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11. Manažérske zhrnutie 

 

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

cieľov. Kontrola zápisov z motivačných rozhovorov. Návrh prípravy banky talentovanej 

mládeže. Výmena skúseností s využívaním didaktických metód orientovaných na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov. Príprava online otvorenej hodiny. 

 

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

programom jedenásteho klubového  stretnutia bolo zameranie sa na  výmenu skúseností 

s vedením žiakov pri plánovaní svojej kariéry v rámci motivačných rozhovorov. Návrh na 

vytvorenie banky talentovaných žiakov a vymieňanie si skúseností s využívaním 

didaktických metód orientovaných na rozvoj samostatnosti pri riešení úloh. Príprava 

ukážkovej hodiny. 

 

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

 

• Vedenie žiaka pri plánovaní svojej kariéry prostredníctvom motivačného rozhovoru 

• Návrh spôsobu vyhľadávania talentov na škole – talent banka 

• Didaktické metódy orientované na rozvoj samostatnosti pri riešení úloh 

• Príprava ukážkovej online hodiny 

 

 



1.Členovia diskutovali o možnostiach prípravy žiaka na svoje budúce povolanie pomocou 

motivačných rozhovorov. 

2.Členovia formou brainstormingu rozoberali návrh vyhľadávania a starostlivosti o žiacke talenty 

s návrhom vytvorenia talent banky. 

3. Boli rozoberané didaktické metódy orientované na rozvoj samostatnosti pri riešení úloh 

4. Členovia klubu na základe týchto metód pripravili štruktúru online vyučovacej hodiny, ktorá 

rozvíja samostatnosť pri riešené úloh. 

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 online vyučovacej hodiny. 

 

Odporúčania: 

 

1. Naplánovať si online hodinu s využitím didaktických metód orientovaných na rozvoj 

samostatnosti pri riešení úloh 

2. Pri motivačnom rozhovore viesť žiakov k orientácii na budúce povolanie 

3. Vytvoriť metodický list pre žiakov z jednotlivých predmetov 

4. Kontrola plnenia cieľov v rámci programu DOFE 
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