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Otvorenosť – tolerancia, zvedavosť, kreativita
Závery a odporúčania štvrtého okrúhleho stola
Cieľom štvrtého okrúhleho stola bolo posúdenie aktuálnosti koncepcie sociálnych

a kreativita, čo si bližšie rozoberieme v nasledujúcej časti. Otvorenosť tiež podmieňuje

a emočných zručností detí a adolescentov, prezentovanej v štúdii OECD a jej vhodnosti

dosiahnuté vzdelanie, čo má celoživotné pozitívne výhody a zdá sa, že jednotlivcov lepšie

a primeranosti na naše podmienky v doméne Otvorenosť – tolerancia, zvedavosť, kreati-

vybaví na zvládanie životných situácií. Model Big Five koncipovaný pre účely štúdie OECD

vita. V našom projekte realizovanom v programe Erasmus+ vychádzame z najrozšírenejšej

je na obr.1. Opis zručností v doméne Otvorenosť je v Tab.1.
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Otvorenosť voči skúsenostiam sa dá rozdeliť na subdomény tolerancia, zvedavosť
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Obr.1 – Model Veľká päťka (Big Five) použitý v štúdii OECD
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Oblasti

Zručnosti

Opis

Príklady správania

Otvorenosť
(otvorená myseľ)

Zvedavosť

Má záujem o nové myšlienky a vedomosti, pochopenie
a rozumovú exploráciu.

Rád číta knihy, cestuje do nových destinácií.

Je otvorený iným názorom, rozmanitým hodnotám,
s kladným vzťahom k cudzincom a iným kultúram.

Má priateľov s rôznym zázemím.

Generuje nové spôsoby konania alebo myslenia
prostredníctvom explorácie, učí sa na chybách, poznatkoch
a víziách.

Má originálne nápady, vytvára hodnotné umelecké diela.

Tolerancia

Kreativita

Opak: Nemá rád zmenu a nezaujíma sa o nové produkty.

Opak: Nemá rád cudzincov alebo ľudí s odlišným zázemím.

Opak: Koná konvenčne, nezaujíma sa o umenie.

Tab.1– Opis zručností zahrnutých do prieskumu OECD v doméne Otvorenosť.
Zdroj: Kankaraš,M. – Suarez–Alvarez,J.: Assessment Framework of the Survey on Social and Emotional Skills, OECD (2019).

Doména Otvorenosť sa v diskusii za okrúhlym stolom vnímala ako otvorenosť voči skú-

Intelektuálna zvedavosť vyvoláva záujem o nápady a lásku k učeniu, porozumeniu a in-

senostiam. V terminológii Veľkej päťky sa považuje za jednu z kľúčových zručností na

telektuálnemu skúmaniu. Kreativita/predstavivosť sa vzťahuje na schopnosť vytvárať

vysvetlenie a pochopenie správania jednotlivcov v prostrediach charakterizovaných vy-

nové spôsoby, ako robiť veci, alebo prichádzať s novými nápadmi, premýšľať o veciach

sokou mierou neistoty a zmien. Historicky sa názory výskumníkov na presnú štruktúru

prostredníctvom majstrovania, učenia sa z neúspechu alebo vzhľadu alebo vízie. Menej

tohto širokého konštruktu rozchádzali. V dôsledku toho bolo meranie otvorenosti v apli-

často sa berú do úvahy subdomény patriace do domény kultúra. Jedna subdoména,

kovanom výskume obmedzené. Dokonca aj na najširšej úrovni existuje nezhoda v tom,

ktorá sa objavuje najčastejšie, je tolerancia/kultúrna flexibilita. Tí, ktorí dosahujú vysoké

či by sa otvorenosť voči skúsenostiam mala považovať výlučne za intelektuálnu oblasť

skóre v tejto subdoméne, oceňujú rozmanitosť, akceptujú ľudí z rôznych krajín a kultúr

(schopnosť efektívne spracovávať informácie alebo vytvárať nové nápady), alebo či by

a sú otvorení rozdielnym názorom a pohľadom. Rôzne štúdie našli významné vzťahy

mala zahŕňať aj iné správanie, ako je tolerancia, fantázia a záujem o umelecké zážitky.

medzi rôznymi subdoménami otvorenosti voči skúsenostiam, ako je kreativita, intelektuálna zvedavosť a tolerancia, a to aj vo vzťahu k priemeru známok študenta (GPA) na

Štúdia OECD uvádza tieto subdomény Otvorenosti:

strednej a vysokej škole. (GPA sa vypočíta sčítaním všetkých nahromadených konečných známok a vydelením tohto čísla počtom udelených známok.) Tiež sa ukázalo, že

