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NÁPADY

Abychom ze sebe dostali nějaké smysluplné a realizovatelné nápady, musíme
být schopní je nejen generovat, ale taky třídit a vybírat z nich ty nejlepší.

K tomu potřebujeme divergentní a konvergentní styl myšlení.
Divergentní

(rozbíhavé)

myšlení

otevírá

představivost

všem

možnostem, zatímco konvergentní (sbíhavé) myšlení nám pomáhá
vybírat ty nejlepší nápady - třídí a analyzuje. Divergentní myšlení je
kognitivní styl, který nám pomáhá nacházet široké možnosti řešení
jednoho problému. Využíváme ho především v situacích, ve kterých

„Abyste dostali pár
dobrých nápadů,
musí vás nejprve
napadnout spousta
špatných."

Adam Grant

není jasné jedno jediné správné řešení.
Bez divergentního stylu myšlení je pro nás těžké dostat ze sebe více nápadů a máme tendenci upnout se na ten
první. Divergentní myšlení je nutnou podmínkou kreativity, a my už víme, že kreativita je nutnou podmínkou
spokojeného života. Je dobré vědět, kdy a jak tyto dva způsoby myšlení používat a proč.

STRMÝ PÁD KREATIVITY
Trénovat divergentní myšlení má význam u dětí všech věkových kategorií, ale čím dřív začneme, tím lépe.
S věkem postupně o tuto úžasnou schopnost přicházíme a bohužel nám tak celkově klesá kreativita a podnikavost.
V roce 1968 otestoval psycholog George Land 1600 dětí
98 %

ve věku od tří do pěti let stejným testem divergentního
myšlení, jaký navrhl pro NASA, aby pomohl vybrat ty
nejlepší inženýry a astronauty. Ti totiž potřebují opravdu
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extrémní úroveň divergentního myšlení a kreativity - musí
přijít na několik možností řešení krizové situace pod

12 %

5 let

10 let

15 let

2%

tlakem a navíc v krátkém čase. Děti byly otestovány

dospělí

opětovně v jejich deseti a patnácti letech, a protože byly

280 000 respondentů
průměrný věk 31 let

výsledky natolik ohromující, vzorek dospělé populace měl
pak enormních více než čtvrt milionu respondentů.

Zatímco 98 % pětiletých dětí mělo vysokou úroveň divergentního myšlení, která by je bez problémů kvalifikovala do NASA, v deseti letech už to
bylo pouze 38 %, v patnácti 12 % a u dospělých to byla žalostná 2 %. A kdy že dochází k největšímu poklesu? Je to po nástupu dětí do školy,
kdy začnou výrazně převažovat úkoly, které rozvíjí konvergentní myšlení, kdy na jedno zadání hledáme pouze jednu správnou odpověď.

STAČÍ JE NEZTRATIT
Naštěstí je takový trénink superjednoduchý a navíc
zábavný - stačí častěji zařazovat úkoly a využívat
situací, kdy na jeden podnět hledáme více variant řešení.
Základem je nekritizovat i na první pohled nesmyslné
nápady. Pomoci nám mohou tyto jednoduché otázky,
které můžeme zařazovat do běžné komunikace s dětmi:

co tě k tomu ještě napadá?
existují ještě jiná řešení nebo způsoby?
co by se stalo kdyby?

TRÉNUJ
3 JEDNODUCHÉ TECHNIKY
Brainstorming - tomu se budeme naplno věnovat v příštím čísle
Hledání co největšího množství možností využití různých předmětů
Vymýšlení příběhů (třeba i hodně bláznivých), tvůrčí psaní a vyprávění

ZKUSÍŠ TEĎ ZE SEBE DOSTAT NÁPAD?
Vezmi si do ruky jednu věc, kterou máš právě teď na dosah. Během
třech minut najdi aspoň 10 nejbláznivějších možností, co se dá s věcí
dělat a jak ji využít.

Zkus 5 minut vymýšlet, co by se stalo, kdyby... doplň větu jakoukoliv
bláznivinou (třeba kdyby se přemnožili lenochodi, kdyby plasty začaly
kvést nebo kdybychom měli oči na zádech).
Nachystej si na papír 30 koleček a pak 10 minut kresli do co nejvíce z
nich obrázek. Každý další obrázek s tím předchozím souvisí, ale moc
nad tím nedumej. Úkol můžete plnit i s mámou nebo bráchou a střídat se.
Dokresli tvary - nachystali jsme ti v příloze několik jednoduchých tvarů a
tvým úkolem je dokreslit obrázky, ve kterých je použiješ.

CHALLENGE
Mrkněte na Complete the
drawing challenge - jde o
dokreslovací výzvu, kdy se
několik lidí snaží dokreslit stejný
obrázek
z
jednoduché
zakřivené linky. Pokud budete
mít chuť, můžete s námi
výsledné kresby sdílet.

