Podnikavosť na pedagogických
fakultách?
Podnikavosť
na
pedagogických
fakultách? Aj vďaka našej katedre
áno!
Nahliadnite trochu do toho, ako sa
snažíme presadiť tému podnikavosti na
našej fakulte, a to z pohladu študentaneštudenta (doktoranda) Martina Fica.
Pýtali sme sa aj sami seba v našom menšom tíme na katedre, že
či podnikavosť patrí na pedagogické fakulty. Aj keď sme my
boli o tom presvedčení, tak študenti boli pomerne rezistentní
voči našim aktivitám, ktoré smerovali, alebo teda skôr mali
smerovať k podpore podnikavosti. Drobné odlišnosti v názoroch
sa objavovali dokonca aj v našom „podnikavom“ tíme, pretože
každý sme videli podnikavosť a jej miesto na Pedagogickej
fakulte trochu inak. Nebudem zachádzať do detailov, ale hlavný
rozdiel v našich pohladoch bol v tom, či podnikavosť na
fakulte chápať ako rozšírenie si kariérnych možností
študentov, aktivizovať študentov k väčšej participácii na
chode univerzity a výuky, aktivizovať študentov k participácii
na sociálnych témach, alebo študentom ako budúcim učiteľom
ukázať možnosti, ako a prečo môžu podporovať podnikavosť u
svojich žiakov v budúcnosti. Po dlhých diskusiách sme prišli
na to, že všetko z vymenovaného môže mať pridanú hodnotu pre
študentov, ale aj neskôr pre ich žiakov a tak sme sa rozhodli
poňať problematiku podnikavosti komplexne.
Potom však bolo treba vyriešiť aj druhú dôležitú otázku, ako

to vnímajú vlastne študenti? Považujú podnikavosť ako niečo,
čo patrí na fakultu? Rozhodli sme sa spraviť si vlastný malý
výskum, kde sme v rámci jedného predmetu dvom rôznym skupinám
rozoslali dotazník, ktorý nám mal ukázať či strielame úplne
mimo, alebo nie. Všetkými číslami vás zaťažovať nebudem, toto
nie je odborná publikácia, ale v skratke, vyše 90% nami
oslovených študentov prejavilo o tému záujem a chceli by jej
venovať čas už behom štúdia.
Tak sme sa teda pustili do práce a začali sme vymýšlať a
realizovať aktivity s tým spojené. V spolupráci s JIC sme
zorganizovali panelovú diskusiu s ľuďmi z praxe, ktorí sa
podnikavosti venujú, obnovili sme predmet EDUPRENEURSHIP (áno,
zložitý názov, ktorý asi nepoznáte, ale je to podnikavosť!) a
prišli sme s nápadom organizovať súťaže pre študentov. Prvá
dopadla nad naše očakávania a študenti poslali výborné nápady
z ktorých mnohé boli pripravené na realizáciu v praxi. Nápady,
ale
aj
info
o
súťaži
nájdete
tu:
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/dnes-to-ziju-a-zitra-ucim-p
rihlasene-napady/. Keďže sme sa veľmi tešili každému jednému
nápadu, ktorý bol do súťaže prihlásený, tak sme pochopitelne
rozmýšlali ako to vieme posunúť ešte ďalej, ďalej, smerom
k realizácii. Keďže nevieme úplne ovplyvniť čo dovolia iné
školy zrealizovať našim študentom na praxiach, alebo popri
zamestnaní, tak sme sa rozhodli zamerať sa na našu katedru/
fakultu a teda na to, čo ovplyvniť vieme. Preto naša nová
súťaž vybrané návrhy podporí tým, že ich pomôže na univerzite
zrealizovať!
Viac
info
nájdete
tu:
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/letni-soutez/. Súťaž potrvá
ešte dlhší čas a verím, že aj realizácia niektorých nápadov
zaberie nejaký čas, ale pozeráme sa vpred a už teraz plánujeme
ďalšiu panelovú diskusiu k podnikavosti, ktorá prebehne na
jeseň (podzim) a taktiež vylepšenia predmetu EDUPRENEURSHIP
(do ktorého vás všetkých srdečne pozývam).
Riadky, ktoré ste mali možnosť čítať vyššie opisujú vývoj
podnikavosti na našej katedre iba od času, od kedy na nej

pôsobím a preto by som rád poďakoval ostatným členom katedry,
ktorí sa v minulosti podielali nejakým spôsobom na podpore
podnikavosti. Ako príklad by som uviedol zapájanie študentov
do výskumných projektov, do chodu pracoviska, do tvorby videí
a grafiky pre katedru, alebo aj EDUPRENEURSHIP v rámci CŽU,
projektová výuka a iné…
Ak vás téma zaujala, alebo iba neviete stále čo to tá
podnikavosť je, tak na konci pridávam pár odkazov, kde sa
dočítate viac (nebojte, sú v češtine). Taktiež ma neváhajte
kontaktovať v prípade, že by ste mali nápad ako dostať
podnikavosť medzi študentov lepšie, alebo inak ako to robíme
teraz, alebo iba buďte podnikaví a prihláste sa do našej
aktuálnej súťaže a na náš predmet EDUPRENEURSHIP!
http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-kompetenci-k-podnikavosti-a-kr
eativite
http://podnikavost.cz/podnikavost/co-je-podnikavost/
https://www.jcmm.cz/projekt/kapodav
http://www.podnikavaskola.cz/

