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

12.10.2021

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. Privítanie
2. Diskusia a hodnotenie štátneho vzdelávacieho programu
3. Príprava olympiády zo SJL a ďalších súťaží zo SJL
4. Práca s umeleckým textom, tvorba prezentácie
5. Tvorba pracovných listov na prácu s textami
6. Príprava textov na nasledujúci pedagogický klub

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
k bodu 1.) Členov pedagogického klubu privítal vedúci PK Mgr. L.orincz a oboznámil
ich s programom zasadnutia.
k bodu2.) Diskusia o štátnom pedagogickom programe z pozície pedagóga SJL na
gymnáziu.
k bodu 3.) Organizácia a príprava olympiády zo SJL na základnej škole aj
osemročnom gymnáziu. Počet študentov, ktorí majú záujem, ich príprava, forma
realizácie olympiády, vyhodnotenie, príprava ďalších kôl.
k bodu 4.) V ďalšej časti pedagogického klubu členovia pracovali na prezentácii o
živote a diele Ladislava Mňačka. Text/úryvok z diela Ako chutí moc analyzovali a
interpretovali.
k bodu 5.) Tvorba pracovného listu. PL k Mňačkovmu textu Ako chutí moc sme
koncipovali tak, aby sa čitateľská gramotnosť stala kľúčovú kompetenciou, teda
sme dbali na poznávacie (kognitívne) a čitateľské kompetencie, prezentáciu textu,
pamäťové a aplikačné zručnosti.
Zamerali sme sa aj na literárne a jazykové prostriedky, pojmy a výrazy.
k bodu 6.) Výber a príprava literárnych textov a literárnych zdrojov na nasledujúci
pedagogický klub.

13. Závery a odporúčania:
Príprava literárnych textov a literárnych zdrojov a audio ukážok na nasledujúci
pedagogický klub. Mgr. L. Lorincz poďakoval členom za spoluprácu.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Irena Lehocká

15. Dátum

12.10.2021

16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

18. Dátum

12.10.2021

19. Podpis

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

P r i or i tná os:

Vz del ávani e

Špec i fi c ký ci eľ:

1. 1. 1 Z výši ť i nkl uz í vnosť a r ovnaký prí stup ku kval i tném u
vz del ávani u a z l epši ť výsl edky a kom petenc i e detí
a ž i akov

P r i jím ateľ:

Spojená katol í c ka škol a, Far ská 19 , 949 0 1 Ni tr a
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
Dátum konania stretnutia:

12.10.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 do 17:00
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Mgr. Kratochvílová Gabriela

Podpis

Inštitúcia

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Lörincz Ladislav

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Irena Lehocká, PhD.

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