Skvělou inspirací může být TEDTalk amerického psychologa George Landa,
případně útlá knížečka Hegarty o kreativitě s podtitulem Pravidla neexistují,
která je koncentrátem autorových zkušeností a kapesním průvodcem po světě
kreativity.

Říká se, že bůh byl poslední tvůrce a my jsme pouzí plagiátoři.
Pravdou je, že vše, co vytvoříme, se zakládá na něčem, co tu bylo
dříve. Myšlenky se půjčují, mísí se, podrývají, rozvíjejí a odrážejí jiné
myšlenky.
Bezostyšně ukrást něčí myšlenku je špatné, ale považovat svou
myšlenku za originální je také špatné.

INSPIRACE
PROJDI SE K NÁPADU
Člověk i mimo pandemii sedí každý den mezi 7 a 15 hodinami a nejen,
že to škodí našemu zdraví, ale taky nám to decimuje kreativitu. V roce
2014 vědci ze Standfordské univerzity zveřejnili studii, která zkoumala
vliv chůze na kreativitu. Výzkumníci zjistili, že se kreativní myšlení
zlepšuje jak během chůze, tak i těsně po ní.
Jeden z experimentů například zjistil, že člověk, který chodí v místnosti
na běžeckém pásu, který je obrácený k prázdné zdi nebo který se
prochází venku na čerstvém vzduchu, vyprodukoval dvakrát více
kreativních myšlenek než člověk, který seděl. Zajímavé je, že důležitá je
chůze samotná a nikoliv prostředí, ve kterém se odehrává. Procházka
přírodou bude příjemnější, ale stejně tak dobře poslouží, když budeme
pochodovat doma, v kanceláři nebo třeba na pásu čelem ke zdi :-).
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Bára je žena mnoha dovedností,
multipotencionální, kreativní
rozbuška. Na webináři vás provede
kreativním procesem s pomocí
aplikace Orgpad.

CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ?
Navážeme na generování nápadů a v
kreativním procesu se posuneme ke
konvergentnímu myšlení. Naučíme se, jak
nápady usměrňovat a třídit a podíváme se
také na praktické, ale hravé využití
myšlenkových map.
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UNIE RODIČŮ
KOMUNIKACE JE ZÁKLAD
Na budoucí generaci současných školáků čeká
jiný svět, než jaký známe dnes. Pro to, aby v
něm mohli spokojeně žít, si potřebují osvojit
kompetence 21. století. Co tím myslíme?
Kompetence jsou soubor postojů, hodnot,
dovedností, vědomostí a schopností, které
rozvíjí jednotlivce, ale také mu umožňují
uplatnění ve společnosti i na trhu práce.

Dnes se podíváme na první z nich, komunikaci.
Člověk je tvor společenský, pohybuje se mezi lidmi a
potřebuje s nimi umět komunikovat. Komunikace je
vzájemné
předávání
a
sdílení
informací
prostřednictvím slov (verbálně), řeči těla (neverbálně),
či zvuků (paraverbálně). Samotná komunikace tedy
není jen o tom, co sděluji, ale také o tom, co sdílím.

JAK S DĚTMI KOMUNIKAČNÍ
DOVEDNOSTI TRÉNOVAT?
Podporujte v dětech odvahu říkat,co si myslí
Cvičení dělá mistra – efektivní komunikaci lze
trénovat denně v různých situacích
Naslouchejte svým dětem a učte je naslouchat
Správná řeč těla naučí děti nevysílat matoucí
signály

CO JE NOVÉHO

TIPY A ZAJÍMAVOSTI
Rovné šance ve vzdělávání

Postupný návrat dětí do škol a školek začal 12.
dubna. Ovšem je třeba sledovat aktuální
informace na webu testovani.edu.cz. Tam
najdete také letáky a videa, která si společně
můžete pustit. A protože je situace pro všechny
náročná, mrkněte i na tipy, jak ošetřit duševní
zdraví dětí

Mají děti v Česku stejné šance ve vzdělávání?
Tímto tématem se zabývá studie z cyklu
„Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj
neefiktivity“, kterou pro Nadaci České
spořitelny vypracovali výzkumníci z PAQ
Research a ze think-tanku IDEA. Všechna
zjištění si můžete prostudovat zde.

WEBINÁŘ

Letní tábory 2021

Jak mohu zlepšovat podmínky pro učení dětí?
1. 1. 2021, 17 hodin
Lektorky: Jana Stejskalová a Hana Žežulová z
JOB - spolek pro inovace
Společně prozkoumáme 8 podmínek, které
jsou nezbytné pro efektivní učení. Odnesete si
tipy ke zlepšení podmínek pro učení vašich
dětí.

Letní tábory pro děti letos nejspíš budou.
Uvedla to Česká rada dětí a mládeže.
Podmínky se dál ladí. Samozřejmé je, že se
nesmí zásadně zhoršit epidemická situace.
Podmínky pro letošní rok budou vycházet z
loňských pravidel, pravděpodobně bude
povinný test na koronavirus minimálně 72 hodin
před odjezdem.
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