•

intelektuálna zvedavosť,

vzťahy medzi otvorenosťou a jej subdoménami s kognitívnymi schopnosťami (merané

•

kreativita, predstavivosť,

akademickým výkonom) nie sú veľmi výrazné, čo naznačuje, že ich vzťah so znám-

•

tolerancia, kultúrna flexibilita.

kami nie je redundantný a ani sa neprekrýva. To znamená, že kontrola kognitívnych
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schopností pravdepodobne výrazne nezníži schopnosť subdomén otvorenosti predvídať akademický výkon. Iné štúdie v tejto oblasti zistili, že intelektuálny aspekt otvorenosti voči skúsenosti podmieňuje ukončenie vysokej školy a príjem v zamestnaní.
Zistilo sa tiež, že subdomény otvorenosti nesúvisia s výsledkami pracovného výkonu.
Jedinou významnou výnimkou bolo, že subdomény zvedavosti a kultúrnej tolerancie
vykazovali vyššiu prediktívnu hodnotu s mierou agregovaných adaptívnych výkonnostných kritérií. Toto meranie zahŕňalo odhady medziľudskej adaptability, prispôsobenia sa
expatriotom, kreatívneho výkonu a zvládania organizačných zmien. Existujú tiež dôkazy,
že tieto sociálne a emočné zručnosti sú tvárne. Niektoré výsledky výskumu ukazujú, že
priemerná úroveň zvedavosti klesá vo veku od 10 rokov do raného tínedžerského veku
a tento pokles je obzvlášť výrazný u dievčat. Rovnako bol tiež zaznamenaný pokles kreativity a zvedavosti vo veku 6 až 17 rokov. Zdá sa, že intelektuálna zvedavosť, tvorivosť/
predstavivosť a tolerancia/kultúrna flexibilita v strednej miere podmieňujú dosiahnuté
vzdelanie, a teda aj ekonomické výsledky. Najmä intelektuálna zvedavosť je kritická zručnosť, ktorá zlepšuje výsledky vzdelávania a poskytuje aj vnútorné stimuly pre osobnostný
rozvoj počas celého života. Tolerancia a kultúrna flexibilita sú zručnosti s rastúcim sociálnym významom v čoraz rozmanitejších a komplexnejších spoločnostiach. Kreativita/
predstavivosť je zručnosť, ktorá môže priniesť značné výhody tak pre jednotlivcov, ako aj
pre spoločnosť. Otvorenosť a spolupráca súvisia so známkami, aj keď sa nezdá, že by tieto
oblasti mali rovnakú predikčnú hodnotu ako doména Plnenie úloh.
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Závery a odporúčania štvrtého okrúhleho stola
IV.1

Otvorenosť voči skúsenostiam podmieňuje dosiahnuté vzdelanie a pomáha jed-

IV.5

Žiak demonštruje svoju zvedavosť tým, že sa pýta. Neprekáža mu, že niečo nevie.

notlivcom lepšie zvládať životné situácie. Považuje sa za jednu z kľúčových zruč-

Vidí, kam ho vedú jeho záujmy, dokáže sa učiť od iných ľudí a diverzifikuje svoje

ností na pochopenie správania sa v prostredí s vysokou mierou neistoty a zmien.

záujmy. To je možná cesta ku zvyšovaniu tejto zručnosti a následne k lepšiemu

V súčasnosti jej význam narastá, pretože táto generácia žije v dobe, ktorá sa vyzna-

uplatneniu v práci. Intelektuálna zvedavosť je komparatívnou výhodou aj v po-

čuje obrovskou mierou neistoty a zmien.

rovnaní s umelou inteligenciou (AI), ktorej nasadenie redukuje čoraz väčší počet
pracovných pozícií aj v doprave.

IV.2

Vďaka zvedavosti je žiak schopný napredovať a získavať nové vedomosti, informácie, sociálne zručnosti. Zvedavosť mu pomáha uvedomiť si, že život je neustála

IV.6

Pri snahách nechať žiakov, aby sa rozhovorili, nechať ich zapájať sa do celého procesu,

zmena. Pomáha mu v podstate sa s týmto poznaním vyrovnať. Pochopiť, že jedi-

ktorý na škole prebieha, často narážame u niektorých na zbytočnú opatrnosť. K preko-

nou konštantou je zmena.

naniu plachosti pomáha podnecovanie k otvorenosti, úprimnosti, vytváranie dobrej
a príjemnej atmosféry, kde sa nikto nikomu nesmeje, práve naopak, žiaci sa vzájomne

