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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby: seminár 
Odporúčaný rozsah výučby:  

Týždenný:  2 hodiny 

 

Počet 

kreditov: 2 

 

Podmieňujúce predmety:  

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR2021/22 sa z 

dôvodu Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  100 %  priebežné hodnotenie 
Hodnotenie kurzu: 8. 12. 2021 
 

Priebežné hodnotenie:  Predmet je priebežne hodnotený za samostatnú aj skupinovú 
prácu na zadanú tému.  
 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Študenti budú hodnotení za : 

- účasť na hodinách a participáciu na aktivitách (30 b) 
- vypracovanie a prezentáciu skupinového projektu viažucemu sa k téme 

priestorových výtvarných médií. (70b) 
 

Hodnotenie:  
A 91-100 b 
B  81- 90 b 
C  71 - 80 b 
D  61 - 70 b 
E  51 - 60 b 
FX 0 - 50 b 

 
Absencie: 1 absencia je povolená – študent musí zaslať lekárske potvrdenie a dopracovať si 

prácu za vymeškanú hodinu. 

 

Cieľ predmetu: Študent po absolvovaní kurzu má relevantné základné teoretické a 
praktické vedomosti o výtvarných technikách podporujúcich priestorové vyjadrovanie, vie 
aplikovať získané poznatky v edukačnej praxi na úrovni predprimárneho vzdelávania.  
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Priebeh stretnutí dištančne: 
 
Študenti a pedagóg sa spolu budú stretávať cez MS Teams každú stredu od 16:00 do 17:30 
v schôdzi  s názvom  Priestorové výtvarné médiá, ktorú vytvoril pedagóg. Študenti vytvoria 
skupiny, v ktorých vypracujú prezentáciu a aktivity pre ostatných študentov. Všetci študenti 
budú hodnotení z prezentácie a z výstupov, ktoré vytvoria na základe prezentácií. 
 
 
 
Obsah vyučovania: 

1. Úvodné stretnutia.  
- Priestorová tvorba v systéme predprimárneho vzdelávania. 
- Ciele práce s priestorovými výtvarnými médiami.  
- Metódy a techniky práce podporujúce priestorové vyjadrovanie.  
- Východiská práce s rôznymi materiálmi. 
- Nástroje a pomôcky k výučbe 

 
 

2. Výber zadaní skupinových projektov. Ujasnenie štruktúry a hodnotenia skupinových 
projektov. Vypracovanie prvého zadania. 
 

3. – 11. Prezentácie skupinových projektov.  
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