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Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry vo vzdelávaní   

Patricia Biarincová 

 

Anotácia:  Predkladaný príspevok približuje inovatívny prístup kreatívneho rozvíjania 

výtvarného myslenia, cítenia a tvorivosti žiakov na hodinách výtvarnej edukácie v 

sekundárnom stupni vzdelávania. 

Predstavujeme formu  inovačno-tvorivej výtvarnej edukácie zameranej na inšpiračné 

súvislosti spojené s ľudovým umením, muzeálnou pedagogikou, prepojených s realizáciu 

výtvarných produktov – artefaktov, v ktorých sa transformujú prvky umenia, kultúry, tradície, 

remesla a dizajnu. Priestor pre podrobnejšie preskúmanie možností tejto edukačnej 

problematiky sme našli na stredných školách s výtvarnou orientáciou v špecifickej skupine 

študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba. 

Kľúčové slová: výtvarná edukácia, tvorivosť, umenie, ľudové umenie, dizajn, 

tradičná kultúra, múzejná edukácia.  

 

ÚVOD 

     Problematika aktuálnych hodnôt ľudovej kultúry vo vzdelávaní je pomerne málo 

rozpracovaná v teoretickej a aj praktickej rovine, i keď regionálna výchova a výchova 

umením s časti reagujú na nami skúmanú oblasť. Napriek tomu pociťujeme potrebu 

aktualizovania hodnôt ľudovej kultúry vo všetkých stupňoch a typoch vzdelávania s doménou 

umeleckého vzdelávania. Eventualita vzdelávania prostredníctvom výtvarného umenia, 

kultúry a tiež remesla sú zvlášť smerodajné pre špecifickú skupinu študijných odborov 82 

Umenie a umeleckoremeselná tvorba. Cieľom umeleckých študijných odborov je vzdelávanie 

a výchova kvalifikovaných odborníkov pre oblasť výtvarného umenia. V našom prípade sa 

jedná o odborné vzdelanie v oblasti odevného a textilného dizajnu.  

Predkladáme zistenia spracovanej problematiky zaoberajúce sa možnosťami 

vzdelávania prostredníctvom výtvarného umenia  a ľudovej kultúry, ktoré sme predostreli  v  
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dizertačnej práci ,,Tvorivé osvojovanie umenia na sekundárnom stupni vzdelávania 

prostredníctvom ľudového umenia.“ Cieľom nášho výskumu bolo preskúmanie tvorivosti 

žiakov na podklade tvorby nového odevného dizajnérskeho artefaktu, ktorý vytvorili žiaci 

v procese výtvarnej edukácie na báze transformácie kultúrneho odkazu ľudového umenia 

prechovávaného v múzeách a aj v súkromných zbierkach z regiónu Liptov.   

Hodiny výtvarnej edukácie (Výtvarnej prípravy, Navrhovania) na sekundárnom stupni 

vzdelávania poukazujú na možnosť zrealizovať kontakt s umením formou  inovačno-tvorivej 

edukácie, aplikáciou prvkov vychádzajúcich z kultúrnej tradície a ľudového umenia, 

prostredníctvom múzejnej pedagogiky a priamym kontaktom s ľudovým umením 

prezentovaným žijúcimi ľudovými umelcami. Myslíme si, že tento spôsob edukácie môže    

vo veľkej miere prispieť k utváraniu vzťahu mladých ľudí ku národnej kultúre a folklóru. 

Súčasne sa môže stať rozsiahlym inšpiračným zdrojom v súvislosti s výtvarnou edukáciou 

s dôrazom na tvorivú stránku procesu výchovy umením. Na základe kombinovaného 

výskumu, predovšetkým kvalitatívne orientovaného výskumu doplneného kvantitatívnym 

výskumom, prevedeného experimentálnou metódou, sme mapovali alternatívy rozvíjania 

kreativity žiakov, gramotnosť v oblasti výtvarnej a vizuálnej kultúry, spôsobilosti budovania 

si kultúrnej identity a vyjadrenia svojho názoru formou výtvarného produktu. Prostredníctvom 

našej práce sme chceli poukázať na možnosť umeleckého rozvoja a vzdelávania na základe 

kontinuity a pôsobenia vzájomných väzieb a vplyvu kultúry, umenia, tradície, edukácie.  

