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 22.3.2022
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, privítanie prizvaného odborníka doc. Jána
Gallika, PhD. (UKF Nitra)
2. Predstavenie práce a výstupov pedagogického klubu slovenského jazyka
3. Predstavenie práce doc. Gallika, publikácií a projektov, na ktorých
spolupracoval. Predstavenie nových trendov vo vyučovaní slovenského jazyka
a literatúry.

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. Rovnako privítal
prizvaného hosťa doc. Gallika.
k bodu 2.) Mgr. Lorincz predstavil ciele pedagogického klubu slovenského
jazyka na GCM v kontexte cieľov projektu. Zhrnul doterajšiu prácu klubu –
pracovné listy, prezentácie a texty, ktoré sú určené pre kvartu (9. ročník ZŠ)
a pre druhý ročník gymnázia. Výstupy sa opierajú o model literárnej
komunikácie a základy teórie literatúry, didaktiky. Predstavené boli ukážkové
hodiny čitateľskej gramotnosti, napr. na tému lásky v poézii, ktoré sú
zostavené s cieľom pôsobiť na všetky zmysly študentov.
k bodu 3.) Doc. Gallik predstavil svoju publikačnú a projektovú činnosť
a svoje skúsenosti v didaktike literatúry a interpretácii literárnych textov.
Daroval klubu publikácie Literárne praktikum I. a II., predviedol modelovú
hodinu k textu Erika Jakuba Grocha Tuláčik a Klára a k čítaniu Rozprávky
o lietajúcej Alžbetke (doplnené o ukážku z rozhlasovej hry). Inšpiratívne bolo
využitie medzipredmetových vzťahov vo výučbe a názorných pomôcok (napr.
Dixi karty a rozprávanie príbehov na základe obrázka).

13.

Závery a odporúčania:

Spoluprácu s hosťoum doc. Gallikom by chceli členovia klubu prehĺbiť a
prizvať ho aj v budúcnosti. Cieľom je využiť inšpiratívne metódy práce s
textom, ktoré vychádzajú z poznania psychológie dieťaťa a mladého
človeka a zároveň majú aktivizačnú funkciu.

14.
Vypracoval (meno,
priezvisko)

Mgr. Irena Lehocká, PhD.

15.

Dátum

22.3.2022

16.

Podpis

17.

Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Ladislav Lörincz

18.

Dátum

19.

Podpis

22.3.2022

Príloha:
Príloha č. 1: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

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:

22.3. 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

