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Správy

1 1. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Tvorivosť vo vyučovaní — flexibilita ‚ originalita a elaborácia
Stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na tvorivú činnost‘ a jej realizáciu na vyučovaní.



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

• Úvod — otvorenie stretnutia PK
Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členiti klubu, sa zaoberali rozvíjaním tvorivosti u študentov

na jednotlivých hodinách.

. Analýza súčasného stavu
V súvislosti so školou a školským vzdelávaním hovoríme najčastejšie o rozvíjaní tvorivosti

žiaka a tvorivých schopnostiach. ‘rvorivosť predstavuje produkciu nových a súčasne
užitočných riešení, nápadov, myšlienok, činov, správania. Členovia PK sa zbodli, že v rámci

humanitných predmetovje viacero možností ako rozvíjať tvorivosť žiakov ajej súčasti:

a, Flexibilita predstavuje schopnosť pružne vytvárať róznorodé riešenia úloh, presúvať
myslenic pri riešení problémov na mé hl‘adisko, nájdení mého prístupu, zmene stratégie riešenia.

Niekedy sa za formu flexibility považuje schopnost‘ využiť známe informácie, objekty,

zariadenia odlišným spósobom v novej situácii.

- Aktivity realizujeme v rámci POV — témy z psychológie — predovšetkým psychické

dispozície osobnosti a v rámci ekonómie — aktivity v rámci tém Hospodárstva SR.
b, Originalita je schopnosť vytvárať nové, bystré, vtipné, neobvyklé myšlienky, nápady a riešenia,

ktoré nic sú rcprodukciou riešení mých ľudí alebo známych ricšení. Qriginálny mysliteľ nachádza

nové kombinácie.
.. Témy Osobné financie a rodinný rozpočet, Aspekty podnikania

c, Elaborácia - nové dostávané informácie sa snažím spojiť s čo najviac známymi

poznatkami

- Podporujeme predovšetkým v témach zameraných na dejiny 20.storočia, problematiku
vojen a vzniku ČSR

o Obsahová náplň činnosti pedagogického klubu

Členovia klubu diskutovali o vhodných metódach a spósoboch rozvoja tvorivosti — originality,
flexibility a elaborácic v predmetoch. Prezentovali smcjednotlivé aktivity, ktoré realizujeme na

hodinách:

Dokončujte róznymi spósobmi známe rozprávky, úryvky príbehov, prípadne sami tvorte nové
fantastické príbehy.

Vymyslite čo najviac argumentov proti vplyvu sociálnych sjetí a internetu na mladého človcka.

Pokúste sa navrbnúť čo najviac možností, ktorými by ste podporovali tvorivosť a originalitu u

žiakov, prípadne neobvyklé ľudské vlastnosti a činnosti.
Nakreslite svoj erb, znak, symbol, ktorý by vás charakterizoval, vyjadroval vaše vlastnosti

a záujmy, váš život.

Nakreslite skupinový autoportrét triedy na veľký papier, vytvorte skupinovú koláž na konkrétny

alebo abstraktný motív, nástenku a vymyslíte výstižný názov diela.

Rozdajte fotografie z róznych časopisovjednotlivcom alebo malým skupinkám. Úlohou je napísať

čo najkratšiu a najvýstižnejšiu reportáž, ktorá by originálne a fiexibilne reagovala na súčasné

dianie v spoločnosti.

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zbrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšic stielnulie pedagugi~k&iv Mubu sa člcuuvia PK plipiavia na lému Skupinové vyučuvan.
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