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KONFRONTÁCIA POJMOV STRATÉGIA A METÓDA V TEORETICKEJ A 

APLIKAČEJ ROVINE 

 

COMPARISON OF CONCEPTS STRATEGY AND METHOD ON THE 

THEORETICAL AND APPLICATION LEVEL 

 

Erika Novotná 
 

Abstrakt 

Zámerom príspevku je objasniť pojem stratégia z rôznych pohľadov a akcentovať potrebu 

širšieho chápania pojmu stratégia s presahom na kontext pedagogiky, didaktiky a výchovy 

mimo vyučovania. Autorka porovnáva pojmy stratégia a metóda, diferencuje ich význam v 

metodických dokumentoch pre predprimárny stupeň vzdelávania a výchovu vo voľnom čase.  

 

Abstract 

The aim of the paper is to clarify the notion of strategy from different perspectives and to 

emphasize the need for a broader understanding of the notion of strategy, with an overlap on 

the context of pedagogy, didactics and out-of-school education. The author compares the 

concepts of strategy and method, differentiates their importance in methodological documents 

for pre-primary education and leisure time education. 
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Úvod 

Interpretácie  pojmu „stratégia“ v zmysle toho, že sú to metódy, formy, zásady 

a prostriedky, ktoré využívame na splnenie cieľa, v tom lepšom prípade na rozvíjanie 

kompetencií, je nekomplexne, nepostačujúce a dovolíme si tvrdiť, že i vytrhnuté z kontextu. 

Terminológia pedagogiky, čoraz častejšie preberá atraktívne pojmy z iných odvetví a vedných 

odborov, ktoré sú trendom v súčasnom diskurze (napr.: mediátor, kolaborácia a i.). Ak má 

fungovať transfer adjustovania „nevlastných“ pojmov v pedagogike, nesmieme ignorovať 

kontext v ktorom vznikli a vnímať ich izolovane. 

 

1. Pojem stratégia 

 

Stratégia (z gr. strategos – generál alebo stratos (vojsko, výprava) + agein – viesť) je 

teória alebo prax riadenia súperov pri vykonávaní istých operácií. Stratégia sa uplatňuje v 

mnohých oboroch ľudskej činnosti, napríklad v politológii, armáde - vojenská stratégia; 

v ekonomike - obchodná stratégia; v hrách  - stratégia v teórii hier (strategické počítačové hry, 

stratégia šachu atď.). Pojmy vízia a stratégia pochádzajú z vojenskej terminológie a neskôr ich 

prevzal manažment. Rozdiel medzi víziou a stratégiou ilustruje na príklade manažmentu 

firmy Polakovič (2000) takto: Príklad vízie: chceme byť najlepší v Európe (na Slovensku). To 

je vlastne odpoveď na otázku, prečo existuje naša firma. Takúto víziu môžeme naplniť 

rôznymi stratégiami. Napríklad: zlikvidujeme alebo pohltíme konkurenciu (konfrontačná 

stratégia), získame dominantné postavenie, lebo budeme najkvalitnejší a zákazníci prejdú k 

nám (nekonfrontačná stratégia). Stratégia je odpoveďou na otázku, akými metódami 

dosiahneme víziu. Vízia nemusí mať nič spoločné s realitou a aktuálnym stavom. Stratégia 

musí vychádzať z reality. Vízia a stratégia majú úplne odlišný charakter, ale metóda ich 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9%C4%8Dtina
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obchodn%C3%A1_strat%C3%A9gia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3ria_hier
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategick%C3%A1_hra_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Strat%C3%A9gia_%C5%A1achu&action=edit&redlink=1
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uplatnenia je rovnaká. Nie je dôležité, koľko ľudí do toho zapojíme, ale aký efekt 

dosiahneme.  

     V online slovníku cudzích slov je stratégia definovaná ako „náuka o príprave a vedení 

veľkej vojnovej operácie; veda o vedení boja; umenie viesť kolektív s cieľom dosiahnuť veľké 

spoločné ciele; dlhodobý zámer činnosti na dosiahnutie určitého cieľa“.  

