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11. Manažérske zhrnutie:
kl‘úěové slová:
tvorivosť vo vyučovaní — flexibilita, originalita, fluencia, senzitivita, redefinovanie, elaborácia.
Krátka anotácia:
Témou pre diskusiu a následné spraeovanie výstupuzo stretnutia klubu bola tvorivá činnost‘ žiakov
ajej implementácia vo vyučovacom procese pornocou tvorby a následného riešenia divergentných
úloh.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
o Otvorenie zasadnutia klubu

Otvorenie stretnutia členov klubu RNDr. Dagmar Ružinskoua oboznámenie sa s cieľorn
a programom stretnutia,

o Program stretnutia

o Dóležiiosť a poireba rozv[jania tvorivosü žiakov

Tvorivost‘je vnútorná sila človeka, ktorá ho poháňa robiť všetko čo najlepšie a po novom, a
to nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie, Tvorivosť sa u človeka spája sjeho intelektovými
schopnosťami, ktoré sa dajú rozvíjat‘. Ide hlavne o tieto schopnosti: fluencia, flexibilita,
originalita, senzitivita, redefinovanie a elaborácia. Rozvíjanie tvorivosti a tvorivých
schopností žiaka predstavuje produkciu nových nápadov, myšlienok, užitočných
riešení, činov, správania aje možné na vyučovaní každého predmetu, teda aj vo vyučovaní
prírodovedných predmetov.
Podl‘a Tureka (2000) by mal učitel‘ na vytvorenie tvorivej klímy v triede: 1. Rozpoznat‘
nové myšlienky svojich žiakov a podporovat‘ ck tvorivý rozvoj. 2. Viest‘ žiakov k tomu,
aby boli citlivejší a vnímavejší k podnetom prostredia. 3. Podporovať experimentovanie
žiakov s predmetmi a myšlienkami. 4. Viest‘ žiakov k tomu, aby sa naučili systematicky
hodnotit‘ každú novú myšlienku. 5. Viest‘ žiakov k tomu, aby sa naučili tolerovat‘ nielen
vlastné, ale aj cudzie nové myšlienky. 6. Nevnucovat‘ žiakom vzory správania Sa. 7.
Vytvárať na vyučovaní tvorivú atmosféru. 8. Viest‘ žiakov k tomu, aby si vážili tvorivé



myslenie. 9. Viesť žiakov k tornu, aby sa nesprávali negativistický. 10. Viesť žiakov
k tornu, aby sa snažili o tvorivé riešenie problérnov. 11. Rozptýliť obavy žiakov z toho, že
ich myšlienky alebo práca nic sú dokonalé. 12. Podporovaf a hodnotiť tých žiakov, ktorí sa
učia z vlastnej iniciatfvy, pre vlastné uspokojenie. 13. Podporovať zvedavosť a záujem
žiakov pomocou predkladania prekvapivých, nezvyklých či protirečivých problémov. 14.
Zabezpečit‘ pri tvorivorn myslení žiakov aktfvne a pasívne etapy — vytvoriť také
podmienky, aby si žiaci mohli problém pokojne premyslief a mali čas na inkubáciu. 15.
Zabezpečiť dostatok zdrojov inforrnácií na riešenie problémov. 16. Viest‘ žiakov k tornu,
aby sa naučili doviesť svoje myšlienky do konca, vytypovali všetky možné dósledky. 17.
Viesť žiakov k tornu, aby dokázali konštruktívne kritizovať, nie iba kritizovat‘. 18.
Podporovat‘ získavanie informácií z róznych zdrojov. 19. Rozvíjať svoje vlastně tvorivé
schopnosti.
Fluencia — predstavuje bohatost‘ a kvantitu myšlienok, predstáv, symbolov, pohotovost‘
vytváraf myšlienky. Poznáme štyri zložky: slovná ‚ asociačná vyjadrovacia, rnyšlienková
fluencia (príklady vhodných VM pri ich rozvíjaní: produkcia slov, doplňovačka,
zostavovanie viet)
Flexibilita — schopnost‘ prispósobiť sa zmeneným podmienkam.: spontánna flexibilita
(typické sú skoky zjednej triedy použitia do inej), adaptívna flexibilita. (príklady vhodných
VM pri ich rozvíjaní: produkcia významov)

