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Analýza plánov na nový školský rok. Potreby a návrhy pre vzdelávanie.

Téma: Plány
Stručná anotácia:
Analýza plánov na nový školský rok. Potreby a návrhy pre vzdelávanie.
Kľúčové slová:
Rozvoj, kľúčové kompetencie, didaktika, štúdium, metodika, rozvíjanie žiakov, učebné plány,
ŠKVP
Zámer a priblíženie témy:
Kontrola a vylepšenie ŠKVP pre optimalizovanú výučbu.
Klub si vymenil skúsenosti o doterajšej výučbe na odbore DIM. Prediskutovali možnosti
vylepšenia ŠKVP. Členovia porovnávali a prispôsobili rozsah hodín podľa nových stanovených
kritérií. Rozoberali možnosti o kurzoch týkajúce sa odboru DIM a o ďalších možnostiach
vzdelávania, ako atestácie a DPŠ. NAG spomínala, že sa prihlásila na DPŠ.
Členovia prediskutovali alternatíva na prípadnú dištančnú výuku. Podľa doterajších skúseností sa
im osvedčil MS Teams a Edupage, keďže žiaci a učitelia používali len tieto programy, vďaka
ktorým mali jednotný systém a žiaci mali v ňom dostupné všetky potrebné prostriedky na učenie sa
a odovzdávanie zadaní. Porovnávali kladné a záporné časti s minulého obdobia dištančného
vyučovania. Hľadali možnosti na najefektívnejšiu online výučbu, na ktorej sa môžu bez
komplikácie odučiť a prekontrolovať aj odborné technologické zadania, ako vytvorenie 3D
modelov, animácie a digitálne maľby atď. Spomínali aj zálohovanie prác cez OneDrive, keďže

súbory žiakov potrebujú väčšie úložisko. Tiež sa zameriavali na také tematické celk a úlohy, ktoré
sa ľahko odučia a kontrolujú aj v online prostredí.
RAC spomínala aj úspešných absolventov DIM. Adriána Jašenská a Filip Goliáš sa zúčastnili
Butterfly effectu. Mali možnosť vytvoriť si grafickú a vizuálnu stránku vlastnej hry a rozvíjať si
svoje schopnosti v tíme s programátormi. Filip Goliáš je členom tímu, kt. aj získal cenu poroty
Butterfly Effectu: https://summer-game-dev.itch.io/towerace?fbclid=IwAR1jdU1UbB5mY8VbBPfTT5njE5ReTiFZ8Bbo3Vr4hjEBE4hXVFVUtDwNBc

12. Závery a odporúčania:
Členovia sa zhodli v tom, že je potrebné si pripraviť tematické plány a prostriedky na výučbu tak,
aby to bolo vhodné na prezenčné ale aj na dištančné vyučovanie, aby žiaci bez problémov vedeli
preberať učivo v akýchkoľvek podmienok.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Prijímateľ:

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 04001 Košice, IČO:
00133132, DIČ: 2020764570

Názov projektu:

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou na Škole
umeleckého priemyslu v Košiciach

Kód ITMS projektu:

NFP312011AIU8

Názov pedagogického klubu:

ŠUP klub
DIM
PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Jakobyho 15. - Miestnosť 111
Dátum konania stretnutia: 2.9.2021
Trvanie stretnutia: od 12:30 – 14:00 hod.
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Rita Nagyová

ŠUP Košice

2.

Noémi Ráczová

ŠUP Košice

3.

Zsolt Lukács

ŠUP Košice

4.

Martin Kolčak

ŠUP Košice

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