Stratégia a jej tvorba sú súčasťou širšieho pojmu - strategického manažmentu, ktorý môžeme 

rozdeliť v zásade na dve časti - strategické plánovanie, t. j. tvorbu stratégií, implementáciu, 

kontrolu a hodnotenie plnenia strategického plánu. Strategické plánovanie predstavuje proces, 

v ktorom analýza celkovej situácie a budúcich možností vedie k formulácii zámerov, 

prostriedkov a cieľov podniku (inštitúcie). Tento proces zahŕňa výskum trhových podmienok, 

potrieb zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu podmienok 

podnikania a určenie disponibilných zdrojov, ktoré môžu vytvárať príležitosti alebo hrozby. 

To musí manažment využívať pre zachovanie konkurencieschopnosti firmy. Strategické 

plánovanie slúži k určeniu poslania, cieľov a stratégie organizácie a umožňuje zostavovanie 

plánov pre jednotlivé funkčné oblasti podniku. Usmerňuje činnosť organizačných jednotiek 

podniku, ktoré na jeho základe určujú svoje ciele, stratégie a programy. (pozn.: pojem 

strategické plánovanie je v odbornej literatúre plynule nahradzovaný pojmom stratégia).  

Stratégia je (Kiczko a kol. 1997) postup krokov pri dosahovaní cieľa s využitím rozličných 

metód a prostriedkov. Môžu byť vopred premyslené, často sa však v priebehu činnosti menia 

v závislosti od konkrétnych podmienok. Strmeň – Raiskup (1998) uvádzajú, že stratégia je 

zhodnotenie všetkých možností a im primeraných opatrení, na základe ktorých sa vytvoria 

pravidlá pre systematický postup v ďalšej činnosti. Je to súhrn zásad a pravidiel pre úspešné 

vedenie podujatia, polemiky, akcie, hry, rokovania, boja. 

Stratégia je ľubovoľné pravidlo predpisujúce určitú činnosť v každej situácii procesu 

rozhodovania. Je to súhrn zámerov a činností človeka, ktoré používa na dosiahnutie svojho 

cieľa (Šaling a kol., 2005, s. 610). 

Z uvedených definícií rôznych autorov možno zhrnúť (vo všeobecnosti), že stratégia je 

niečo koncepčné, niečo, čo rámcuje charakter činností a čo je logické vo vzťahu ku koncepcii 

a zmysluplné k filozofii firmy, podniku, inštitúcie. 

 

2. Stratégie v pedagogike a metodických dokumentoch 

 

Vo vzťahu k vysokoškolskej príprave budúcich pedagógov (učiteľov pre 1. stupeň 

základných škôl a vychovávateľov pre ŠKD), v rámci študijného odboru predškolská 

a elementárna pedagogika sa v pedagogickej literatúre (metodických príručkách pre 

koncipovanie kurikulárnych dokumentov pre školy a školské zariadenia) stretávame 

s pojmom stratégia v nižšie uvedenom kontexte. 

Hajdúková a kol. (2008) v príručke na tvorbu školských vzdelávacích programov pre 

materské školy uvádza, že „ak hovoríme o výchovných a vzdelávacích stratégiách, stratégiách 

výchovno-vzdelávacej činnosti, myslíme tým výber vyučovacích metód, vyučovacích zásad, 

foriem práce učiteľa a dieťaťa a pod. Stratégie výchovnovzdelávacej činnosti by mali 

podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie sa detí. Mali by byť formulované 

ako spoločný postup, prostredníctvom ktorého budú učitelia celej materskej školy rozvíjať 

kľúčové kompetencie detí. Odporúča sa formulovať ich pre jednotlivé druhy kompetencií 

(napr. komunikatívnych). Metódy a formy práce musia zodpovedať reálnym podmienkam a 

dostupným didaktickým prostriedkom, ktoré majú učitelia k dispozícii. Pri výbere stratégií 

výchovno-vzdelávacej činnosti sa musia brať do úvahy aj skúsenosti učiteľov. 

Prostredníctvom stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti sa realizujú ciele a obsah výchovy 

a vzdelávania.      
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V dokumente Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach (2009) je uvedené, 

že stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti sú spoločné výchovno-vzdelávacie postupy, 

metódy, zásady alebo pravidlá, ktorými vychovávatelia budú viesť deti/žiakov k získavaniu 

alebo rozvoju stanovených kompetencií. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania 

sa v školskom zariadení preferujú najmä heuristické, problémové, demonštračné, inscenačné 

metódy a pod.   

