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1. Prioritná os Vzdelávanie 
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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: DOFE – prevzatie ocenenia pre žiakov, plán online komunikácie 

s účastníkmi, registrácia, nastavenie cieľov, Sprevádzanie  -motivačné rozhovory, rozvoj 

kompetencií pre spoluprácu a samostatnú prácu žiakov 

 

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

programom tretieho klubového  stretnutia bolo zameranie sa na  výmenu skúseností 

s nastavovaním cieľov žiakov v DOFE , komunikácia so žiakmi online. V rámci 

dištančného vzdelávania viesť so žiakmi motivačné rozhovory online, pripraviť si 

vyučovacie hodiny zamerané na spoluprácu, nájsť prienikové témy s predmetmi prax, siete, 

občianska náuka, etická výchova 

 

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

 

• Registrácia žiakov do DOFE 

• Nastavovanie cieľov v DOFE 

• Príprava slávnostnej ceremónie pre žiakov školy s ocenením 

• Vedenie motivačných rozhovorov online 

• Návrh a príprava tém na skupinovú prácu žiakov 

• Návrh a príprava tém na samostatnú prácu žiakov 



 

Prvým bodom programu stretnutia bolo dohodnutie, ako budú prebiehať motivačné rozhovory – 

prostredníctvom MS Teams, každý vedúci DOFE overí, či sa žiaci zaregistrovali a či im treba 

pomôcť 

K druhému bodu –každý vedúci DOFE si dohodne online stretnutie s pridelenými žiakmi 

Tretím bodom programu bola príprava záverečnej slávnostnej ceremónie odovzdávania bronzových 

odznakov na škole 

K štvrtému bodu: V triedach 1.B, 2.B, 3.B a 4.A budú viesť členovia tímu: Mihalovičová, Mudroch, 

Hívešová a Obselková online motivačné rozhovory 

K bodu päť – v  1.B a 2. B bude v rámci skupinovej práce zadaná žiakom téma Osobnosti 

Novembra 89. Návrh projektu sa pripraví na ďalšom stretnutí klubu 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

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

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa účastníci venovali problematike 

rozdelenia úloh pri realizácii jednotlivých cieľov. 

 

Odporúčania: 

 

1. Kontaktovať žiakov online a pomôcť im registrovať sa v DOFE a nastaviť si ciele 

2. Zorganizovať slávnostné odovzdávanie cien 

3. Začať realizovať motivačné rozhovory online v 4. A 

4. Pripraviť projekt pre skupinovú prácu žiakov 
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