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O autorke vysokoškolskej učebnice

PhDr. PaedDr. Monika Krajčovičová, PhD. bola členkou Katedry predškolskej 
a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogickej fakulty Prešovskej uni-
verzity v Prešove. Odborne sa venuje príprave učiteľov a tvorivému vyučova-
niu, v oblasti rozvoja tvorivosti u detí predškolského a mladšieho školského 
veku. Súčasťou odborného zamerania Dr. Krajčovičovej je tiež oblasť vzdeláva-
nia rómskych detí na Slovenku a detí minoritným skupín v zahraničí, so špe-
cifickým zameraním na výchovné a vzdelávacie potreby rómskych detí. Dr. Mo-
nika Krajčovičová sa podieľala na národných a medzinárodných projektoch 
orientovaných smerom k humanizácii vo vzdelávaní, tvorivosti a efektívnosti 
edukačného procesu a absolvovala niekoľko výskumných pobytov na zahranič-
ných univerzitách: Manchester Metropolitan University, Veľká Británia; Uni-
versity of Pittsburgh, U.S.A. V roku 2011 získala post vedeckého pracovníka 
(Endeavour Research Fellowship) na Monash University v Melbourne, v Au-
strálii, s výskumným zameraním na kultúrne špecifiká pôvodných obyvateľov 
Austrálie (Aborigénov) a tvorivé prístupy v oblasti ich vzdelávania.

O vysokoškolskej učebnici

Vysokoškolská učebnica Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku je 
určená pre študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika, ako aj pre 
tých, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí predškolského a mladšie-
ho školského veku. Vysokoškolská učebnica vyšla s podporou grantu MŠVV 
a Š SR KEGA č. 034PU-4/2011 (Elementy predprimárnej a primárnej edukácie) pre 
Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove.

Cieľom vysokoškolskej učebnice je odovzdať základné teoretické informácie 
v oblasti tvorivosti, flexibilným, invenčným, netradičným a tvorivým riešením 
rôznych úloh obsiahnutých v učebnici, a perspektívne pripraviť mladých ľudí 
na tvorivé riešenie nových, neznámych životných situácií. Tiež poskytnúť 
východiskový pohľad na problematiku tvorivosti, tvorivej osobnosti a schopno-
stí, tvorivého myslenia detí a rozvoja tvorivého myslenia detí predškolského 
a mladšieho školského veku, so zameraním na metódy a metodiku rozvoja tvo-
rivosti, prostriedky rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese, s cie-
ľom poukázať aj na bariéry rozvoja tvorivosti, ich prekonávanie a tvorivé rie-
šenie problému. Problematika rozvoja tvorivej osobnosti detí predškolského 
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a mladšieho školského veku je zameraná na vzdelávacie oblasti rozvoja tvorivej 
osobnosti detí, tak po obsahovej, ako aj pojmologickej stránke, v rámci Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike 
ISCED 1 — primárne vzdelávanie. 

Zrejme nie je potrebné osobitne pripomínať, že tvorivosť je súčasťou edu-
kácie, a preto je jej potrebné venovať pozornosť a hľadať možnosti jej frontál-
nejšieho uplatňovania. Realita je totiž taká, že v školách prevláda tzv. klasické 
vyučovanie, a tvorivosť nie je tak „pestovaná“ akoby bolo žiaduce.

Autorka rozdelila tému do šiestich logických oblastí-kapitol. Od kľúčových 
pojmov a ich vymedzenie k rozvoju tvorivosti, prostriedkom zvyšovania tvori-
vosti až po tvorivosť vo vzdelávacích oblastiach. Obsah textu zodpovedá základ-
ným princípom, teóriám kreatológií a predstaveniu základných pojmov, prístu-
pov, informácii a metód rozvíjania tvorivosti potrebných pre tento druh 
vysokoškolskej učebnice.

Z didaktického pohľadu autorka rozdelila text na základné pojmy, na úlohy 
súvisiace s témou kapitoly, na kontrolné otázky a tvorivé aktivity.

Okrem úvodu a záveru má publikácia šesť kapitol. Prvé tri kapitoly sú teo-
retickým pohľadom na problematiku tvorivosti, ostávajúce tri sú orientované 
na rozvoj tvorivosti v edukačnom procese. Pohľad do obsahu kapitol naznaču-
je, že autorka si ujasnila zameranie celej publikácie.

