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

14.12.2020

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:

•

Informácie a skúsenosti z dištančného vzdelávania

•

Prezentácia Mgr. A. Vontorčíkovej: Syntaktická štruktúra viet v umeleckých textoch

•

Príspevok Mgr. L. Lorincza: Efektívna práca s textmi

•

Vyváženosť produkčných a polytomických otázok v práci s textom

12. Hlavné body, témy, zhrnutie priebehu stretnutia

•

Dňa 14.12.2020 sa uskutočnilo stretnutie pedagogického klubu ČTG online formou.
Členovia pedagogického klubu si vzájomne odovzdali skúsenosti a poznatky
z uplynulých online hodín čitateľskej gramotnosti. Dospeli k poznatku, že práca
s textom, čítanie s porozumením a čitateľská zručnosť sa stáva vysoko akútna a
aktuálna, pretože čitateľská gramotnosť sa v súčasnosti už nechápe iba ako schopnosť
čítať, prípadne plynule čítať.

•

V pripravených prezentáciách a projektoch prihliadajú členovia na to, aby čitatelia
(študenti) aj v dištančnej forme vzdelávania boli schopní spracovať informácie z
neznámeho textu. Niekedy to nie je jednoduché, ale študenti preukazujú často
detailné porozumenie textu a dokážu posúdiť, ktoré informácie z textu sú podstatné,
závažné, čiže si aj takýmto spôsobom rozvíjajú čitateľské zručností. Hodiny ČTG
sú koncipované tak, aby chápali texty nielen z aspektu jeho poetiky, ale aj z hľadiska
jeho štruktúry, skladby viet, lingvistiky a pod.

•

V tomto duchu predstavila pani Mgr. A.Vontorčíková svoju prezentáciu Syntaktická
štruktúra viet v umeleckých textoch. Zamerala sa na interpretáciu a integráciu
myšlienok, informácie z textu a na syntaktické vzťahy vo vetách. V umeleckých
textoch sa často stretávame s neúplnými vetami (eliptickými), vsuvkami
(parentézami), vysvetlila ich funkciu a opodstatnenosť v texte. Je veľmi dôležité
oboznamovať čitateľov (študentov) aj na tieto jazykové javy, aby vedeli logicky
spracovať informácie a správne vyvodzovať závery z textov, aby

ich zároveň

dokázali hľadať a zdokumentovať v texte.
•

Pán Mgr. L. Lörincz zdôraznil, aby

študenti sami

vyjadrovali vlastné, čitateľské stanovisko, obhajovali

na základe práce s textmi
ho pomocou argumentov

v texte i mimo textu. Zároveň upozornil, že je dôležité, aby si všímali aj formu,
hodnotili text (dielo) a takto celistvo si utvárali kritické myslenie.

13. Závery a odporúčania:
•

Členovia pedagogického klubu sa zhodli, že v práci s textmi budú využívať vo
vyváženej miere otvorené produkčné úlohy i zatvorené úlohy s výberom odpovede
(polytomické). A tiež, aby všetky použité metódy a formy slúžili na ústredný cieľ,
a to na výchovu a formovanie vyspelého čitateľa.

•

Konkrétnu úlohu si členovia na vianočné prázdniny nezadali.
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16. Podpis
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online prostredníctvom MS Teams
Dátum konania stretnutia: 14.12.2020
Trvanie stretnutia: od

14:15 do 17:15

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Antalová Dominika

Prítomná prostredníctvom
MS Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Kratochvílová Gabriela

Prítomná prostredníctvom
MS Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Lörincz Ladislav

Prítomný prostredníctvom
MS Teams-u

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

Mgr. Vontorčíková Alica

Prítomná prostredníctvom
MS Teams-u

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