Slovo výber  (metód, zásad, foriem) evokuje selektovanie takých prvkov, ktoré napomôžu 

zámeru. V tomto kontexte je výber konkrétnych elementov z množiny možné ponímať ako 

výber prostriedkov. Od čoho však bude závisieť kritérium výberu prostriedkov? Od cieľa 

alebo od skrytého zámeru, ktorý je súčasťou premyslenej a dlhodobej stratégie?  

Zo slovného spojenia spoločný postup môžeme dedukovať, že ide o step by step proces, no 

nie je jednoznačné pre koho (alebo pre čo) má byť tento postup spoločný. Kto má v tomto 

procese postupovať spoločne? Učitelia s vychovávateľmi, vedenie inštitúcie s pedagógmi, 

spadajú do tohto pôsobenia aj rodičia, prípadne iní odborníci? Čo má byť spoločné a v akom 

rozsahu? Metódy v každom jednom výchovnom oddelení v ŠKD? To je predsa v réžii 

každého vychovávateľa, nie je reálne to unifikovať.  

Na základe vyššie uvedeného si dovolíme uviesť, že stratégia v žiadnom prípade nie je 

synonymom pojmu metóda. Rovnako kriticky vnímame interpretáciu v zmysle toho, že 

stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti sú metódy, zásady, prostriedky, ktoré využívame vo 

výchovno-vzdelávacom procese na dosahovanie cieľov. To je zjednodušené a nekomplexné 

ponímanie pojmu stratégia. Stratégia je oveľa širší a komplexnejší pojem. Predstavuje taktiku 

- premyslený, zámerný postup pri istej činnosti, v istej situácii. Stratégia má byť diskutovaná 

na úrovni minimálne stredného manažmentu inštitúcie a následne konfrontovaná s ďalšími 

kompetentnými osobami. Dôležité je, aby boli s danou stratégiou výchovy a vzdelávania 

stotožnené všetky zúčastnené strany, aby bol prijatý konsenzus. Len tak je možné zvolenou 

stratégiou získať očakávané, dosiahnuť zamýšľané.  

V pedagogických dokumentoch sa často so stratégiami spája koncept kompetencií. 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti je odporúčané určovať súbežne už pri formulovaní 

kompetencií. Uľahčí to vychovávateľom prácu pri tvorbe ďalších častí výchovného programu 

a formulovaní výstupov v tematických oblastiach výchovy, výchovných štandardoch a 

výchovných osnovách. Napr. rozvoj schopnosti „participovať pri pozitívnych zmenách v 

živote školského zariadenia “ sa vo výchovno-vzdelávacej činnosti môže realizovať tak, že 

zástupcovia jednotlivých oddelení/skupín sa pravidelne podieľajú na rokovaní detského 

parlamentu, žiackej rady alebo rady školského zariadenia, pri podávaní návrhov, pripomienok 

k životu v školskom zariadení, alebo zorganizovaním stretnutia so zástupcami detských a 

mládežníckych organizácii v rámci tretieho sektora orientovaného na možnosti participácie 

mládeže na živote, ďalej môžu pracovať na spoločnom projekte školského zariadenia 

týkajúcom sa spracovania otázok kvality života detí a žiakov v školskom zariadení (Tvorba 

výchovných programov v školských zariadeniach 2009).  

Uvedené možno pomenovať ako nadobúdanie spôsobilosti „participovať na pozitívnych 

zmenách v živote školského zariadenia“, prostredníctvom - aktívneho zapájania detí 

a mládeže do školskej i mimoškolskej politiky danej inštitúcie. Ide o proces nadobúdania 

spôsobilostí prostredníctvom uplatňovania metód a techník neformálnej výchovy 

a vzdelávania detí a mládeže. Vieme teda ČO CHCEME. Teraz je dôležité odpovedať na 

otázku PREČO TO CHCEME? Odpoveďou je zámer (cieľ) - inšpirovať deti a mladých ľudí k 

tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov miestnej 

komunity a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne 

týkajú. AKO to CHCEME v praxi realizovať? Participáciu mládeže je možné realizovať 

prostredníctvom modelu, ktorý rozlišuje rôznu hĺbku zapojenia (spoluúčasti) a rôznu mieru 

možnosti ovplyvniť rozhodovanie (Arnsteinová, 1969, Miková – Pauliniová, 2001. In: 
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Kolíková a kol., 2005). Východiskom tohto modelu je skutočnosť, že možnosť zapájať sa 

zvyčajne ovplyvňuje „držiteľ moci“ – v tomto prípade predstaviteľ samosprávy, ale napríklad 

aj riaditeľ či riaditeľka školy, vedúca školského klubu detí, klubu mladých alebo centra 

voľného času. Deti a mladí ľudia môžu využiť nástroje a metódy ktorejkoľvek z 

nasledujúcich úrovní participácie, ktoré im umožnia požadovanú mieru podieľania sa na 

verejnom živote, resp. živote školy či školského zariadenia: 1. Prístup k informáciám (pasívne 

informovanie) 2. Adekvátne zverejňovanie informácií (aktívne informovanie) 3. Vážne 

posudzovanie pripomienok (konzultovanie) 4. Zdieľanie rozhodovacej právomoci 

(spolurozhodovanie); 5. Kontrola rozhodovania. 

Odpovede na otázky ČO? PREČO AKO? Predstavujú stratégiu. 

V uvedenom texte (Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach 2009) sa 

ďalej píše, že významnou stratégiou je využívanie zážitkových metód a foriem práce ako 

napr. brainstorming, argumentácia, diskusný klub, dobrovoľníctvo. Tu si dovolíme 

komentovať, že pod pojem stratégia autori citovaného dokumentu zahrnuli metódu 

(brainstorming), modernú teóriu v rámci ktorej je možné využívať niekoľko metód a techník 

(argumentácia), platformu pre diskurz expertov, odborníkov v danej téme, resp. oblasti 

(diskusný klub) a altruistickú aktivitu (činnosť) na podporu dobra alebo zlepšovania ľudského 

života (dobrovoľníctvo). Aj na tomto príklade je možné ilustrovať, že pojem stratégia má 

široký záber a úzko súvisí s filozofiou inštitúcie, druhom vzdelávania (formálne, neformálne) 

a koncepciou vyučovania a výchovy. Metódy, prostriedky a zásady sú najelementárnejšími 

prvkami v rámci edukačného procesu, ktoré majú byť selektované a aplikované v závislosti 

od zvolenej stratégie. Podľa nášho názoru, stratégia v priestore inštitucionalizovanej edukácie 

nie je záležitosťou individuálnou, v zmysle toho, že každý pedagóg si zvolí tu svoju vlastnú, 

pre svoju triedu či výchovné oddelenie. Stratégia by mala byť v inštitúcii jednotná 

a delegovaná na nižšie stupne riadenia v hierarchii inštitúcie. To akými prostriedkami 

(metódami, formami, postupmi, pomôckami) sa budú dosahovať ciele a kompetencie či 

spôsobilostí je potom už na samotnom pedagógovi.  

Platformou akejkoľvek edukačnej stratégie pre väčšinu výchovných oblastí by malo byť 

vytvorenie bezpečného prostredia, ktoré deti/žiakov a mladých ľudí aktivizuje a motivuje k 

rozvíjaniu kompetencií, nevyhnutných pre život. 

 

3. Aký je rozdiel medzi stratégiou a metódou? 

 

Metóda je všeobecnosť cesty, určitý predpis a popis činnosti, ako od vstupu prísť 

k výstupu, ako uskutočniť organizáciu činností, aby došlo k pozitívnym cieľom (Zelina 1996, 

s. 20). Autor dodáva, že v zahraničnej literatúre sa niekedy stretávame s pojmom „inštrukčné 

technológie“, alebo jednoduchšie „inštrukcie“ , ktoré v sebe zahŕňajú aj metódy, aj techniky 

a stratégie postupov na dosiahnutie výchovných cieľov.  

