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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: 

Anotácia: 

Od každej vyspelej krajiny sa dnes požaduje, aby poskytovala vzdelávanie v takej forme, aké 

uspokojuje potreby človeka v 21. storočí. Okrem formálneho vzdelávania, ktoré by sme mali 

mať už za sebou, pretože sa tým myslí základná, stredná, poprípade vysoká škola, by malo 

prísť na rad ďalšie vzdelávanie. 

Kľúčové slová: kariérny rast, vzdelávanie, vedomosti, kurzy 
 

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sose-trnava.edupage.org/


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

 

 

 

• 1.  Definícia celoživotného vzdelávania 

• 2.  Stratégia celoživotného vzdelávania 

• 3.  Kontinuita vzdelávania sa počas celého života 

• 4.  Tri základné kategórie účebných vzdelávacích aktivít 

• 5.  Nesúlad zručností absolventov a dopytu trhu práce 

• 6.  Prekážky celoživotného vzdelávania 

• 7.  Ciele zvyšovania kvalifikácie 

• 8.  Motivácia vzdelávať sa 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Formálne vzdelávanie ľudí trvá niekoľko rokov, ale trh práce sa mení a vyvíja oveľa rýchlejšie. Je 

preto dôležité vedomosti a zručnosti  

získané v rodine, škole alebo počas odbornej prípravy naďalej udržiavať, rozvíjať a dopĺňať, k čomu 

slúži práve celoživotné vzdelávanie. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Klub anglického jazyka – bez písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 02.12.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:15 – 17:15 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Monika Kučerková  SOŠE Trnava 

2. PaedDr. Ivana Kolníková  SOŠE Trnava 

3. PaedDr. Miroslava Dzíbelová  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