 

1. Výtvarná edukácia na stredných školách s výtvarným zameraním 

 

Stredné umelecké školy tvoria samostatnú skupinu študijných odborov, kde odborné, 

výtvarne zamerané predmety vytvárajú kľúčovú časť vyučovacieho procesu. Žiaci, ktorí 

absolvujú stredoškolské vzdelanie v skupine študijných odborov 82 Umenie 

a umeleckoremeselná tvorba môžu v procese edukácie rozvíjať svoj talent, individuálne 

schopnosti, záujmy, realizovať vlastné výtvarné predstavy, a tak sa odborne profilovať.  

Vzdelávací program ISCED 3A zodpovedá vyššiemu sekundárnemu – 

stredoškolskému vzdelávaniu. Obsahové zameranie programu je orientované na odborné 
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vzdelávanie a praktickú prípravu. Cieľom obsahového štandardu pre skupinu študijných 

odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba je, aby žiaci nadobudli vedomosti, 

schopnosti a zručnosti z oblasti umenia a umeleckoremeselnej tvorby, získali kompetencie 

v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí, písomných spôsobilostí, naučili sa 

využívať informačno-komunikačné technológie, rozvíjali svoje manuálne zručnosti, tvorivé, 

umelecké schopnosti, získavali aktuálne poznatky a tak kultivovali svoju osobnosť.  

Nadobudnuté umelecké odborné vzdelanie umožňuje absolventom kreatívne 

a nezávisle myslieť a konať vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením, kultúrou 

a umeleckou stránkou remeselného prevedenia, ovládať dejiny výtvarného umenia a poznať 

umelecké diela reprezentujúce kultúrne dedičstvo. Špecifická odborná kvalifikácia prispieva 

k následnej možnosti uplatnenia aj na trhu práce v remeselnej, umeleckej a dizajnérskej 

oblasti.  

       Ako sme už uvádzali, cieľom nášho výskumu bolo experimentálne overiť tvorivé 

nadobúdanie umenia na stredných umeleckých školách v spojitosti s inovatívnymi 

možnosťami využitia tradičnej ľudovej výtvarnej tvorivosti v dnešnej umeleckej edukácii. My 

sme sa zamerali na umelecké a umeleckoremeselné študijné odbory, konkrétne na odevný 

dizajn, a to na základe dostupnosti (a aj z hľadiska profesionálnej orientácie výskumníka na 

úžitkové umenie oblasť textilného dizajnu). V tomto odbore sme realizovali náš výskum 

prostredníctvom nových edukačných metód, ktoré podľa nášho názoru pomôžu naplniť 

konkrétne stanovené výkonové štandardy pre absolventov odboru odevný dizajn. Pri 

plánovaní a aj realizovaní nášho výskumu sme vychádzali zo vzdelávacieho programu pre 

skupinu študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselnú tvorbu. Do úvahy sme brali 

kultúrny a kurikulárny potenciál výtvarnej výchovy, ktorý je podstatný a zásadný pre 

edukáciu v umeleckom smere.  

Väzby výtvarnej výchovy a výtvarného umenia nám poskytli východiská v rámci 

tém komunikácie s umením. Vychádzajúc z podstaty spomínaných väzieb sme sa pokúsili o 

tvorivé experimentovanie s umením v rámci procesov poznávania ľudovej tradície a ľudovej 

kultúry v kontexte s odbornou edukáciou v odbore odevný dizajn. 
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2. Tradičná ľudová kultúra  

               Z  aspektu nášho výskumu a z aspektu v edukačnom a umeleckom ponímaní 

je kultúrne dedičstvo a ľudová kultúra pre nás mimoriadne invenčným zdrojom inšpirácie, a 

preto sme toho názoru, že je potrebné ju poznať a  nutné ju podporovať aj prostredníctvom 

regionálnej výchovy. Regionálna výchova podporuje  uvedomenie si vlastnej kultúry, z ktorej 

pochádzame, spoznávanie špecifík znakov, ktoré náš národ charakterizujú v oblasti 

duchovných a materiálnych kultúrnych hodnôt.  