IV.3

Každá škola má svoju stratégiu a taktiku ako žiakovi poskytnúť všeobecný rozhľad.

podporujú a snažia sa svoje problémy alebo inšpirácie prenášať na autority – na vede-

Učitelia nevyučujú len predmety, ktoré sú založené na poznávaní, ale učia žiakov

nie školy. Náročnou situáciou pre pedagóga môže byť, keď je väčšina žiakov v triede

aj orientovať sa v zložitom svete a získavať sociálne zručnosti na zvládnutie kaž-

málovravných a vyžaduje si to o to väčšiu trpezlivosť a energiu pedagóga, aby ich

dodennej reality. Zvedavosť je úzko spätá s vnímavosťou, cez ktorú si žiak vytvára

naviedol k otvorenosti nebáť sa hovoriť.

a formuje potrebné sociálne zručnosti.
IV.7
IV.4

6

Prvý podnet k otvorenosti, ktorý žiaci potrebujú, by mal prísť zo strany učiteľa, pre-

Intelektuálna zvedavosť prebúdza záujem o nápady a podnety a prehlbuje pozitívny

tože žiaci si vo veľa veciach neveria, napr. že sú schopní tej-ktorej činnosti. Napriek

vzťah k učeniu. Snaha viac vedieť je aj kľúčom ku kariérnemu rastu a úspechom v práci.

tomu, že trieda sa môže na prvý pohľad javiť ako dobrá, a žiaci učenliví, stáva sa,

Viac-menej ide o ochotu a túžbu naučiť sa nové veci a snahu porozumieť podstate prob-

že keď pedagóg zadá otázku, všetci sú ticho. To, že si učitelia odovzdávajú me-

lému. Práve intelektuálna zvedavosť robí z učenia nenásilný, celkom prirodzený proces

dzi sebou informácie o žiakoch samo-osebe nestačí. Treba hľadať rozličné formy

namiesto nudnej povinnosti alebo rutiny. Žiak prejavuje intelektuálnu zvedavosť aj tým,

a možnosti pre spontánne reakcie žiaka, aby mal priestor ukázať skrytý potenciál.

že sa viac pýta, kladie otázky a snaží sa pochopiť, prečo sú veci tým, čím sú. Niektorí žiaci

Potvrdzuje to príklad introvertných žiakov, ktorých sa podarilo vtiahnuť do tvorby

sú prirodzene zvedaví, iných treba k tejto zručnosti trpezlivo viesť. Napríklad tým, že im

školského časopisu. Sami sa v tejto novej úlohe našli, sú aktívni, sú jednoznač-

budeme cielene ponúkať nové podnety a príležitosti byť zvedaví, učiť sa.

ným prínosom aj z pohľadu ostatných členov školskej redakčnej rady. Počiatočný
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impulz zo strany učiteľa prebudil v nich zvedavosť a sami rýchlo zistili, že takáto
rola im pristane a nová aktivita im prináša uspokojenie.
IV.8

Nájsť správny spôsob, ako zapojiť mlčiacu väčšinu, je veľké umenie. Dôležité pre
motiváciu žiakov je zdôrazňovanie dosiahnutého úspechu. Úspech žiaka motivuje
k ďalšej práci a zapájaniu. Aj vďaka svojej zvedavosti sa nielen intelektuálne, ale aj
citovo a emočne vyvíja. Podmienky, o ktorých hovoríme, sa nastavujú v konkrétnom prostredí, ktoré je určujúce. Najväčší vplyv na deti má rodina. Ak im rodina poskytuje lásku, podporu a porozumenie, deti sú vyrovnanejšie, vyváženejšie
a smelšie. Bohužiaľ máme aj rodiny, v ktorých sa manželstvo rodičov rozpadlo,
rodiny, v ktorých matka je samoživiteľka. To potom výrazne ovplyvňuje schopnosti
detí napredovať, ovplyvní ich kariérne, intelektuálne, ale aj citovo. Popri rodine
ďalším určujúcim prostredím je škola a mimoškolské aktivity. Aj tu zdôrazňovanie dosiahnutého úspechu a pochvala otvárajú dvere otvorenosti a intelektuálnej
zvedavosti.

