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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo oboznámenie sa s plánom činností v nasledujúcom školskom 

roku. Prebehla analýza jednotlivých tém, ktoré nás čakajú v nasledujúcom školskom roku. Vymenili 

sme si skúseností, ktoré k jednotlivým obsahovým štandardom už máme. Zhodli sme sa, že 

podnikavosť a kreativita je jednou z najvýznamnejších spôsobilostí pre mladého človeka, ktorý hľadá 

uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti. 

Kľúčové slová: plán. Činností, analýza, výmena skúseností. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou, 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

Témy: podnikavosť, kreativita, kľúčové spôsobilostí. 

Program stretnutia: 

1. Predstavenie plánu činností PK. 

2. Spoločná analýza odbornej literatúry k jednotlivým témam. 

3. Debata. 



4. Zdieľanie OPS. 

5. Záver a tvorba zhrnutia princípov tímovej spolupráce 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe práce s odbornou literatúrou považujeme pojmy tvorivosť a kreativita za synonymné.  

Označujú ten istý obsah, kreativita je vo vede novší pojem. Aspektmi tvorivosti a podnikavosti  sa 

dnes zapodievajú viaceré vedné odbory- psychológia, pedagogika či didaktika.  V rámci didaktiky 

vyučovacích predmetov je za tvorivosť považovaná činnosť, ktorá pomáha produkovať nové 

myšlienky. Tvorivosť je produkcia nových, užitočných a hodnotných myšlienok, riešení, skutkov. 

Viacerí autori jej prisúdili rozličné formáty čo do obsahu aj rozsahu, podľa toho, z akého hľadiska sa 

na tvorivosť pozerali. Tvorivosť je taký prejav istého systému osobnostných charakteristík, 

schopností a motivačných tendencií človeka v sociálnom kontexte, ktorý je nový, nezvyčajný, 

akceptabilný a objavný pre subjekt, referenčnú skupinu alebo spoločnosť. 

Spoločne sme sa zamýšľali nad metódami, ktorými môžeme rozvíjať kreativitu u našich žiakov.  

Prvú skupinu metód tvorí premena konvergentných úloh, situácií, postupov na divergentné úlohy, 

situácie, postupy. Súvisí to s postupom, že sa nemá čakať, kým žiak prejaví tvorivosť, a potom ho 

pochváliť, ale vytvárať také situácie, kde môže žiak prejaviť tvorivé myšlienky. Konvergentné 

myslenie je také, ktoré smeruje od daných východísk k jednej alebo ohraničenému počtu správnych 

odpovedí. Je to zbiehavé (konvergentné) myslenie, kde sa logicky a algoritmicky postupuje 

k správnemu záveru. Divergentné myslenie je také, ktoré nevedie k jednej správnej odpovedi, ale 

vyžaduje vyprodukovať čo najviac návrhov, riešení. 

Ďalšou skupinou metód tvorí komplexné rozvíjanie poznávacích funkcií. Učiteľ pred, počas alebo po 

určitej činnosti, keď vedie rozhovor so žiakmi, by mal používať otázky, podnety, ktoré rozvíjajú 

všetky poznávacie funkcie, a nielen niektoré. Vrcholom poznávacích funkcií je práve tvorivé 

myslenie, ale tvorivé myslenie je v podstate nemožné bez dobre rozvinutých ostatných poznávacích 

funkcií. 

V rámci zdieľania Best practice predstavila Ing. Krtíková metodický materiál k tvorbe žiackych 

projektov ako výstup z webinára, ktorý absolvovala v rámci vzdelávacích aktivít vydavateľstva 

cudzojazyčnej literatúry Macmillan. Priblížila členkám význam projektového vyučovania, 

dizajnovanie a organizáciu tvorby projektu na základe prieskumu vzdelávacích potrieb žiakov, 

postupnosť krokov v projektovom cykle, možnosti projektových výstupov, hodnotenie projektov 

a spätnú väzba od žiakov, IKT a aplikácie na podporu tvorby projektov. Informovala tiež, že 

absolvuje aj nadväzujúci webinár zameraný na hodnotenie projektov žiakov. Zdôraznila význam  

projektového vyučovania pre rozvoj kritického myslenia žiakov, ich samostatnosti a vytrvalosti, 

tímovej spolupráce, prezentačných zručností a v konečnom dôsledku aj motivácie k štúdiu.  

Odporúčame pokračovať v zmienených aktivitách a uvedené metódy práce implementovať do praxe. 

 