Na základe rôznych zorných uhlov pohľadov na ľudovú kultúru a na základe stále viac 

sa meniacej súčasnej kultúry s tendenciami smerujúcimi  ku globalizácií, si dovoľujeme 

tvrdiť, že vyvstáva potreba: 

  zachovávať ľudovú kultúru v kontinuite s modernou dobou preto, lebo determinuje 

kultúrnu identitu, osobitosť danej spoločnosti a jedinca,    

  chrániť ľudové kultúrne dedičstvo v pôvodnej forme pre nasledujúce generácie, aby 

nevymizla z kultúrnej pamäte danej spoločnosti, 

  sprítomňovať ľudovú tradíciu autenticky, cieľavedome, z priamych zdrojov, 

praktickým spôsobom, aby učiaci sa získali hlbšiu osobnú skúsenosť, 

 vytvárať a posilňovať vzťah k vlastnej identite u detí a mládeže aj cez ľudovú kultúru, 

ktorú dnes umožňujú už hlavne práve regionálne múzeá, etnografické múzeá, 

inštitúcia UĽUV, súkromné zbierky.    

  Dôvodom, prečo je nutné chrániť ľudovú kultúru je proces neustálych  premien v 

spoločnosti, kedy nastávajú zmeny v životnom štýle, v spôsobe  myslenia a konania ľudí, 

preto je žiaduce uchovávať ľudové kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie, principiálne 

ho chrániť a zachovávať v kontinuite s modernou dobou. Vplyvom súčasného charakteru 

spoločnosti sa stierajú hranice medzi životným štýlom v meste a na dedine. Tento proces má 

veľký podiel na postupnom zanikaní tradičného ľudového remesla v pôvodnej forme 

a v pôvodnom dedinskom prostredí, čo je na jednej strane prirodzený dôsledok civilizačného 

vývoja, avšak na strane druhej spôsobuje viacero nežiaducich spoločenských javov – medzi 

iným vytrácanie kultúrnych duchovných hodnôt, z ktorých vyrastá každá kultúra. 
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Domnievame sa, že je dôležité aby sme všetkými možnými, pre nás dostupnými formami 

a prostriedkami uchovali, čo nám naši predkovia zanechali a naďalej sa snažili o šírenie a 

uchovávanie ľudovej kultúry – povedomia o nej a jej kultivácie v nových, dobe adekvátnych 

formách. 

 Šírenie a uchovávanie ľudovej kultúry je možné uskutočniť rôznorodými cestami. 

Výrazný podiel na rozširovaní vedomosti o ľudovom umení majú aj masovokomunikačné 

prostriedky. Samozrejme existujú aj iné prístupné formy priblíženia, ktoré ponúkajú 

autentické a aj praktické spôsoby kontaktu s ľudovou kultúrou. Práve cieľavedomé 

poznávanie ľudového umenia zo zrozumiteľných a priamych zdrojov, invenčné narábanie 

s informáciami, môžu obohatiť život každého jedinca. Dostupné a priame zdroje ľudového 

umenia dnes nachádzame v expozíciách múzeí, na výstavách, v knihách, v médiách, na 

internete, v článkoch teoretikov umenia a etnografov, ale aj na rôznych kultúrnych 

podujatiach a v  dielňach žijúcich a tvoriacich ľudových umelcov. 

Uvedomujeme si, že šírenie hodnôt našej ľudovej kultúry prostredníctvom rôznych 

edukačných interaktívnych a aktivizujúcich foriem, metód, kurzov a projektov je stále 

potrebné. Podpora vzdelávacích aktivít orientovaných aj na vytváranie vzťahu mládeže k 

tradíciám je krokom k spoznávaniu a uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity 

v multikulturálnej dobe. Našou úlohou je uchovávať ale aj tvorivo rozvinúť kultúrne 

dedičstvo v novej podobe či forme. My sme sa o to pokúsili overiť aj prostredníctvom nášho 

výskumu: 

 na základe skúmania lokálneho a regionálneho ľudového dedičstva,  

  následného vytvorenia výtvarných artefaktov, ktoré v sebe nesú odkaz minulosti 

a generačných poznatkov, „prehodnotením“ ich výtvarných kvalít, ktoré 

nadobudli v novej podobe. 
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2.1. Rozvoj tvorivosti prostredníctvom  inšpirácií nachádzaných 

v liptovskom ľudovom odeve  

Pre jednotlivé regióny a môžeme povedať aj osídlenia boli typické určité znaky, 

respektíve celý rad navzájom odlišných odevných variantov, čo slúžilo ku bližšej identifikácií 

podľa vlastného vizuálneho štýlu v ľudovej kultúre. 