Stratégia je filozofia metódy. Taktika je formálny aspekt stratégie. Program je súbor 

metód, metodík, techník na rozvíjanie psychických funkcií. Metodika je konkretizácia 

programu a metód. Technika je formálny aspekt metodiky. Úloha je konkrétny krok 

v metodike, je znakovým symbolom programu (Zelina 1996). 

V zmysle používania pojmov stratégia a metóda vo všeobecnej didaktike ponúkame 

nesledujúcu interpretáciu vzťahu medzi metódou a stratégiou. 

Stratégiu považujeme za niečo rámcové. Niečo čo ohraničuje priestor, kde sa realizujú viaceré 

fázy danej stratégie. V rámci jednej stratégie je možné využívať niekoľko metód.  Za stratégie 

vo vzťahu k rozvíjaniu kognitivizácie žiakov/detí možno považovať napríklad algoritmy 

a heuristiky. Sú to určité scenáre postupov, organizovanie myslenia a riešenia problémov za 

účelom efektívnejšej, racionálnejšej práce.  
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Poznáme 4 spôsoby ako sa učiť : a) pokusom a omylom b) podmieňovaním c) 

algoritmy- predpisy činností, riešenia problémov, ktoré sú stále konvergentné a pri uplatnení 

vedú k riešeniu úlohy d) heuristiky – metódy, predpisy činností a postupov, pri ktorých je 

potrebné riešiť tvorivé úlohy, t. j. v postupe sú kroky, kde sa uplatňuje divergentné myslenie. 

Heuristika je metodológia tvorivého riešenia problémov. 

Koncept stratégie je vhodné ilustrovať na heuristike DITOR. Ditor je akronym (skratka 

začiatočných písmen jednotlivých fáz). V heuristickej stratégii DITOR je nevyhnutné dodržať 

presný chronologický sled krokov (algoritmus). Heuristika DITOR- sa skladá z týchto 

krokov: D – definuj problém - výber problému, zoznamy problémov na určitú tému, 

zužovanie a rozširovanie problému. I - informuj sa - nájdi čo najviac a najlepších informácií, 

ktoré sa dotýkajú vybraného problému. T- tvor riešenia. O - ohodnoť riešenia - zo zoznamu 

navrhovaných riešení a nápadov sa vyberajú vhodné a zvažujú sa dôsledky. Účinnosť 

návrhov, návrhy sa hodnotia podľa rozličných kritérií (čas, náklady, podmienky ). R- realizuj 

riešenie - posledný krok, v ktorom sa návrhy premietajú do konkrétnych projektov realizácie 

riešenia. V každom jednom kroku môže pedagóg postupovať inak, zvoliť niekoľko metód. 

Napríklad: fáza definovania problému je náročný proces, výsledkom ktorého by mala byť veta 

vo forme otázky alebo by to mala byť odpoveď na otázku čo teda predstavuje problém, ktorý 

chceme/potrebujeme riešiť. Dôležité je, aby sa k formulácii problému dopracovali deti/žiaci 

aktívnou činnosťou. Otázka je, aké prostriedky (metódy, zásady, techniky, princípy) zvolí 

pedagóg, aby bol vyššie uvedený zámer (definovanie problému) splnený? Ako bude 

manažovať výchovno-vzdelávaciu činnosť? Má niekoľko možností. Práca s literatúrou, 

vyhľadávanie v databázach – individuálne, následná konfrontácia zisteného, prezentovanie 

atď. Znamená to, že v rámci jednej fázy (definovania problému) heuristiky je možné použiť 

niekoľko relevantných metód. Neexistuje nesprávna metóda, existuje nevhodne zvolená 

metóda. Na základe toho nie je možné stotožňovať pojem metóda s pojmom stratégia. 

Stratégia je oveľa širší kontext v rámci ktorého je možné využiť pestrú škálu metód.  

Ďalším príkladom stratégie je trojfázový Rámec pre vyučovanie a myslenie EUR . 

Pozostáva z troch fáz: Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia. V každej z týchto fáz 

dochádza k významným špecifickým aktivitám, ktoré ovplyvňujú efektivitu celého učebného 

procesu. Model v podstate opisuje postupnosť krokov, ktorými deti/žiaci prechádzajú pred 

učením, v jeho priebehu i po učení. Využívanie uvedenej metodiky je strategickým prístupom 

vo vzťahu k rozvíjaniu spôsobilosti kriticky myslieť a uvažovať.  

