Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os

Vzdelávanie

2. Špecifický cieľ

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

3. Prijímateľ

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

4. Názov projektu

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv.
Cyrila a Metoda v Nitre

5. Kód projektu ITMS2014+

312011V634

6. Názov pedagogického klubu

5.6.1. Pedagogický klub slovenského jazyka

7. Dátum stretnutia pedagogického klubu

1.2.2021

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Ladislav Lörincz
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

www.gcm.sk

11.
Manažérske zhrnutie:
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie
Informácie o novej podobe webovej stránky - propagácie ČTG
Informácie o pripravovanom pozvaní: Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Práca s textom: F. M.Dostojevskij: Zločin a trest
Príprava materiálov na ďalšie stretnutie pedagogického klubu

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Ad1.) Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa stretnutie pedagogického
klubu uskutočnilo online formou.
Mgr. Ladislav Lörincz privítal členov
pedagogického klubu a oboznámil ich s programom stretnutia.

Ad2.) Mgr. Alica Vontorčíková oboznámila členov o pripravovanom stretnutí s Mgr.
Hanou Zeleňákovou, PhD. z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie z FF UKF
v Nitre. Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. sa venuje interpretácii literárneho diela
a koncepcii zážitkového vyučovania umenia.

Ad3.) Mgr. Ladislav Lörincz sa venoval v ďalšej časti stretnutia propagácii a úprave
webovej stránky školy. Každá PK a rovnako aj ČTG má svoje ukotvené miesto
v rámci webovej stránky, kde sú prehľadne upravené príspevky z jednotlivých
akcií, ukážky vyučovacích hodín, práce a projekty študentov. Stránku bude
spravovať Mgr. Ladislav Lörincz v spolupráci s ostatnými členmi ČTG.

Ad 4.) V tejto časti zasadnutia sa členovia pedagogického klubu venovali
interpretácii a úlohám textu sociálno-psychologického románu F.M. Dostojevského
Zločin a trest. Jednotlivé úlohy sú vystavané tak, aby žiaci porozumeli konštrukcii
textu, zachytili biedu a zúfalstvo, ktoré doviedli hlavného hrdinu do záhuby. V
zadaných úlohách žiaci riešia situácie, podľa ktorých pochopia a odhalia duševný
stav a konanie hlavného hrdinu Raskoľnikova. Postupovali sme podľa odporúčanej
schémy Bloomovej taxonómie a zaradili sme otázky a úlohy na úroveň porozumenia
- schopnosti identifikovať informácie explicitne formulované v texte, otázky
s alternatívami i dichotomické, úlohy na schopnosť dedukcie z textu, rôzne
súvislosti, vzťahy a konanie postáv(postavy), frekvenciu činností, rozlišovanie
príčin, čiže úlohy na schopnosť integrovať, analyzovať a hodnotiť text. Takýto
koncept úloh poskytuje žiakom nadobudnúť diachrónny prierez obsahu textu
a zároveň stimuluje rozvoj komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov,

podporuje ich tvorivé a kritické myslenie.

Ad5.) Príprava a štúdium literárnych zdrojov a materiálov amerického autora Jerome
Davida Salingra Kto chytá v žite. Príprava materiálov z online hodín čitateľskej
gramotnosti na webovú stránku školy.

13. Závery a odporúčania:
Príprava a štúdium literárnych zdrojov a materiálov amerického autora Jerome
Davida Salingra Kto chytá v žite. Videodokumentácia (krátky záznam) hodín
čitateľskej gramotnosti na webovú stránku školy.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

15. Dátum

1.2.2021

16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

18. Dátum

1.2.2021

19. Podpis

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online prostredníctvom MS Teams
Dátum konania stretnutia: 1.2.2021
Trvanie stretnutia: od 14:10 do 17:10
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Kratochvílová Gabriela

Prítomná
prostredníctvom MS
Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Lörincz Ladislav

Prítomný
prostredníctvom MS
Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Vontorčíková Alica

Prítomná
prostredníctvom MS
Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

Mgr. Antalová Dominika

Neprítomná

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