Minulosť a náš región nám ponúkli inšpiratívne možnosti pre novú tvorbu. Liptov je 

známy svojím svojráznym a neopakovateľným folklórom. Keďže žijeme na Liptove a naším 

edukačným zámerom bolo v procese edukácie tvorivým prístupom  prispieť k utváraniu 

vzťahu mladých ľudí ku národnej kultúre, regionálnemu folklóru a k hodnotám našich  

predošlých generácií, je prirodzené, že náš inšpiračný zdroj v súvislosti s edukáciou v oblasti 

dizajnu, sme hľadali v našom najbližšom okolí. 

   V rámci výskumu sme zabezpečili praktické ukážky ľudového remesla na vyučovaní 

odevného dizajnu. Pre náš výskumný experiment, ako jeden zo zdrojov inšpirácie, bol 

podstatný faktor remeselníka, označený ako nezávislá premenná. Ako inšpiráciu pre tvorbu 

výtvarných produktov sme vybrali textilnú ľudovú tvorbu z liptovskej dediny- Liptovské 

Sliače.  Sliačanský kroj sme si vybrali zámerne. Našim úmyslom bolo nájsť žijúcu ľudovú 

umelkyňu, ktorá sa venuje tvorbe ľudových výšiviek, odevných súčasti krojov z okolia 

Ružomberka. V čase  vyučovania predmetu navrhovanie/odevný dizajn sme pozvali pani, 

ktorá sa roky venuje tvorbe krojov v spomínanej obci.   

Na základe sprostredkovania sa nám podarilo osloviť pani Dvorskú, ktorá bola 

ochotná urobiť nám odborný výklad a priniesť jej vlastné výrobky a aj textílie, ktoré zdedila 

po predkoch. Niektoré textílie dostala a ako sa sama vyjadrila považuje ich za hodnotné 

dedičstvo, ktoré s úctou a láskou starostlivo opatruje a teší sa z neho. Bolo vidieť, že má 

hlboký vzťah k prineseným artefaktom. Pri manipulácií s nimi a pri predvádzaní sa ich 

dotýkala s opatrnosťou a zručnosťou, presnosťou a precíznosťou. Všetci prítomní sme si 

všimli a  uvedomili jej prístup. 

Prostredníctvom autentického rozprávania a predvedenia svojej tvorby remeselníčkou, 

výšivkárkou a krajčírkou v jednej osobe, sme sa na hodine odevného dizajnu spolu so 
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žiačkami (z experimentálnej skupiny) z časti oboznámili s krojom z  Liptovských Sliačov a 

s niektorými praktizovanými ľudovými tradíciami v súčasnosti. Ťažisko interpretácie 

sliačanského kroja bolo sústredené na odevné súčasti, ktoré sme si pozreli, ochytali ale hlavne 

podrobne preskúmali po stránke strihovej, materiálovej, vzorovej a výšivkárskej.  

Žiačky po absolvovaní motivačnej časti, v ktorej okrem objektového učenia ako zdroja 

inšpirácie a výkladu učiteľky, využili aj iné dostupné možné zdroje knižného, elektronického, 

časopiseckého a iného charakteru začali pracovať na praktickej realizácií zadanej témy: 

„Odev inšpirovaný ľudovou kultúrou“, a to tvorbou návrhov na odevy, ktorú tvorili koláže, 

kresby, skice, strihové riešenia odevov. Po výbere odevu na realizáciu prikročili žiačky k 

praktickej časti práce, k samotnému zhotoveniu, ušitiu odevu. 

 

2.2. Tvorivosť a produkty tvorivosti                             

   Pri skúmaní rozvoja tvorivosti prostredníctvom ľudového umenia z hľadiska pedagogiky 

sme  čerpali aj z poznatkov psychológie  tvorivosti, ktorá systematicky skúma oblasť ľudskej 

tvorivosti. Pomáhala nám pri identifikácií tvorivého produktu.  

V našom výskume sme sa zamerali na možnosti stimulácie, rozvíjania a kultivovania 

tvorivého potenciálu u žiakov v oblasti výtvarnej výchovy. Vychádzali sme z poznatkov 

bádateľov zhodujúcich sa v názore, že  tvorivosť sa prejavuje prostredníctvom produktu 

tvorivosti, ktorý vzniká ako výsledok tvorivého procesu s využitím osobnostných vlastností 

človeka a je výsledkom jeho tvorivej činnosti v sociokultúrnych a historických súvislostiach 

(JURČOVÁ, 2009). Osobnosť tvorcu, subjektu vykazujúceho tvorivé aktivity je predmetom 

mnohých psychologických výskumov, nás zaujímal tvorivý proces a produkt tvorivého 

procesu.  