IV.9

Pracovné postupy vedúce k otvorenosti, tolerancii a zvedavosti sa nedajú namo-

tak, aby neštandardné situácie riešilo samo. Ak sa to naďalej nedarí, treba dohod-

delovať. Každý žiak je jedinečný a svojský. Rozdiely sú v osobnosti žiakov aj ro-

núť stretnutie s rodičmi, prípadne sa obrátiť na poradňu, resp. odporučiť iných

dičov, ale aj v podmienkach. Základom je rozprávať sa so žiakom a rozprávať sa

odborníkov.

s rodičom. Ak takéto formy komunikácie zlyhajú alebo zlyhávajú, je na mieste zavolať si na pomoc externé inštitúcie, ako je CPPS, alebo pomoc detského psycho-

IV.10 Učiteľ dokáže ovplyvniť žiaka aj tým, ako s ním komunikuje a ako komunikujú uči-

lóga, prípadne pomoc psychológa pre rodičov, alebo iné intervenčné alternatívy.

telia medzi sebou navzájom. Sú dva typy učiteľov. Takí, ktorí sú vynikajúci v oblasti

Východiskovým by vždy mal byť rozhovor učiteľa so žiakom. Ak nevidíme žiaden

poznávania a učenia, ale sú introvertní a ťažšie nadväzujú kontakty či už s rodičmi

postup, tak na rad prichádzajú rodičia, či už z kompletných alebo nekompletných

alebo so žiakmi. S týmito typmi pedagógov treba diskutovať o ich možnostiach

rodín. S rodičmi sa musí dohodnúť jednotný postup, akým sa bude pracovať s die-

ako nadviazať kontakt s rodičmi či žiakmi, prípadne podať „pomocnú ruku“ pri sa-

ťaťom a spoločne pokračovať, prípadne zvážiť, či je treba zainteresovať ešte nie-

motnej komunikácii. Ich protipólom sú učitelia, ktorí sú schopní tvoriť a zapájať

koho iného. Dôležité je hľadať cesty, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť dieťa

žiakov do aktivít. Dokážu žiakov nadchnúť a prebudiť v nich zvedavosť.

v programe Erasmus+
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IV.11 Iniciatíva učiteľov sa prejavuje aj navrhovaním projektov, do ktorých zapájajú žia-

nového elektromobilu. Podstatou projektu je prejsť čo najviac kilometrov na 1 kW

kov. Súčasne tak vytvárajú priestor pre spätnú väzbu. Ak má vyučujúci skúsenosti

hodinu. V dňoch 3. – 6.7. 2022 vo francúzskom Nogare z 39 tímov skončil tím

z praxe a aktívne to využíva počas výkladu a prepája teóriu s praxou, tak výraz-

Dopraváci na 17. mieste s výkonom 123 km/kWh. Stretávaním a konfrontáciou

ne prebúdza u žiakov zvedavosť. Študenti si vedia celý problém lepšie predstaviť

so zahraničnými rovesníkmi získavajú študenti cenné skúsenosti, nové poznatky,

a názorne vidia možnosti využitia vedomostí v ďalšom živote.

ktoré zúročujú v ďalších projektoch. Takéto aktivity otvárajú možnosti lepšej orientácie v nových technológiách, ktoré budú môcť využiť vo svojej profesijnej kariére

IV.12 Osvedčila sa tiež prax, v rámci ktorej majstri odborného výcviku zostávajú so žiak-

alebo v ďalšom štúdiu na technických vysokých školách.

mi vo svojich dielňach aj po vyučovaní, a to vždy, keď to potrebujú, alebo sa o niečo zaujímajú. Vzniká tak medzi nimi pevná a neformálna väzba. Nemusí to byť

IV.14 Tolerancia je schopnosť resp. ochota tolerovať správanie či názor, ktorý sa mi ne-

krúžok, skôr niečo neformálne mimo organizačnú štruktúru. Je to aktivita samot-

páči alebo s ktorým nesúhlasím. Čo vedie žiaka k tolerovaniu určitého správania

ných učiteľov, ktorá sa rodí bez iniciatívy vedenia školy, ale s jeho podporou, ktorá

nie je možné analyzovať bez toho, aby sme nebrali do úvahy relevantné súvislos-

učiteľom umožňuje zostávať v dielňach dlhšie a pracovať na niečom užitočnom

ti. Niekedy je tolerancia najlepší prostriedok ako predchádzať konfliktu, resp. ho

spolu so svojimi žiakmi.

ukončiť. Tolerovať sa nedá to, čo vnútorne nevieme prijať a musíme to odmietnuť.
Napríklad rasovú neznášanlivosť, ktorá sa prejavuje u niektorých žiakov skrytou

