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

7.12.2020

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:

•
•

•

Zhrnutie skúseností jednotlivých vyučujúcich z dištančného vzdelávania,
kontrola plánov
Prezentácia práce Mgr. Ladislava Lorincza a Mgr. Alice Vontorčíkovej na tému
Typy rozprávača (súvislý umelecký text) a diskusia o vhodnosti, primeranosti
textov a otázok k danej problematike
Rozdelenie úloh na ďalšie obdobie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

•

Stretnutie pedagogického klubu slovenského jazyka sa opäť konalo online
prostredníctvom MS Teams. Začiatok každého stretnutia je venovaný
skúsenostiam s dištančnou výučbou nielen predmetu Čitateľská gramotnosť, ale
aj so skúsenosťami s dištančného vzdelávania v rámci predmetu slovenský jazyk
- novým podnetom, skúsenostiam a pod.

•

Členovia klubu Mgr. Alica Vontorčíková a Mgr. Ladislav Lorincz si pripravili
prezentáciu k novej téme – Typy rozprávačov. Každý z vyučujúcich si okrem
PP prezentácie s teóriou pripravil množstvo učebných textov, ktoré poslúžia na
prácu s textom. Vyučujúci pripravili množstvo otázok k daným textom,
prostredníctvom ktorých žiaci by lepšie pochopili jednotlivé typy rozprávača v
texte. Spoločne s ostatnými vyučujúcimi diskutovali o primeranosti a vhodnosti
jednotlivých textov, o formulácii jednotlivých otázok pre žiakov. Po diskusii
vyhodnotili najlepšie texty a otázky k nim a navrhli z nich zostaviť kompaktný
pracovný list pre žiakov.

•

V poslednej časti sa pedagógovia zhodli, že na najbližšie stretnutie klubu si
pripravia členovia opäť spoločnú prácu - Salinger – Kto chytá v žite.

13. Závery a odporúčania:

•

Pedagógovia sa zhodli na vytvorení prezentácie z pripravených materiálov všetkých
kolegov k téme Salinger – Kto chytá v žite.

•

Úlohou všetkých vyučujúcich bude pripraviť materiál k tejto téme.

•

Vyučujúci budú aj naďalej zbierať materiál vhodný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v
súlade s plánom predmetu.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

15. Dátum

8.12.2020

16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Ladislav Lörincz

18. Dátum

8.12.2020

19. Podpis

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
Foto zo stretnutia klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online prostredníctvom MS Teams
Dátum konania stretnutia: 7.12.2020
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