2.3. Analýza produktov tvorivosti a interpretácia výsledkov 

 

Produktom výskumu v našom prípade sú produkty výtvarných činností, ktoré vznikli 

ako výsledok experimentálne overovanej inovačno- tvorivej metódy, ktorá bola testovaná na 

žiakoch štvrtého ročníka stredných umeleckých škôl, na základe experimentu na hodinách 

výtvarnej edukácie. 
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 Získane údaje z experimentu, z experimentálnej a kontrolnej skupiny, sme spracovali 

pomocou nástroja pre posudzovanie tvorivosti, ktorý na základe výskumu prvkov tvorivosti 

žiakov vytvorili Lokšová, Lokša. Pre identifikáciu prvkov tvorivosti v praktických 

produktoch výtvarných činností, návrhárskej /kresbovej časti a odevnej časti, sme použili 

spomínaný nástroj, v ktorom sú zahrnuté tieto kritéria:  

 vyjadrenie výrazu –technika zvládnutia témy, myšlienky, materiálu, 

umeleckosti, adekvátnosť výrazu, zvládnutie techniky tvorby,     

 kompozícia- výstavba témy, myšlienky, plochy, deja, proporcionalita, plastické 

vyjadrenie,   

 kontrastnosť- farebná kontrastnosť, dramatickosť, dynamika, pohyb, 

protiklady, rozpory, 

 intencionalita- emocionálny, expresívny a racionálny náboj, zaujatosť témou, 

intenzita, 

 originalita- neobvyklý, nevšedný, nový, zvláštny, objavný, imaginatívny 

(LOKŠA,LOKŠOVÁ, 1999, s.140). 

 

Nami navrhnuté kritéria v rámci hodnotenia odevov, odevných doplnkov 

Zamerali sme sa na transformačný moment, redefinovanie starých prvkov do novej 

dizajnérskej podoby, na ich interpretácia v súčasnom dizajnérskom ponímaní, na využite 

starých techník a v nových súvislostiach. Tieto kritéria považujeme za podstatné pri tvorivom 

produkte v nami sledovanej oblasti: 

 transformácia ľudových prvkov do novej polohy- strihová, materiálová, ornamentálna 

 využitie remeselných prvkov - remeselných techník (výšivka, paličkovanie, pletenie, 

aplikácie, ornament) 

 priestorové prvky - reliéfnosť odevu, doplnku,  

 variabilita odevu alebo jeho častí, 

 čistota a remeselnosť v preverení výrobku, 

 náročnosť výrobku, 
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 dizajn výrobku. 

Pri identifikáciu prvkov tvorivosti v praktických produktoch výtvarných činností - 

návrhárskej kresbovej časti a odevnej časti sme vychádzali z kritérií - vyjadrenie výrazu, 

kompozícia, kontrastnosť, intencionalita, originalita, ktoré posúdili a obodovali traja 

pedagógovia. Týmto spôsobom sme postupovali pri hodnotení všetkých prác 

v experimentálnej B skupine a aj v kontrolnej A skupine.  

            Predpokladali sme, že úroveň produktov tvorivosti v nami sledovaných 

skupinách študentov bude rozdielna na základe programového stimulovania rozvoja kreativity 

v experimentálnej skupine. Vo všetkých piatich sledovaných kritériách charakterizujúcich 

nový, originálny a tvorivý produkt sme zaznamenali rozdiely v úrovni produktov v skupinách 

A a B. Jednalo sa o vyjadrenie výrazu, kompozíciu, kontrastnosť, intencionalitu, originalitu.  

 

Výsledné rozdiely v skóre v kontrolnej a experimentálnej skupine:  

- vo vyjadrení výrazu v návrhu 27%, vo vyjadrení výrazu v odeve 7%, 

- rozdiely v skóre v kompozícií v návrhu 29%, v kompozícií v odeve 15,5%, 

- rozdiely v skóre v kontrastnosti návrhu 26%, v kontrastnosti odevu 10%, 

- rozdiely v skóre v intencionalite v návrhu 23%, v intencionalite v odeve 12%, 

- rozdiely v skóre v originalite návrhu 22%, v originalite odevu 20%. 

 Najväčší rozdiel sme zaznamenali v kompozícií návrhu 29% vo vyjadrení výrazu 27% a 

kontrastnosti návrhu 26%.  