IV.13 Príkladom hodným nasledovania je pravidelné zapájanie študentov do technic-

formou. Či je to v škole, ako určitá forma mobbingu a šikany alebo na sociálnych

kých súťaží a to aj s medzinárodnou účasťou. Shell Eco-marathon je celosvetová

sieťach, na ktorých žiaci komunikujú. Tu sa najviac prejavuje neznášanlivosť nie-

súťaž kde sa študenti zapájajú do problematiky riešenia energetických otázok po-

len rasová, ale neznášanlivosť vôbec. Paradoxne u žiakov, u ktorých by sme s tým

honu dopravných prostriedkov so zameraním na využívanie obnoviteľných zdro-

nepočítali.

jov a znižovanie spotreby fosílnych palív. V rámci Shell Eco-marathon existujú dve
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triedy vozidiel: Prototype a UrbanConcept. Snahou študentov je prispieť k rozvo-

IV.15 Každá škola sa snaží vytvoriť niečo krásne, niečo, čo žiakom otvorí cestu do živo-

ju ekologických technológií, navrhnúť a postaviť súťažné vozidlo a porovnávať

ta. Žiaci vnímajú hodnotné umelecké diela, majú radi umenie, umelecké diela,

sa so svojimi vrstovníkmi na medzinárodnej úrovni. Svoje predstavy a ambície

pričom v technickom zameraní a odbornom vzdelávaní sa toto prepojenie krea-

zhmotňujú žiaci do tvorby nového projektu, ktorým je vozidlo vo vyššej kategórii

tivity orientuje na vedu, vedecké poznanie, novátorstvo. Práve preto si títo žiaci

(UrbanConcept), do ktorej by chceli vstúpiť s vozidlom s hybridným pohonom. Od

vybrali technickú školu, preto si vybrali dopravnú školu. Sú schopní cestovať,

roku 2016 -2017 sa študenti SPŠD Trnava zapájajú do projektu Shell Eco-marathon

aby si fotografovali vlaky a dopĺňali svoju kolekciu. Kreativita aj v podobe origi-

v triede vozidiel- Prototyp. Po každej súťaži prichádzajú s novými nápadmi, vylep-

nálnych nápadov je prejavom zvedavosti a záujmu o odbor, ktorý žiak študuje

šeniami, ktoré potom aplikujú na vylepšení daného elektromobilu alebo stavbou

na strednej škole.
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IV.16 Rovesnícke družiny alebo skupiny pôsobia ako prostredie na učenie sociálnych

IV.17 Študenti strednej školy pracujú s internetom, so sociálnymi sieťami, kde vyhľadá-

rolí a práve na podporu skupinovej súdržnosti je dôležité kolektívne správanie.

vajú informácie, či už pre projekty alebo rôznosť názorov na tému, ktorá ich zau-

Týmto vzťahom treba venovať veľkú pozornosť a veľa komunikovať. Otvorenosť

jíma. Problémom je spôsob korigovania informácií v zmysle relevantných a ten-

si na technických školách spájame s intelektuálnou zvedavosťou a prepojením

denčných. Zvedavosť môže žiakov zaviesť aj k nedokonalým informáciám, alebo

s vyučovaním, s mimoškolskou činnosťou, školskou činnosťou, prácou školy

takým, s ktorými treba ďalej pracovať. Dôležité je, aby sa žiaci nebáli komunikovať.

a prácou s rodičmi. Otvorenosť je jeden z dôležitých faktorov, ktorý zasahuje

Vždy je to v prvom rade o otvorenej komunikácii medzi žiakom a učiteľom. Bežne

do výchovy a vzdelávania nielen v oblasti inteligencie a získavania vedomostí,

aj cez prestávky sa stane, že učiteľ a žiaci rozoberajú mieru pravdivosti informácií,

ale sú to práve sociálne zručnosti a skúsenosti, ktoré sú pre žiakov v tejto ťažkej

ktoré sa k nim dostali. V otvorenej komunikácii a argumentácii sa žiaci naučia aj to,

dobe veľmi dôležité.

ako si overovať zdroje informácií a vylučovať hoaxy. Základom je otvorená komunikácia či už na vyučovacej hodine, alebo mimo vyučovacích hodín.

Účastníci okrúhleho stola:
Marcel Haydu (UDPT SR)

Jarmila Matejčíková (SOŠD Martin–Priekopa, facilitátor)

Jakub Pisklák (SŠTD Česká Třebová)

Ján Žačko (UDPT SR)

Dušan Striško (SOŠD Martin–priekopa)

Jan Kovář (SŠTD Česká Třebová)

Hana Šályová (SPŠD Trnava)

Nina Letková (ŽSR–UIVP)

Barbora Šálková (AZZZ SR)

Zuzana Kupcová (SPŠD Trnava)

Dagmar Dúbravčíková (ŽSR–UIVP)

Ľubomír Plai (AZZZ SR, manažér projektu)
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