Originalita — predstavuje schopnost‘ nachádzaf nové, netradičné riešenia a odpovede, ktoré
Sa zakladajú na vzdialených asociáciách. Riešenia móžu byt‘ vtipné a vynachádzavé.
(príklady vhodných VM pri ich rozvíjaní: hl‘adanie odpovedí, formulácia názvu)

RedeJinícia—je schopnost‘ produkovat‘ transformácie, zmenif funkciu predmetu alebo jeho
časti. Tiež zmenif, modifikovat‘ alebo redefinovat‘ informácie. (príklady vhodných VM pd
ich rozvíjaní: zmena funkcie predmetu)

Senzitivita (citlivost‘ na problémy) —je schopnosť vidieť nedostatky v riešení.
(príklady vhodných VM pri ich rozvíjaní: kladenie otázok, analýza problému)
Elaborácia —je schopnosť dornyslief, doviesf myšlienku do konca. Schopnost‘ elaborácie
sa zist‘uje tak, že sa načrtne iba plán nejakej činnosti a riešitel‘ má navrhnúf všetky kroky
a detaily, aby bol plán rcalizovatel‘ný. (príklady vhodných VM pri ich rozvíjaní:
problémová úloha)
Viac: https://mpc-edu .skisites/dcfau It/filcs!publikacie/harausova h.

ako aktivizuiuco vyucovat odborne nredmetv.p4f

o mavný del‘:
Vo vybranom tematickom celku vytvorit‘ banku úloh, využívajúc jednoduché a časovo
nenáročné vyučovacie metódy rozvoja jednotlivých intelektových schopností v danom
prírodovednom predmete.

o Špec~ické ciele:
Vybraťvhodný učebný obsah z obsahového štandardu ŠVP pre predmety biológia, chémia,
fyzika, geografia.

Vytvorit‘ pracovné listy pre žiaka k vybraným témam s využitím vhodných vyučovacích
metód.

Vytvoriťspracované metodické listy prc učitel‘ak vybraným témam.
Určit‘ kritériá hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

13. Závery aodporúčania:
Tvorivosf (kreativita) je pojem, ktorýje spojený s produkciou niečoho nového, lepšieho,
dokonalejšieho, racionálnejšieho, efektívnejšieho, lacnejšieho, zdravšieho, inovovaného
a pod. ako bob doteraz. Takáto produkcia by mala ul‘ahčiť a skvalitnif život človeka.
Schopnosť človeka tvoriťje umiestnená na najvyššom stupni hierarchie jeho schopnosti.
Pretoje nevyhnutné, aby sa rozvoj tvorivosti stal hlavným ciel‘om vyučovania (Turek,
2000).



14. Vypracoval (meno,priezvisko) Mgr. Michaela krivá

15. Dáturn 16.09.2022
16. Podpis ~

17. Schválil (rncno,priczvisko) RNDr. Dagmar Ružinsk~

18. Dátum 17. 09. 2022
19. Podpis

Príloha: GYMNÁZIUM

Komenského 32
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 07501 Trebišov



Kód projektu ITMS2O 14+

Názov pedagogického klubu

PREZENČNÁ, LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 26. 09. 2022

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16:30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

Meno a priezvisko Podpis lnštitúcia

PaedDr. Mária Kašaiová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Michaela Krivá . 4‘ ‘ \ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
\t‘)k\~_~~‚ ____________________________

RNDr. Erika Macejková Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Mica Ostrožovičová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Dagmar Ružinská Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

RNDr. Ján Trel‘o Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Veronika Hazugová Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
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EVROPSkÝ, UNIA ..
Európ‘ky $oc‘alny fond OPERAČNÝ PROGRAM.
Európ‘ky ‚on« regIon~In~!,o rorvoja — ĽUDSKĹ ZDROJE

Príloha správy o činnosti

~ MINIST(P‘$TVo
ŠKotSrvA, VEDy.
VÝ$KUMV A ŠPORTLJ
SLOVENSK($ ~EPUSLJKV

Prioritná os

Špecifický ciel‘

Prijímatel‘

Názov projektu

Vzdelávanie

1.1.1 Zvýšiť inkluzivnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a
žiakov
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitatel‘skej a prírodovednej
gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kl‘účových
kompetencií a získavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.
31201 1U093

5.6.3. Človek a príroda
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