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Krátky popis praxe 

Ako sa to robí? Aká bola motivácia na jej 

založenie? Ktoré potreby sa riešia? 

Obehová ekonomika ako paradigmatická 

téma zasahuje do všetkých oblastí života 

jednotlivca i spoločnosti. Z tohto dôvodu 

považujeme za mimoriadne dôležité, aby 

každý, kto príde s touto témou prvýkrát 

do kontaktu, pochopil, že prechod z 

lineárnej na obehovú ekonomiku nie je 

možné riešiť z pozície jednej profesie, 

výrobného sektora/oddelenia. Je potrebné 

pochopiť, že pri realizácii obehových 

projektov a programov musí dochádzať k 

interakciám medzi odborníkmi z rôznych 

profesií a sektorov, ktoré v prostredí 

lineárnej ekonomiky absolútne nezvykli 

spolupracovať. 

Ako sa metóda realizuje? 
 

Ako je uľahčená prax? Koľko času je 

potrebné? Aké materiály sú potrebné? 

Metóda využíva existujúce vzdelávacie 

programy a ich osnovy školských 

vzdelávacích programov. Na základe 

kreativity učiteľa sú do jednotlivých 

predmetov vložené jednotlivé základné 

pojmy obehového hospodárstva z P99. 

Ako je uľahčená prax? Koľko 

času je potrebné? Aké 

materiály sú potrebné? 

P99 základných pojmov obehového 

hospodárstva v encyklopedickej šírke a 

stručnosti naznačuje žiakovi celkový 

rozsah tohto „školského predmetu“. 

Študentovi zároveň dáva možnosť vybrať 

si z encyklopédie len to, čo ho zaujíma. 

Aké didaktické nástroje sa 

používajú? 
 

Ako je štruktúrovaná vzdelávacia prax? 

Aké prístupy, metódy a nástroje sa 

používajú? Čím je táto prax výnimočná z 

hľadiska tréningu? 

Keďže P99 je doplnkom existujúcich 

vzdelávacích programov, diskusia o 

jednotlivých pojmoch cirkulárnej 

ekonomiky vždy nadväzuje na obsah 

povinného vzdelávacieho sylabu. Avšak 

prístup a metóda je inovatívna, nakoľko 
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cez vzdelávaciu aplikáciu povoľuje 

študentom použiť na školskom vyučovaní 

mobilný telefón.  

Učebné ciele 

Aké sú zručnosti alebo vzdelávacie ciele 

praxe? Ako sa hodnotia? 

Komplexnosť problematiky cirkulárnej 

ekonomiky bol vzdelávací cieľ P99 

nastavený na základný stupeň Bloomovej 

taxonómie - zapamätanie obsahu 

jednotlivých základných pojmov 

cirkulárnej ekonomiky 

Aspekty kritického myslenia 
 

Ako táto prax podporuje úvahy o 

prepracovaní procesov/produktov v 

linkovej ekonomike na princípy obehového 

hospodárstva? Ako táto prax spochybňuje 

bežné predstavy o ekonomike? 

Informácie o prechode z lineárnej na 

cirkulárnu ekonomiku sú kontinuálne 

vkladané do existujúcich predmetov, 

školských vzdelávacích programov v 

rámci existujúcich študijných odborov. Na 

tomto základe každý študent, a pedagóg, 

ktorý sa použije P99, alebo sa prihlási do 

vzdelávacieho portálu vníma rozdiel medzi 

výrobnou a vzdelávacou praxou a rozdiel 

medzi lineárnym a cirkulárnym 

hospodárstvom.  

Real life relevance/aspects  

Ako metodika integruje prípady z reálneho 

života do výučby? Ako môžu študenti 

preniesť vedomosti do svojho individuálneho 

každodenného pracovného kontextu? 

P99 stojí na jednoduchom zobrazení 

najlepších BATs informácií z cirkulárnej 

praxe dostupných na otvorených 

webových zdrojoch. Poznanie a 

zapämatanie najlepších príkladov 

cirkulárnej praxe generuje v každom 

šttudentovi schopnosť rozoznať potenciál 

prechodu na obehové hospodárstvo aj v 

najmenších každodenných aktivitách 

(separácia, šetrenie, tvorba vlastných 

mikrocirkulárnych riešení - pre radosť a 

svoju budúcnosť). 

Flexibilita/všestrannosť 

Ako prax dáva obehové hospodárstvo do 

kontextu udržateľnosti? Ako sú postupy 

orientované na výsledok a na proces? Aké 

hodnoty sa učia v praxi? 

Individuálizácia získaných informácií sa 

dosahuje práve využitím mimoriadnej 

aktivity a zdieľaní "cool informácií" mladou 

generácou na sociálnych sieťach. 

Akcelerácia prechodu z lineárneho na 

cirkulárne hospodárstvo je priamo závislá 

na cirkularitu vyžadujúcom zákazníkovi - 

čo v prípade mladých je spojené s "Gréta 

efektom" 

Príbeh o tom, ako prax funguje 
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Ako prax inšpiruje študentov, aby sa 

prispôsobili obehovej ekonomike? Prosím, 

napíšte úspešný príbeh praxe. (Koho to 

inšpirovalo, čo sa zmenilo, aký vplyv to 

vyvolalo?) 

 

001-20220708-IO4-99terms-how-to-use-

it.pdf   

 

https://miro.com  

 

Záver: čo z toho robí podľa vás 

inteligentnú prax? 

Prečo ste si ho vybrali? čo je špeciálne? 

Čo je inovatívne? 

Cirkulárnu ekonomiku, ako 

paradigmatická, širokospektrálna 

problematika nie je doplnkom vzdelávania 

v jednom, jednotlivom vzdelávacom 

odbore. Je potrebné hľadať prístupy, cez 

ktoré si existujúce štruktúry v spoločnosti 

vyberú z tejto problematiky to, čo je 

podstatné a okamžite aplikovateľné v tom-

ktorom segmente a predmete vlastného 

záujmu. 
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