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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: DOFE – výmena skúseností pri vedení žiakov pri plnení nastavených 

cieľov. Kontrola zápisov v ORB. Organizačná príprava na expedičnú časť programu. 

Motivačné rozhovory. 

 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7  pedagógov, ktorí sa 

pravidelne zúčastňujú klubových aktivít a efektívne využívajú čas a vlastné skúsenosti so 

záujmom venovať sa sprevádzaniu žiakov. Rámcovým programom desiateho  klubového  

stretnutia bolo zameranie sa na  výmenu skúseností s vedením žiakov pri plánovaní 

expedícií v DOFE a s vedením motivačných rozhovorov online. Informácia o realizácii 

online školenia „Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania“. 

 

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

 

• Ukážka vedenia motivačného rozhovoru a tvorba zápisu 

• Prezentácia jednotlivých cieľov a mentoring -online pripojenie so žiakmi 

• Kontrola zápisov v ORB 

• Oboznámenie žiakov s podmienkami a organizáciou expedičnej časti projektu  



• Informácia o online školení realizovaného Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania. 

 

 

1.Členovia boli oboznámení M. Obselkovou so spôsobom zápisu z vedenia online motivačného 

rozhovoru. 

2.Členovia pedagogického klubu  sa online skontaktovali s účastníkmi DOFE. Podporou, asistenciou 

a vedením pomohli  plniť ciele rozvoja zručností. 

3.Každému žiakovi členovia klubu skontrolovali správnosť zápisov- aktivít v ORB knižke i 

nastavenia termínov expedície podľa tímov 

4. Členovia klubu oboznámili žiakov s podmienkami a organizáciou expedičnej časti projektu, jeho 

časovým nastavením , administráciou a skontrolovali im čiastkové úlohy. 

5. M. Obselková informovala o termínoch a obsahu online školenia priamo súvisiaceho so 

sprevádzaním žiakov. Zúčastnia sa ho : A. Mihalovičová, M. Mudroch a M. Kmotorka 

 

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 

prípravy a realizácie expedícií a realizácii motivačných rozhovorov, ktoré sa naučia realizovať na 

školení. 

 

Odporúčania: 

 

1. Naplánovať si online stretnutie s účastníkmi DOFE 

2. Skontrolovať plnenie cieľov vo všetkých troch oblastiach rozvoja 

3. Skontrolovať prípravu žiakov na expedíciu 

4. Vytvoriť si harmonogram na motivačné rozhovory so žiakmi 

5. Absolvovať školenie, kde sa bude preberať metodika sprevádzania žiakov 
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