 

 Efekt edukácie nami testovanej inovačno- tvorivej metódy pri tvorivom nadobúdaní 

umenia prostredníctvom ľudovej kultúry je signifikantný zvýšeným skóre 

v experimentálnej skupine vo vyjadrení výrazu, v kompozícií, v kontrastnosti, v 

intencionalite, v originalite.  
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Graf 1 Grafické znázornenie hodnotených kritérií tvorivého produktu - návrhu a odevu 

v skupine experimentálnej (B skupine) a kontrolnej ( A skupine). 

 

 

 Analyzované položky v stanovených kritériách pri celkovom súčte hodnôt vykazovali 

20% rozdiel v úrovni produktov tvorivosti v prospech experimentálnej skupiny.  

V skúmanej oblasti transformácie ľudových prvkov sme zaznamenali nové uhly 

pohľadov, novovytvorené prístupy a spôsoby interpretácie starej podoby ľudovej tvorby 

do novej súčasnej pozície, originálne farebné variácie, podporené strihovým riešením s 

využitím povrchov materiálov. Odevy experimentálnej B skupine vykazujú výraznú 

originálnosť a tvorivý prístup v novom dizajne. Aktualizujú ľudový odev v súčasnom 

modernom ponímaní so zmyslom pre detail a remeselné vypracovanie v oblasti strihovej, 

materiálovej a ornamentálnej. 

 

Zhrnutie 

Inovačno – tvorivá metóda nadobúdania umenia umožnila: 

 využiť metódy, ktoré podnecujú tvorivosť a rozvoj kreativity vychádzajúce 

z umenia, remesla, 

  využiť netradičné formy v oblasti inšpirácie - motivácie k tvorbe nových 

originálnych produktov, 
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  laborovať s bohatosťou a rôznorodosť výtvarných a praktických techník, 

 využiť priamy zdroj  informácií formou objektovú učenia,  

 využiť nekonvenčný spôsob v edukácií na stredných školách (prostredníctvom 

autentického rozprávania a predvedenia svojej tvorby remeselníčkou), 

  prepojenie s regionálnou výchovou, 

  prepojenie umenia- remesla a nového dizajnu, 

 prezentáciu formou výstavy produktov /artefaktov v kultúrnej inštitúcií, múzeu, 

 školská edukácia by sa mala viac prepájať s pragmatickými činnosťami 

súvisiacimi so skutočným životom,  

 praktické skúsenosti a získavanie reálneho obrazu o možnostiach, ktoré ponúka 

oblasť národnej a ľudovej kultúry sú vhodné pre potreby osobného a aj 

profesionálneho rozvoja každého žiaka.  

 

ZÁVER 

           Ľudové umenie a remeselná tradícia sa v spojení s inovatívnym dizajnérskym 

myslením stávajú nástrojom, ktorý efektívnym kontinuálnym spôsobom prezentuje a neustále 

sprítomňuje  ľudovú kultúru v novodobom ponímaní. Odkaz minulosti a tradície v novom 

kontexte má svoje miesto v kultúre, umení a aj v umeleckej edukácií.  

Kontinuita ľudovej kultúry v súčasnej modernej dobe pokračuje aj prostredníctvom 

edukačného procesu. Toto tvrdenie je založené na reálnych výsledkoch, ktoré sú 

zdokumentované v našej výskumnej práci a predmetne doložené výtvarnými artefaktmi.  

Pri hľadaní kreatívneho spôsobu ako naplniť stanovené edukačné ciele, sme na základe 

podmienok a možných prostriedkov vytvorili model inovačno- tvorivej edukácie, ktorý 

priniesol nové prvky do metodiky výtvarnej edukácie v oblasti tematiky zameranej na 

regionálnu kultúru a ľudovú kultúru vychádzajúci z praxe a  pragmaticky využiteľné pre 

potreby tak edukačné, ako aj pre potreby profesijne, a teda reálne aplikovateľné vo vlastnej 

umeleckej/ dizajnérskej dráhe absolventov výtvarne zameraného štúdia.  
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Current Values of Folk Culture in Education   

 

                This paper provides an innovative approach to enhancing students´ 

creativity, artistic thinking and feeling in the visual arts classes at secondary level of 

education. 

We have introduced innovative, creative ideas of visual arts education. Here we focus 

on inspirational links between folk art and museum pedagogy and realization of art products – 

artefacts that include art, culture, tradition, craft and design elements in their new transformed 

shape. We found secondary visual arts schools an ideal place for investigating this educational 

issue, specifically in the field of study 82 Art and Craft Creation. 
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