/8493015 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
https://www.ecosystemapp.net/
http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/
https://www.linkedin.com/groups/8493015

