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

3.5.2021

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 členov
2. Kontrola časovotematických plánov SJL a ČTG –
zosúľaďovanie čítankových ukážok využívaných na prácu s
textom a rozbor
3. Rozbor ukážkovej vyučovacej hodiny
4. Záver
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Privítanie členov
Predseda PK SJL a ČTG na úvod privítal členov oboch komisií a
predložil im plán práce stretnutia.
2. Kontrola časovotematických plánov SJL a ČTG –
zosúľaďovanie čítankových ukážok využívaných na prácu s
textom
Vyučujúci SJL a ČTG informovali ostatných o plnení
časovotematického plánu na oba predmety. Konštatovali mierny
sklz pri preberaní učiva, ktoré bolo spôsobené dištančným
vyučovaním. Vyjadrili nádej, že naplánované učivo do konca
školského roka preberú a utvrdia v dostatočnej miere.
Zároveň sa zhodli na nutnosti zosúladenia práce s textom v
jednotlivých ročníkoch gymnázia , keďže každý vyučujúci používa
iné učebnice, čítanky, respektívne používa vlastný učebný materiál.
Vyučujúci na základe plánu vypracovaného podľa aktuálnych osnov
prešli všetkých autorov v jednotlivých ročníkoch, ktorí sa povinne
preberajú a ujednotili sa vo výbere konkrétnych textov na rozbor.
3. Rozbor ukážkovej vyučovacej hodiny
Mgr. Ladislav Lorincz v ďalšej časti stretnutia predviedol rozbor
ukážkovej vyučovacej jednotky na tému Ivan Krasko. Spolu s
ostatnými členmi klubu potom diskutoval o použitých metódach,
formách a vybraných textoch a ukážkach z diela I. Krasku.
4. Záver
Na záver si členovia klubu ČTG pripomenuli ďalšie úlohy na
nasledujúce stretnutie.

13. Závery a odporúčania:

•

Naďalej zbierať a pripravovať vhodný učebný materiál.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lorincz

15. Dátum

3.5.2021

16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

18. Dátum

3.5.2021

19. Podpis

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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P r i jím ateľ:
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5.6.1 . Ped a go gic ký klu b s lo vens kéh o j a zyka

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: GCM aula
Dátum konania stretnutia: 3.5.2021
Trvanie stretnutia: od 14:00 do 17:00
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Kratochvílová Gabriela

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Lörincz Ladislav

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Vontorčíková Alica

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

Mgr. Anna Striešková

GCM

Mgr. Mária Romanová

GCM

Mgr. Irena Lehocká, PhD.

GCM

