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Vzdělání, cesta k úspěšnému životu..



HOT TOPIC IN EUROPE

DIFFERENT APPROACHES



ENTREPRENEURIAL EDUCATION
as a way to transform our schools

“The current educational model is inadequate to
prepare future citizens; it is a global consensus.” 
Yong Zhao, Educate creativity and entrepreneurship in a globalized world, 2012

KNOWLEDGE + IMAGINATION = DARE TO CHANGE



Z vyjádření Evropské komise

• Vzdělávání v oblasti podnikání je průřezovou
kompetencí a mělo by být k dispozici všem
studentům a vyučovat se jako téma spíše než jako
samostatný předmět ve všech fázích a na všech
úrovních vzdělání (2011).

• Podnikatelský duch, myšlení je nová obecná
kompetence ve vzdělávání učitelů, podobně jako
digitální kompetence, ale v mnohem širším
rozsahu. Nejde totiž naučit, ale lze ji rozvíjet
prostřednictvím podnikatelské praxe, učení se
zkušeností (2013).



• Nařízení shora nemění mentalitu. To, co učitel
a edukace potřebují, je inspirace, konkrétní
příklady a povzbuzení k následování a učení
se.



Teacher 2020 – on the road to 
entrepreneurial fluency in teacher
education



Teacher 2020

• KA2 Erasmus+, 2014–2016

• Partneři:

• University of Girona (Catalonia, Spain)
• La Draga School (Catalonia, Spain)
• University of Glasgow (Scotland, Great Britain)
• Stredni Prumyslova Skola Otrokovice (Czech Republic)
• Unversitatea din Pitesti (Romania)
• Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA 

(Romania)
• Associazione Centro Studi Città di Foligno (Italy)
• Istituto Tecnico Economico Scarpellini (Italy)
• Global School Support (Denmark)



• Podnikavé vzdělávání se snaží podpořit studenty,
aby rozvíjeli svou schopnost dělat nové, tvůrčí a
inovativní věci, které mají pro sebe a širší
komunitu hodnotu v reakci na příležitosti či
potřeby.
(Teacher 2020 team, About Entrepreneurial 
Education)

• Entrepreneurial education video:
https://drive.google.com/file/d/0B8fD_jh4wgsZQ
WluckhTSGx3d0k/view

https://drive.google.com/file/d/0B8fD_jh4wgsZQWluckhTSGx3d0k/view


Aktivity a výstupy Teacher 2020
Teacher 2020: open virtual platform 

• praktické zkušenosti, průvodce pro pedagogy

Teacher knowledge alliance application 



Handbook: creating entrepreneurial fluency 
among the new generations of school teachers 
in the 21st century

Training activity (hub)

Partner meetings (Spain, Romania, Scotland, 
Denmark)





Classroom we want

The Global Trading Game

Sharing emotions

Children reading 
and creating stories



Children reading 
and creating stories

Innovation Challenge

Creativity and the 
Greenhouse effect



Entrepreneurial Education Step by Step



Aktivity SPŠ Otrokovice podporující
podnikavost ve škole i ve Zlínském kraji

Semináře s hosty z firem (příběh profesní cesty,
podnikavost v cestě za kariérou), Noc
Alchymistů, Vánoční akademie, Netradiční
vyučování, People make school, Vytvoř si svůj
vlastní rozvrh, Experimentarium





Co ovlivňuje iniciativu a kreativitu 
dětí?

... rodinné zázemí



...životní prostředí, životní styl 
(země, města, vesnice, klima)



...přístup, povaha, osobnost jedince



...přístup, povaha a osobnost učitele



Co jsme v projektu zjistili

• Úzká provázanost tématu na kariérové 
poradenství, celoživotní učení

• Podnikavý přístup ve všech předmětech i 
„mimoškolních“ činnostech, posun do neformální 
úrovně, spolupráce s dalšími subjekty

• Souvisí s tématy občanství, sociální 
angažovanosti, komunikace, ekonomie, 
marketingu, obecných kompetencí …

• Soutěže, projektová výuka, jednorázové aktivity, 
hry

• ICT, evaluace



Být podnikavý/á

• Mít vzory (hrdiny/ky) 

• Poznávat

• Zkoušet

• Cestovat 

• Vzdělávat se



TEDTalks

• Entrepreneurial thinking can change the world
https://www.youtube.com/watch?v=5e0qrm8llOI

• Creative problem-solving in the face of extreme limits
blob:https://embed.ted.com/ef18d436-f681-49c9-a661-c34419188814 

• How great leaders inspire action
blob:https://embed.ted.com/394765d3-8cbb-4e38-ae62-1893be1b3459

• How to manage for collective creativity
blob:https://embed.ted.com/739e514d-2504-4d60-b3db-14ff3e724ab3

• Entrepreneurial thinking can change the world: Jeremy Liddle 
at TEDxMacquarieUniversity
https://www.youtube.com/watch?v=5e0qrm8llOI 

• The 15 Characteristics of Effective Entrepreneurs
https://www.youtube.com/watch?v=sOjeQV5pHh4



Coursera: online revoluce ve vzdělávání

• Entrepreneurial thinking
https://www.coursera.org/learn/entrepreneur
ial-thinking 

• Další vzdělávací platformy, MOOC



Kreativita, iniciativa a podnikavost 
učitele/učitelky rozvíjí kreativitu, iniciativu 
a podnikavost žáků



Inspirace z Tedx Zlín 2016

• Paralelní životy aneb žijte život svůj ne život 
někoho jiného: Petr Skondrojanis

• Tohle je život a nic víc už nebude: Kazma
Kazmitch

• Na závěr..



Jana Vodáková

tel. 775 586 325
jana.vodakova@zkola.cz

Děkuji za pozornost.
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