Teoretické časti vysokoškolskej učebnice vychádzajú z doteraz publikova-
ných kníh a štúdií. Autorka v prvej časti vysokoškolskej učebnice Základné 
otázky tvorivosti a v kapitolách: Tvorivosť, Tvorivá osobnosť, Prostriedky a metódy 
rozvoja tvorivosti v stručnosti opisuje podstatu obsiahnutú v názve kapitol. Na-
priek spomenutej stručnosti v zásade vystihuje podstatu. Isté kladné hodnote-
nie si zasluhuje, že do kapitol zaradila aj námety na tvorivú činnosť učiaceho 
sa z uvedenej publikácie. Všetky kapitoly sú spracované tak, aby poskytli štu-
dujúcemu pohľad na predmetnú oblasť. To je na jednej strane dobré, na dru-
hej strane však bude potrebné študujúcich viesť k tomu, aby siahali aj po ďal-
šej literatúre týkajúcej sa jednotlivých oblastí tvorivosti, pretože uvedená publi-
kácia poskytuje len základné pohľady. 

Nasledujúca časť vysokoškolskej učebnice Tvorivosť v edukačnom procese 
obsahuje kapitoly: Rozvoj tvorivosti v edukačnom procese, Tvorivosť dieťaťa, jej 
diagnostikovanie a prekonávanie bariér, Rozvoj tvorivosti žiakov vo vzdelávacích 
oblastiach ISCED 1. To čo som uviedla vyššie sa vzťahuje aj na tieto časti vy-
sokoškolskej učebnice. Vybrané oblasti sú spracované v podstate výstižne, 
miestami dosť stručne. Napríklad pri štúdiu metód učiaci sa nemusí vedieť, 
čo je Gordonova metóda, Philips 66 a pod. Nepovažujem to za zásadný ne-
dostatok, skôr ako poznámku na zamyslenie sa. V šiestej kapitole sa autorka 
zamerala na vymenovanie a opis vzdelávacích oblastí ŠVP ISCED 1 vo vzťa-
hu k tvorivosti. Práve v tejto kapitole absentuje časť o vzdelávacích obla-
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stiach v ŠVP ISCED 0 — predprimárne vzdelávanie, keďže vysokoškolská 
učebnica je zameraná aj na predškolský vek.

Záver

Dosahovanie hlavného cieľa výchovy, teda všestranne a harmonicky rozvinutej 
osobnosti, by malo byť primárne v záujme každého pedagóga. Považujeme za 
prirodzené, že tí, ktorí chcú pracovať s deťmi, by mali porozumieť tvorivosti 
a mať schopnosť a zručnosť pomôcť a podporovať deti vyjadriť ich tvorivú pri-
rodzenosť. Jedna z najdôležitejších vecí, v spojitosti s tvorivosťou, je uvedome-
nie si, že každý človek je istým spôsobom tvorivý. Tvorivosť však nie je vždy 
ľahké rozpoznať. Autorka vysokoškolskej učebnice sa pokúsila vymedziť pojem 
tvorivosť v základných teoretických intenciách, spoločne so základnými cha-
rakteristikami, vymedzením vlastnosti a charakteristiky tvorivej osobnosti, po-
ukázaním na význam exogénnych a endogénnych determinantov pre rozvoj 
tvorivosti. Zároveň vymedzila prostriedky rozvoja tvorivosti, základné metódy 
rozvoja tvorivosti, s upozornením na možné prekážky brániace rozvoju tvori-
vosti a možnosti ich prekonávania. Svoju pozornosť zamerala tiež na význam 
rozvoja tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese a poskytla niekoľko prak-
tických úloh. Veríme, že poskytnuté informácie kladne prispejú k rozvoju tvo-
rivosti a na základe invenčného, originálneho a tvorivého prístupu prispejú 
k samotnému rozvoju tvorivosti detí. 

Vysokoškolská učebnica Dr. Moniky Krajčovičovej predstavuje súhrn in-
terpretovaných poznatkov v oblasti rozvoja tvorivosti u detí predškolského 
a mladšieho školského veku. Autorka vychádza z aktuálnych poznatkov, kto-
ré prepája z teoretickej do praktickej roviny. Prostredníctvom tvorivých úloh 
a aktivít môžu pedagogickí zamestnanci rozvíjať v praxi nie len tvorivé my-
slenie dieťaťa, ale aj svoju vlastnú predstavivosť, ktorá je začiatkom každej 
tvorby. Vysokoškolská učebnica je určená študentom predškolskej a elemen-
tárnej pedagogiky, učiteľom, vychovávateľom a všetkým tým, ktorí chcú 
v sebe objaviť tvorivosť, aby mohli neskôr objaviť niečo pre iných. 
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