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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností s využívaním didaktických metód orientovaných       na 

rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v odborných predmetoch -siete. Príprava expedície 
v rámci programu DOFE 

 

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

dohodli na priebehu prípravy expedície. Vymieňali si skúsenosti z  využívania didaktických 

metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v odborných predmetoch, 

konkrétne v predmete siete. 

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

 

 

• Príprava expedície DOFE  

• Výmena skúseností z využívania didaktických metód orientovaných na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov v odborných predmetoch- predmet siete 

 

1. Vedúci programu DOFE si vymieňali skúsenosti pri príprave vlaňajších expedícií. Zhodli sa na 

príprave a určení termínu expedícií. Bude potrebné pripraviť expedície pre tri úrovne -bronzovú, 

striebornú a zlatú. Ako pomôcka bude členom slúžiť skúsenosť z minulého školského roka. 

2. Členovia si vymieňali skúsenosti z rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom 

formatívneho hodnotenia v predmete siete. Každý z členov mal pripravené formatívne 

hodnotenie a navzájom si vymieňali skúsenosti z jeho tvorby a aplikácie. 

 



13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, dohodla sa logistika prípravy na 

expedície, skontrolovali sa zápisy žiakov v ORB. Zhodnotil  sa spôsob realizácie formatívneho 

hodnotenia v predmete siete ako spôsob rozvoja kľúčových kompetencií žiaka. 

Odporúčania: 

 

1. Naďalej neustále motivovať žiakov k plneniu svojich cieľov v DOFE 

2. Vytvoriť formatívne hodnotenie za svoj predmet. 
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