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Správa o činnosti pedagogického klubu
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1 1.

Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kľůčové slová
Tvorivosť na vyučovaní, flexibi lita, originalita
Tvorivá činnost‘, prehibovanie poznatkovej bázy, realizácia na vyučovaní

12.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Úvod otyorenie stretnutia pedagogického klubu
Na stretnutí PK sa stretli pedagogickí zarnestnanci, ktorí sú členmi klubu. Oboznámili sa
sjednotlivými bodmi priebehu PK.
. Analýza súčasného stavu
Clenovia PK diskutovali o rozvoji tvorivosti na vyučovaní. Medzi základné znaky tvorivosti
móžeme zaradit‘ tieto intelektové schopnosti: fluencia, flexibilita, originalita a ich
rozvíjanie.
Fluencia znamená mať čo najviac nápadov, myšlienok na daný problém, podnet.
Flexibilitaje rozmanitost‘ nápadov, riešení.
Originalita je schopnost‘ nachádzat‘ nové, neobvyklé riešenia a odpovede,ie zriedkavosf
výskytu nejakého nápadu medzi l‘ud‘mi.
Diskutovali sme o modeloch vyučovacích hodín zameraných na tieto schopnosti v súvislosti
Využitím nadobudnutých gramotností rozvíjaných počas celého školského roka. Konštatujeme
pozitívny posun v tejto oblasti, ktorý sa prejavil hlavne v projektovej činnosti žiakov.
.
Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia PK diskutovali o prehlbovaní poznatkov v súvislosti s rozvojom tvorivosti.
Do istej micry, na istej úrovni a v istom smere móže byť každý človek tvorivý
Tvorivosťje cvičitel‘ná funkcia, možnoju zvyšovat‘
Tvorivost‘ sa móže prejavit‘ v každej l‘udskej činnosti.
Clenovia PK si vzájomne zdiel‘ali skúsenosti s odporúčaniami:
Naučit‘ žiakov systematicky hodnotit‘ každú myšlienku.
Naučit‘ žiakov tolerovat‘ nové myšlienky.
Nevnucovať žiakom vzory správania sa.
Vytvárať na vyučovaní tvorivú atmosféru.
Naučit‘ žiakov vážit‘ si tvorivé m slenie.
Naučit‘ žiakov, aby sa nesprávali negatívne.
Rozptýlit‘ obavy žiakov z toho, že ich práca (myšlienky) nic sú dokonalé.
Podporovat‘ a hodnotit‘ žiakov, ktorí sa učia z vlastnej iniciatívy.
.
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Členovia klubu zároveň zhodnotili aktivity realizované v tomto školskoni roku na hodinách HIS a POV
13.

7,ávery a odporúčania

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

