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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností pri vedení motivačných rozhovorov v tretích 

ročníkoch. Plán  expedície v rámci DOFE. 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Pedagógovia  si 

navzájom odovzdávali skúsenosti z vedenia motivačných rozhovorov. Naplánoval sa termín 

cvičnej a riadnej expedície v rámci programu DOFE.   

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

 

• Výmena skúseností pri vedení žiaka 3. ročníka prostredníctvom motivačného 

rozhovoru  

• Kontrola prípravy expedície v rámci DOFE 

 



1.Členovia diskutovali o možnostiach motivácie žiaka prostredníctvom motivačných rozhovorov, 

zamerali sa hlavne na profesionálnu orientáciu žiaka,  voľbu zamestnania a možnosti pokračovať 

v štúdiu na VŠ technického zamerania. 

2. Členovia klubu určili termín cvičnej  expedície v rámci programu DOFE 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej       

kvality a úrovne sprevádzania žiakov. V rámci komunikácie sa účastníci venovali problematike 

realizácie motivačných rozhovorov v tretích ročníkoch a kontrole a príprave expedície. 

 

Odporúčania: 

 

1. Pravidelne realizovať motivačné rozhovory so zameraním na budúcu profesiu žiaka 3. 

ročníka 

2. Kontrola prípravy expedície v rámci programu DOFE 
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