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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností pri plnení cieľov DOFE. 

 

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

vymieňali skúsenosti pri plnení cieľov v DOFE a pri plánovaní expedícií v programe 

DOFE. 

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

 

 

• Kontrola pripravenosti expedície DOFE  

• Výmena skúseností pri práci so žiakmi zapojenými do programu DOFE 

 

1. Vedúci expedície DOFE si vymieňali skúsenosti pri príprave expedícií. Realizovať sa budú 3 

expedície, dve bronzové a jedna strieborná. Zhodli sa na dôležitosti realizácie cvičnej expedície, 

kde sa odstránia chyby, ktoré sa vyskytli pri realizácii vlaňajších expedícií. Bol vypracovaný 

manuál, podľa ktorého sa bude pri ich realizácii postupovať. 

2. Členovia si vymieňali poznatky o spôsobe práce a motivácii žiakov zapojených do programu. 

Skonštatovali, že najväčší problém robí žiakom zapisovanie aktivít do programu ORB. 

Zhodli sa na tom, že je neustála potreba kontroly zápisov a motivácie žiakov pri plnení 

stanovených cieľov. 

 



13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

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

expedície, skontrolovali sa zápisy žiakov v ORB, naplánovali sa termíny cvičnej expedície a aj 

termíny riadnych expedícií. 

Odporúčania: 

 

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

2. Pomôcť žiakom pri plánovaní prípravy expedície 
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