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11. Manažérske zhrnutie:
Analýza návrhov z porád PK a zakomponovanie do výučby.

Téma: Analýza návrhov z porád PK
Stručná anotácia:
Analýza návrhov z porád PK a zakomponovanie do výučby.
Kľúčové slová:
Rozvoj, kľúčové kompetencie, didaktika, štúdium, metodika, rozvíjanie žiakov, súťaže, formy práce
Zámer a priblíženie témy:
Analýza návrhov z porád PK a zakomponovanie do výučby.
Členovia klubu po diskusií reflektovali na plán práce PK pre rok 2022. Plán práce vypracovali
spoločne na základe predošlých plánov a ich vyhodnotení a taktiež na základe plánu práce školy.
Plán práce zahŕňa každoročné aktivity ako DOD, krúžkova činnosť, výstavná činnosť, krajinársky
kurz, odborná prax, ročníkové projekty, maturitné skúšky, spoluprácu s partnermi a
zamestnávateľmi, spoluprácu s ostatnými odbormi školy, plánované exkurzie a súťaže, účasť na
projektoch ale aj odbornú a umeleckú činnosť členov.
Jednotlivé časti sú pre kvalitu odboru veľmi dôležité. Členovia sa zamerali na dôležitosť odbornej a
umeleckej činnosti členov PK a zhodli sa na tom, že ďalšie vzdelávanie v oblasti digitálnej tvorby
2D a 3D je nevyhnutné tak pre žiakov ako aj pre pedagógov odboru.
NAG informovala kolegov o prebiehajúcom štúdiu DPŠ TUKE. Hovorila, že štúdium bude trvať 2
roky a vďaka COVID situácií bude prebiehať väčšinou online formou.

RAC informovala o zaradení do projektu Escalator 2021-22 v rámci CIKE. Je to projekt ktorý
podporuje kultúrny priemysel. Je to intenzívny program zameraný na vzdelávanie a profesionalizáciu
ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Program vedú medzinárodní mentori.
Program obsahuje osobné pohovory s mentormi audit tímu mentoring v oblasti tvorby strategických
a finančných plánov, vytvorenie networkingu, vzájomnú podporu a kreatívne workshopy.
KOL informoval o priebehu doktorantského štúdia na Fu tuke. Štúdium trvá štyri roky a absolvent
spracováva svoju tému v kontexte aktuálnych umeleckých trendov.
LUK informoval o ukončení vzdelávania v programe diamantová cena DoFE, ktorý je zameraný na
rozvoj manažérskych zručností riaditeľov a koordinátorov DoFE. V rámci programu sa vytvára
spolupráca medzi neziskovým a business sektorom. V rámci programu LuK absolvoval workshopy
individuálnej konzultácie s expertmi z rôznych oblastí. Prehľbil spoluprácu s VÚC a stal sa členom
networkingu diamantového klubu.
LUK informoval že z jednou z aktivít bolo školenie pod názvom Ako nevyhorieť. Práve toto
školenie je v dnešnej dobe veľmi aktuálne. V rámci plánu PK sa zameriava aj na možnosti
vzdelávania žiakov mimo Supke čo sa úspešne darí realizovať vďaka partnerom. RAC informovala o
ponuke firmy Games Farm ktorá organizuje Game Days 2021. V rámci dní bude aj track pre
začiatočníkov v tvorbe hier, kde bude prezentovať aj absolvent šupke Gabriel Nagypál. Tochto roku
plánujú online stream, kt. budú mocť sledovať žiaci aj pedagógovia škola v piatok 26.11.21.
12. Závery a odporúčania:
Členovia sa zhodli, že plánovať aktivity je dôležité. Samozrejme plán musí byť flexibilný a musí
reflektovať na vzniknuté situácie školského roka. Rovnako dvôležitá je výmena názorov v PK.
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Miesto konania stretnutia: Jakobyho 15. - Miestnosť 111
Dátum konania stretnutia: 21.10.2021
Trvanie stretnutia: od 15:45 – 17:15 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

