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 14.6.2022
klubu
8.
Miesto stretnutia pedagogického Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
klubu
Nitra
9.
Meno koordinátora
pedagogického klubu

Mgr. Ladislav Lörincz

10.
Odkaz na webové sídlo
zverejnenej správy

www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

1. Oboznámenie sa s programom, plán prípravy literárnej akcie Popoludnie (aj)
s literatúrou. Zhodnotenie návštevy filmového divadla Antigona.
2. Príprava literárnej akcie/besedy Popoludnie (aj) s literatúrou.
3. Záver.

12.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

k bodu 1.) Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz privítal členov na
stretnutí a oboznámil nás s programom zasadnutia. Zhodnotil návštevu
filmoteatra Antigona. Predstavenie, na ktorom sa zúčastnilo 130 študentov
a žiakov Spojenej katolíckej školy v Nitre, sa uskutočnilo v Mlynoch.
Súčasťou predstavenia nebola len samotná Sofoklova hra, ale aj interaktívne
prvky a vstupy o vnútornej kompozícii drámy, charakteroch postáv, literárnohistorických súvislostiach a faktografii autora. Študenti aj pedagógovia
zhodnotili filmoteatro ako pozitívny prínos žiakov v edukácii a zážitkovom
vyučovaní.
k bodu 2.) Mgr. Irena Lehocká informovala o príprave literárnej besedy, na
ktorej sa zúčastní absolventka školy Lucia Baťová. Je autorkou dvoch románov
– Poučená životom a Povolaná slobodou. V rámci tohto popoludnia plánujeme
autorské čítanie prác našich študentov, ktorí boli úspešní v súťaži Medzi
riadky. Hovorené slovo doplní hudobný doprovod a občerstvenie. Členovia
klubu plánujú a pripravujú scenár podujatia, otázky na autorskú besedu,
technické zabezpečenie a propagáciu akcie.
k bodu 3.) Vedúci pedagogického klubu Mgr. L. Lorincz poďakoval členom
klubu za doterajšiu prácu.

13.

Závery a odporúčania:

Členovia klubu hodnotia obe akcie pozitívne a ďalej plánujú
povzbudzovať študentov k vlastnej kreativite, tvorbe a interpretácii.

14.
Vypracoval (meno,
priezvisko)

Mgr. Irena Lehocká, PhD.

15.

Dátum

14.6. 2022

16.

Podpis

17.

Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz

18.

Dátum

19.

Podpis

14.6. 2022

Príloha:
Príloha č. 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
Príloha č. 2: Plagát k akcii Popoludnie (aj) s literatúrou.

Príloha č. 1 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

Náz ov pr ojektu:

Z výšeni e kval i ty vz del ávani a na G ym náz i u sv. Cyri l a
a Metoda v Ni tre

Kód I TMS pr ojektu:

31201 1V634

Náz ov pedag og i c kého kl ubu:

5.6.1 . Ped a go gic ký klu b s lo vens kéh o j a zyka

PREZENČNÁ LISTINA

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

14.6. 2022

Trvanie stretnutia: od 14:15 do 17:15
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.
1

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

Príloha č. 2: Plagát k akcii Popoludnie (aj) s literatúrou

