Workshop "Ecosystem Laboratories for Entrepreneuship Education“
V Bratislave 23.6.2016
V stredu 22. 6. 2016 9:30 do 12:30 sa v Univerzitnej Technologický inkubátor STU - InQb, uskutočnil
workshop "Ecosystem Laboratories for Entrepreneuship Education“ organizovaný Regionálnou
rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok v rámci projektu EcoSystemApp podporeného programom
Európskej komisie Erasmus+. Projekt EcoSystemApp sa zaoberá možnosťami systémového prístupu
k podnikateľskému vzdelávaniu, snaží sa identifikovať a sieťovať ľudí aktívnych v tejto oblasti,
zostaviť efektívny online vzdelávací kurz a šíriť povedomie o potrebe zaradenia podnikateľského
vzdelávania do vzdelávania na všetkých úrovniach.
Workshopu sa zúčastnilo 7 stakeholderov a 3 zástupcovia RRA SP. Metodológia seminára bola
založená na prístupe "peer-learning" - učenie sa od / s kolegami. Bola to príležitosť získať nové
nápady, nechať sa inšpirovať a preniesť úspešné postupy iných do svojej praxe, alebo nájsť synergie s
inými projektmi a iniciatívami.
Účastníci reprezentovali rôzne sektory so záujmom o vzdelávanie v oblasti podnikania
(entreprenurship education), prítomní boli zástupcovia Junior Achievement Slovensko, InQb Podnikateľský inkubátor STU v Bratislave, Stredná odborná škola – hotelová akadémia v Šamoríne,
Slovenskej živnostenskej komory, odborná poradyňa v oblasti vzdelávania, a podnikateľka v sektore
vzdelávania.
Workshop začal privítaním zo strany projektovej manažérky a predstavením účastníkov. Potom bol
predstavený projekt ako taký prostredníctvom prezentácie popisujúcej zámery a ciele, výstupy a
zapojenie zainteresovaných strán. Prvý už ukončený výstup projektu - “Peer-to-peer learning Guide
for entrepreneurship educators” - bol prezentovaný podrobnejšie a vytlačené „príručky“ boli
poskytnuté účastníkom. Táto publikácia prináša prehľad ľudí, ktorí aktívne prispievajú k rozvoju
podnikateľského vzdelávania v 7 partnerských krajinách (BE, ES, GR, IT, MK, SK, UK). Jej súčasťou sú aj
4 ľudia zo Slovenska.
Druhá časť seminára bola venovaná práve predstaveniu ľudí z publikácie – 3 zo 4 sa mohli
workshopu zúčastniť a predstavili svoju prax osobne. Prvá z nich bola Lenka Bednárová, riaditeľ ka
InQb, ktorá predstavila prácu organizácie, jej programy, ktoré podporujú mladých podnikateľov, a
hovorila aj o výzvach, ktorým čelia ako sa posúvajú vpred. Druhá bola Oľga Hargašová, odborná
poradkyňa v oblasti vzdelávania a bývalá riaditeľka strednej odbornej školy, ktorá predstavil svoj
prístup k vzdelávaniu na slovenských školách. Tretia bola Andrea Kvardová, podnikateľka v sektore
vzdelávania a bývalá učiteľka, ktorá predstavila svoju firmu poskytujúcu on-line testovaciu platformu
pre webové vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu na školách a tiež pre účely certifikácie v
súkromnom sektore.
Posledná časť workshopu bolo venovaná diskusii, kde boli predstavené ďalšie praktiky účastníkmi z
Junior Achievement Slovensko a Slovenskej živnostenskej komory, ale aj zo skúseností Regionálnej
rozvojovej agentúry Senec-Pezinok. Pri hodnotení účastníci najviac ocenili práve diskusiu, kde si

mohli vymieňať skúsenosti s kolegami a vyjadrili záujem zostať v kontakte a spolupracovať v
budúcnosti.
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