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Správa o činnosti pedagogického klubu

1.

Prioritná os

2.

Špecifický cieľ

Vzdelávanie
1.2.1

Zvýšiť kvalitu

3.

Prijímateľ

4.

Názov proj ektu

5.

Kód projektu ITMS2014+
Názov pedagogického klubu

312011ABU4

Dátum stretnutia pedagogického klubu
Miesto stretnutia pedagogického klubu

16.09.2020

6.

7.
8.

odbomého vzdelávania

a prípravy reflektuiúc potreby trhu práce
Stredná odbomá škola dopravná, Rosinská cesta
2, Žilina
Prepojenie teórie s praxou -kvalitné
vzdelávanie
Pedagogický klub rozvoj a podnikateľských
vedomostí a kľúčových zručností pre 21 st. prierezové témy.
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská

cesta 2, žilina

Meno koordinátora pedagogického
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

9.

lng. Jaromír Slezák

www.sosdza.sk

11. Manažérske zhrnutie:
Cieľom prvého stretnutia pedagogického klubu bolo uvítanie účastníkov a základná orientácia

v odbomej literatúre z oblasti podnikatel'ských vedomostí a ekonomického myslenia. Súčasťou

stretnutia bola aj moderovaná debata počas ktorej sa mohli účastníci vyjadriť k plánu činnosti
klubu. Stretnutie bolo zakončené tvorbou záveru.
Kľúčové slová: rozvoj ekonomického myslenia, zvyšovanie podnikateľských vedomostí, odbomá

literatúra.

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

1.

Prezentácia odbomej literatúry -návrhy.

2.

Diskusia a zdieľanie návrhov na ďalšie publikácie.

3.

Zdieľanie skúseností a debata o plánu činnosti.

4.

Závera zhmutie.

Témy: odbomá literatúra, podnikatel'ské vedomosti, ekonomickémyslenie, plán činnosti.

Program stretnutia:

1.

Uvodná prezentácia odbomej literatúry -prehl'ad.

2.

Riadená diskusia-zdiel'anie názorov.

3.

Zdiel'anie Best practice -metóda Akvárium.

4.

Záver azhmutie.

13. Závery a odporúčania:

Na základe diskusie sme zostavili prehľad hlavných prístupov v odbomej literatúre na rozvoj

ekonomického myslenia a podnikatel'ských vedomostí. V kontexte odbomého vzdelávania je veľmi

podstatné definovať ekonomické myslenie a používať jeho axiómy ako podklad pre následné
rozvíjanie podnikateľských zručností a finančnej gramotnosti.
Ekonomickémyslenievosvojejhĺbkeobsahujefinančnúgramotnosťapodnikateľskézručnosti,ktoré

sa rozvíjajú v prostredí modemej pedagogiky.
Bibliografické zdroje, návrh :Jančíková Včra,
Ing., Finanční a osobní gramotnost, 2011

Kiyosaki Robert T., Cashflow kvadrant, Motýľ, 2005

Lazarev, S. N., Diagnostika kamy, Kniha druhá, Slovart, Bratislava,1996

Morris Michael, CO nesMÍTE VÉDÉT, Anch Books, 2012
Šídlo Dušan, Životjako riziko, Aladin Agency, 2011

Odporúčaná videoprojekcia:

Grundeinkommen -Ein Kulturimpuls, Nemecko, 2008, Enno Schmidt
lnsidejob, USA, 2010, Charles Ferguson

Thrive, USA, 2011, Steve Gagné, Kimberly Carter Gamble
Zeitgeist Moving Forward, USA, 2011, Peter Joseph

Odporúčame využívať široké spektrum odbomých publikácií pri rozvoji podnikateľských vedomostĺ

a ekonomického myslenia.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)
15. Dátum16.Podpis17.Schválil (meno, priezvisko)18.Dátum19.Podpis

lng. Jaroslav Slezák
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Vzdelávanie

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odbomého vzdelávania a prípravy

cieľ:

reflektujúc potreby trhu práce
Prijĺmateľ:

Stredná odbomá škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Názov projektu:

Prepojenie teórie s praxou -kvalitné vzdelávanie

Kód

312011ABU4

ITMS projektu:

Názov pedagogického

Pedagogický klub rozvoj a podnikateľských vedomostí

klubu:

a kľúčových zručnostĺ pre 21 st. - prierezové témy.

PREZENCNA LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odbomá škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
Dátum konania stretnutia: 16.09.2020
Trvanie stretnutia: od l4:30 hod

do l7:30 hod

Zoznam účastnikov/členov pedagogického klubu :
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Jaromír Slezák, Ing.

2.

Mário Bízik

3.

Lukáš Homola, Bc.

4.

Zdenko Majerík

5.

Jozef Nociar, Ing.

Šc)šĎ

6.

Martin Remiš, Ing.
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Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktori' níe sú ílenmi pedagogického klubu a podpis/y:

