
 

"Vzdelávacia mobilita jednotlivcov" - 

projekt Erasmus+ KA1 
Projekt: „Be a social and professional school with the help of Erasmus+“ 

Názov kurzu:  

Entrepreneurship  education at school: creative and 

effective methods and tools 

Miesto kurzu: Barcelona, Španielsko 

Prijímajúca organizácia: ENJOY ITALY, Alessandro Gariano 

 

V termíne od 18.2. do 24.2. sa Silvia Augustínska a Beáta Bucková zúčastnili 

kurzu „Entrepreneurship  education at school: creative and effective methods 

and tools“ v Barcelone, hlavnom meste Katalánska v Španielsku. Kurz viedol 

Alessandro Gariano a počet účastníkov bol 13. Okrem učiteliek z našej 

Obchodnej akadémie sa kurzu zúčastnili ďalší učitelia a riaditelia škôl 

z Belgicka, Fínska, Poľska, Talianska, Nemecka a Veľkej Británie. Zaujímavé 

boli diskusie, ktoré medzi nami učiteľmi v rámci kurzu prebiehali. Nadviazali 

sme nové kontakty a už teraz plánujeme niektoré z nich využiť v možných 

budúcich projektoch.  

Ciele projektu: 

Zoznámenie sa s kľúčovými otázkami týkajúcimi sa podnikateľského vzdelávania 

v škole v rámci zmiešaného a kooperatívneho učenia. 

Inšpirácia niektorými postupmi ako zlepšiť podnikateľské zručnosti, motiváciu, 

účasť a učenie študentov. 

Osvojenie si tvorivých metód a nástrojov na realizáciu efektívneho 

podnikateľského vzdelávania v škole. 

Podporovať spoluprácu, partnerstvo a výmenu skúseností a myšlienok medzi 

európskymi školami, učiteľmi a školskými odborníkmi. 



Získanie vzdelávacích zručností a kompetencií v oblasti výučby ekonomických 

predmetov a jazykovo-obchodnej prípravy aj prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania 

 

V rámci kurzu sme sa zúčastnili workshopov na tému „Podnikateľské 

vzdelávanie ako riešenie problémov, rozhodovanie, plánovanie a vedenie“ 

Absolvovali sme praktický seminár o niektorých metódach a nástrojoch 

neformálneho vzdelávania 

Oboznámili sme sa s  webovými stránkami, webovými produktami,  aplikáciami, 

inovačnými, digitálnymi a webovými nástrojmi na báze IKT na realizáciu 

podnikateľského vzdelávania,  pre výučbu podnikania. V programe „Edmodo“ 

sme na kurze aj pracovali.   

Tiež sme, vzájomne s ostatnými účastníkmi, pracovali s webovými nástrojmi 

a platformami  na podporu spolupráce a tímovej práce. 

Jeden deň sme dostali zadania na prácu v „teréne“, kde nás rozdelili do 

medzinárodných skupín a úlohy nám pomáhali riešiť aj „domáci“ obyvatelia 

Barcelony. Bolo to inšpirujúce a zábavné zároveň.  

Navštívili sme inovatívnu miestnu školu Escola Martinet - , kde experimentujú 

s výučbou kombinovanou s využitím výpočtovej techniky, jednak na strane 

učiteľov, ale aj na strane študentov. Zúčastnili sme sa tam na niekoľkých 

vyučovacích hodinách, mali sme možnosť vidieť prácu študentov aj učiteľov. 

Absolvovali sme prednášku na tému metodológie vyučovania.  

Okrem školenia sa našiel priestor aj na kultúru, pamiatky Barcelony spolu so 

sprievodkyňou.  

Na záver prebehlo hodnotenie kurzu a vydávanie oficiálnych certifikátov kurzu. 



  

 



 



 



 

 





  


