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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností pri vyhodnotení motivačných rozhovorov so žiakmi 2. 

ročníka. Kontrola plnenia cieľov v DOFE 

 

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

skontrolovali stav plnenia cieľov  programu DOFE. Vymieňali si skúsenosti pri vedení 

motivačných rozhovorov so žiakmi 2. ročníka. 

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

 

 

• Kontrola plnenia cieľov v programe DOFE 

• Hodnotenie motivačných rozhovorov v 2. ročníku 

 

1. Každý vedúci programu DOFE zreferoval, ako ich zverenci plnia svoje ciele. Problém majú žiaci 

hlavne so zapisovaním svojich aktivít do ORB systému. Členovia klubu sprevádzania  sa zhodli 

na tom, že je potrebné so žiakmi pravidelne komunikovať a neustále ich motivovať k činnostiam, 

ktoré si stanovili pri nastavovaní cieľov v jednotlivých oblastiach. 

2. Motivačné rozhovory prebehli pod vedením triednych učiteľov v 2.D -A. Mihalovičová a v 2. E 

M. Kmotorka. Triedni učitelia na vedenie motivačných rozhovorov využívali hlavne triednické 

hodiny, na ktorých pracovali so žiakmi v skupinkách. Zároveň ďalší členovia klubu -E. 

Vengerová a I. Cafík viedli motivačné rozhovory so žiakmi na lyžiarskom výcviku, ktorého sa 



zúčastnili žiaci 2. ročníka. Témou motivačných rozhovorov bola hlavne polročná klasifikácia 

a s ňou súvisiace študijné problémy žiakov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, zhodnotilo sa plnenie 

stanovených cieľov účastíkov DOFE. Zhodnotil  sa spôsob realizácie motivačných rozhovorov so 

žiakmi 2. ročníka v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

Odporúčania: 

 

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

2. Prizvať všetkých triednych učiteľov 2. ročníka na stretnutie klubu a pripraviť im metodiku 

vedenia a hodnotenia motivačných rozhovorov. 
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