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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Príprava online vedenia motivačných rozhovorov pre triednych učiteľov 

prvých ročníkov. Kontrola plnenia individuálnych cieľov a kontrola prípravy expedície 

v rámci DOFE. 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Rámcovým 

programom trinásteho klubového  stretnutia bolo zameranie sa na prípravu školenie 

triednych učiteľov na vedenie motivačného online rozhovoru so žiakmi a kontrola plnenia 

cieľov v rámci DOFE a kontrola prípravy na expedíciu.  

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

 

• Vedenie žiaka pri poznávaní svojich silných a slabých stránok prostredníctvom 

motivačného rozhovoru vzhľadom na budúcu profesiu 

• Príprava školenia triednych učiteľov prvých ročníkov na vedenie motivačného 

rozhovoru 

• Kontrola plnenia cieľov v rámci DOFE 

• Kontrola prípravy expedície v rámci DOFE 

 

1.Členovia diskutovali o možnostiach motivácie žiaka prostredníctvom motivačných rozhovorov 

2.Členovia pripravili metodiku vedenia motivačného rozhovoru pre triednych učiteľov prvých 

ročníkov 



3. prebehla kontrola zápisov plnenia cieľov v IRB formulári. Členovia navrhli intenzívnejšiu 

spoluprácu so žiakmi, ktorí majú problém v plnení a zapisovaní cieľov 

4. Členovia klubu skontrolovali prípravu žiakov na expedíciu 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 

prípravy a realizácie motivačných rozhovorov v prvých ročníkoch a kontrole a príprave expedície. 

 

Odporúčania: 

 

1. Zrealizovať školenie pre triednych učiteľov prvých ročníkov 

2. Pomáhať a metodicky usmerňovať triednych učiteľov pri sprevádzaní žiakov 

3. Intenzívnejšie komunikovať so žiakmi v rámci programu DOFE 

4. Kontrola prípravy expedície v rámci programu DOFE 
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