 

4. Stratégie a metódy výchovy 

 

Za výchovné metódy považuje Zelina (1996) metódu požiadaviek, presvedčovania, 

precvičovania, povzbudzovania, kladného vzoru – príkladu. Grác pomenúva metódy 

výchovného pôsobenia nasledovne: objasňovanie (klarifikácia), presvedčovanie (persuázia), 

ukazovanie (demonštrácia), príkladovanie (exemplifikácia), cvičenie (excercitácia), 

zhodnocovanie (valorizácia). Kritérium charakteristiky výchovnej metódy spočíva v tom, aký 

predpoklad, prostriedok, dôsledok sa v danej metóde uplatňuje. Predpoklad – predstavuje 

pripravenosť jedinca nechať sa tou – ktorou metódou ovplyvniť. Prostriedok – je špecifická 

činnosť, ktorou vychovávateľ na žiaka v danej metóde prevažne pôsobí. Dôsledok – 

predstavuje špecifickú zmenu v psychike alebo v správaní žiaka, ktoré sme danou metódou 

dosiahli. Zoskupovanie metód do ešte vyšších kategórií vedie k vymedzeniu troch základných 

stratégií rozvíjania psychických funkcií, od ktorých sa potom odvodzujú konkrétnejšie 

metódy a techniky: stratégie ktoré využívajú afektívne prežívanie;  stratégie, kognitívneho 

zvládania problémov, situácií; stratégie, ktoré cvičia alebo ovplyvňujú reguláciu správania.  

Za strategický prístup k rozvoju osobnosti dieťaťa môžeme považovať aj systém KEMSAK, 

ktorého teoreticko-filozofickým východiskom je teória tvorivo-humanistickej výchovy 
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(Zelina 1996), ktorý je rozpracovaný v publikácii Stratégie a metódy rozvoja osobnosti 

dieťaťa. 

Princípy a techniky humanistických prístupov vo výchove a vzdelávaní, ktoré by sme mohli 

nazvať aj strategickým prístupom k výchove a vzdelávaniu vo vzťahu k humanistickej 

pedagogike, je sumarizáciou názorov viacerých psychológov a pedagógov (Zelina In: Petlák 

2004): Vychovávateľ/učiteľ 

- musí dôverovať deťom/žiakom a nechať ich robiť vlastné rozhodnutia, 

- musí deti/žiakov povzbudzovať, rozumieť im a mal by byť empatický, 

- by mal byť senzitívny, spolupracujúci, dôverujúci žiakom a mnohostranný, 

- pri kognitívnom učení treba súčasne čo najviac vyťažiť afektívne aspekty.  

- vzťahy medzi vychovávateľom a dieťaťom majú veľkú dôležitosť pri učení. To ako sa 

deti/žiaci cítia, má silný vplyv na ich učenie, 

- by mal podporovať techniky využívajúce vlastné objavovanie žiakov a sledovanie 

vlastných citov, postojov – najmä cez sociálno-psychologické výcviky, tréningy 

senzitivity, stretnutia skupín, 

- musí používať techniky vlastnej identifikácie sa detí/žiakov s inými aj so sebou – 

empatia, hranie rolí, 

- musí podporovať hodnotiace myslenie detí/žiakov (objasňovanie hodnôt, nie 

hovorenie o tom, čo je dobré a čo zlé, ale na báze vlastnej skúsenosti, volieb výberu 

hodnôt, 

- by mal od detí/žiakov (aj od seba) žiadať, aby podávali správy o sebe tu a teraz, 

o svojom prežívaní, pocitoch a citoch, a to viac, ako o obsahu učiva, 

- by mal rozvíjať tvorivosť, uprednostňovať divergentné úlohy a cvičenia, lebo tvorivé 

úlohy rozvíjajú aj kognitívnu, aj afektívnu sféru osobnosti, divergentné úlohy učia 

netradične myslieť, učia samostatnosti atď., čo vedie k formovaniu zodpovednosti za 

vlastné tvorivé rozhodnutia a hodnotenia.  
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