Správa o činnosti pedagogického klubu
1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ
3. Prijímateľ
4. Názov projektu
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15,
04001 Košice, IČO: 00133132, DIČ:
2020764570
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach
NFP312011AIU8
ŠUP klub DIM
9.12.2021

Kód projektu ITMS2014+
Názov pedagogického klubu
Dátum stretnutia pedagogického klubu
Jakobyho 15. - Miestnosť 111
Miesto stretnutia pedagogického klubu
Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. art. Rita Nagyová
Odkaz na webové sídlo zverejnenej
https://supke.sk/
správy
11. Manažérske zhrnutie:
Analýza funkčnosti vzájomných nápadov kolegov. Návrhy na zlepšenia.

Téma: Analýza zavedených noviniek
Stručná anotácia:
Analýza funkčnosti vzájomných nápadov kolegov. Návrhy na zlepšenia.
Kľúčové slová:
Rozvoj, kľúčové kompetencie, didaktika, štúdium, metodika, rozvíjanie žiakov, formy práce
Zámer a priblíženie témy:
Analýza a zhrnutie nových foriem práce

Členovia hovorili o svojich skúsenostiach týkajúcich sa inovatívnych vyučovacích metód na
hodinách UPX, VPR a POG, na ktorých sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy a odporúčania na
základe pozitívnych skúsenosti kolegov. NAG hovorila, že sa žiaci dokážu lepšie sústrediť na
umeleckú stránku zadania, po osvojení si technologických základov na hodine POG s LUK. Ostatní
členovia potvrdili že odborné praktické a teoretické predmety na odbore DIM sú vzájomné prepojené
a nadväzujú na seba. Problém nastane ak sa kvôli niečomu mešká s učivom alebo je žiak dlhodobo
chorý. Učivo je prepojené aj cez jednotlivé ročníky a je dôležité aby si to aj žiaci uvedomovali.
Vedomosti a zručnosti ktoré si osvoja sa postupne nabalujú. Práve z toho dôvodu je dôležité aj to aby
spolupracovali aj učiteli a fungujúce metódy výučby si vzájomne odovzdávali. Vynikajúci príklad je
nahrávanie video demo tutorialov z noveho učiva alebo problematických postupov. Pôvodne sa tieto

demo nahrávky robili pre žiakov s IVVP, ale postupne ich začali používať aj ostatní žiaci ( po
chorobe, na oživenie učiva atď).
Okrem demo videa sa členom osvedčilo aj príprava a zasielanie zdrojových súborov pre žiakov, ktorí
ich aktívne využívajú. Vďaka zdrojovým súborom si napríklad vedia skontrolovať správne
používanie efektov či vrstiev a iné.
Pozitívne hodnotili členovia že samotní žiaci začali tiež vytvárať jednoduché návody a vzájomne si
pomáhajú podobným spôsobom ako oižíva učiteľ ( skrínšoty, zdielaná obrazovka a iné)
Ďaľšia osvedčená metóda je práca na medzipredmetových projektoch, kde korigujú žiakov viacerí
pedagógovia ale aj žiaci vzájomne.
Vynikajúca je aj možnosť individuálnej konzultácie či už online alebo aj prezenčne. V rámci
individuálnej konzultácie sú žiaci viac otvorený spätnej väzbe a upevňuje sa aj vzťah medzi
učiteľom a žiakom. Je to ale časovo náročné.
Online prezentácie sú taktiež veľmi osvedčenou metódou, nakoľko je možné detailne preskúmať
projekt a jeho časti.

12. Závery a odporúčania:
Členovia sa zhodli, že komunikácia so žiakmi má byť nie len informatívna, ale má vybudovať aj
motiváciu a dôveru žiakov, aby vedeli efektívne vytvoriť kvalitné práce. Navzájom žiaci sa naučia
správne odkomunikovať svoje problémy, pritom aj vyhľadať riešenie nielen priamo od vyučujúceh,o
ale aj od spolužiakov alebo iných dôveryhodných zdrojov.
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ŠUP klub
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Jakobyho 15. - Miestnosť 111
Dátum konania stretnutia: 9.12.2021
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

