
ERASMUS+ KA1 

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

Kurz: GOING ENTREPRENEURIAL  AND INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE 

V termíne od 15. júla do 28. júla 2018 sa miestom vzdelávacieho pobytu stali priestory 

Asociácie Submeet, San Salvo v Taliansku. Vzdelávania sa zúčastnili Ing. Iveta 

Ladiková a Ing. Viera Nováková. Prvá časť vzdelávania „Going Entrepreneurial“ 

prebiehala v meste San Salvo. Kurz viedla p. Rosanna Consolo z Univerzity LUMSA 

v Ríme. Zároveň prebiehal druhý kurz pod názvom International Corporate Finance.  

Kurz International Corporate Finance viedol Mr. Garrick Maguire, ktorý pracoval 

v London Stock Exchange a Nat West Bank v Londýne.  

Kurz obsahoval: princípy rozpočtovníctva, operácie na finančných trhoch, základy 

podnikových financií a investičných rozhodnutí, finančné zdroje podniku, záujmové 

skupiny a konflikt záujmov medzi nimi. 

Hlavnou témou kurzov bolo využívanie mäkkých zručností (soft skills) na vyučovacích 

hodinách podnikovej ekonomiky. Schopnosť „naučiť sa učiť“ je jednou z 8 kľúčových 

kompetencií, ktoré sú súčasťou stratégie celoživotného vzdelávania. Počas prvého 

týždňa sa Ing. Ladiková a Ing. Nováková oboznámili s konkrétnymi zručnosťami, ktoré 

sú dôležité pri profesijnom ale aj osobnostnom raste. Súčasťou kurzov bola aj príprava 

a prezentácia vyučovacej hodiny s využitím nových zručností a moderných aplikácií. 

Okrem získania praktických skúseností pri výučbe sa oboznámili aj s možnosťou 

využívania webových stránok s výukovými aplikáciami: thinglink, padlet, sketchnote, 

Mindmaps, ed.Ted, ktoré umožňujú vytváranie interaktívnych obrázkov, videí 

a dokumentov. Súčasťou pobytu bolo aj spoznávanie zaujímavých miest a kultúry 

krajiny. Medzi prínosy pobytu patrí: rozvoj jazykových zručností, rozšírenie vedomostí 

v oblasti didaktiky, možnosť využívania moderných metód a IKT na hodinách 

podnikovej ekonomiky, spoznávanie krajiny a stretnutia so zaujímavými lektormi. O 

úspešný priebeh projektu sa postarali: manažér projektu p. Elio Bucciantonio z 

Asociácie Submeet, koordinátorka projektu Mgr. Klára Opršalová a organizátorka 

pobytu Ing. Beáta Bucková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Druhá polovica programu prebiehala v meste Pescara, pod vedením sympatického 

lektora. Pán Massimiliano Ciancio pôsobí ako učiteľ na škole Istituto di Istruzione 

Superiore Rieti.  Pod jeho vedením účastníčky prehlbovali svoje poznatky z informatiky 

a využívania počítačových aplikácií vo vyučovacom procese.  V tomto procese sa dôraz 

kladie nielen na využívanie nových nástrojov na vyučovaní, ale hlavne  na zmenu  

myslenia a analyzovania problémov. 

Počítačová gramotnosť prináša schopnosť využívať programy a aplikácie ale aj 

schopnosť upraviť si ich pre svoje potreby, hlavne však pristupovať k riešeniu 

problémov podobným spôsobom ako počítač. 

 Základom tohto prístupu je algoritmus – rozdelenie problému na jednotlivé kroky a  ich 

postupné riešenie. Nie je potrebné ovládať programovanie. „Počítačové myslenie“ 

obsahuje tieto charakteristiky: 

 Konceptualizácia – myslenie na viacerých úrovniach abstrakcie. 

 Základné zručnosti – tie, ktoré musí mať každý človek, aby mohol spolupracovať 

v modernej spoločnosti. 

 Pristupovať k riešeniu problémov z ľudského hľadiska (nie ako počítač). 

 Počítačová veda vychádza z matematického myslenia, smeruje však 

k vybudovaniu systémov, ktoré komunikujú so skutočným svetom. 

 Riešenie problémov, riadenie každodenného života, komunikácia a interakcia 

budú vychádzať z „počítačového myslenia“. 

 Prístup pre každého a všade. 

Analytické myslenie a schopnosť rozčleniť problém na jednotlivé kroky sa môžu žiaci 

učiť pomocou rôznych aplikácií, napr. „ code.org“, vizuálny programovací jazyk 

„scratch“, či „app inventor“. 

 

 

 

 

Pre prácu učiteľa so žiakmi, ale aj spoluprácu s kolegami obsahuje užitočné nástroje aj 

Google for Educations. 



Po úspešnom zvládnutí kurzu sme dostali certifikáty a rozlúčili sa s našimi hostiteľmi. 

  

 

 

Okrem odborných poznatkov sme vďaka našej hostiteľskej organizácii Submeet mali 

možnosť spoznať aj zaujímavosti regiónu Abruzzo, pre ktorý je typické 

poľnohospodárstvo a rybárstvo, hoci v posledných rokoch sa talianska vláda snažila 

priniesť sem priemyselné investície.  

Región nie je bohatý na antické pamiatky a možno aj preto nie je veľmi navštevovaný 

zahraničnými turistami. Malebné mestečká aj väčšie mestá pôsobia pokojným dojmom 

a nabádajú návštevníkov vychutnať si každodennú siestu. Nie všade sa dohovoríte 

anglicky, ale srdečný úsmev a ochota, ktorou sa vám snažia vyjsť v ústrety, prelomia aj 

tú najväčšiu jazykovú bariéru. A práve tieto zážitky, spolu s novými vedomosťami, boli 

najväčším prínosom nášho vzdelávacieho pobytu. 



 

 

 

 

 

 

Vasto 

Nielen more, ale i krásne jazerá 

Malebné horské mestečko Scanno 

Abruzzo – región zameraný na 

poľnohospodárstvo 

Dolce vita  


