KIT NA SCHVAĽOVANIE ÚROVNE DofE 2019

Schvaľovanie úrovne je posledný krok pred odovzdaním ocenenia DofE. Ide o schválenie a reflexiu
všetkých oblastí - Rozvoj talentu, Šport, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná Expedícia. V nasledujúcom
texte sú spísané aktivity, ktoré vám pomôžu k úspešnému schvaľovaniu úrovne bez zbytočného
stresu :) Niektoré stačí iba skontrolovať (napr. ciele, max. povolená doba trvania) a niektoré z nich
vyžadujú aktivitu priamo v ORB.

Na našom YouTube kanáli nájdete videá o schvaľovaní oblasti a o schvaľovaní Dobrodružných expedícií.
Tri oblasti - Rozvoj talentu, Šport, Dobrovoľníctvo (termín na schválenie 30.6)

Cieľ v ORB je nastavený podľa minimálneho štandardu podľa danej úrovne
V ORB je splnená minimálna dĺžka trvania = 13/26/52/78 hodín v závislosti od úrovne, pričom započítava sa vždy
max. 1 hodina za kalendárny týždeň
Oblasť je dokončená do max. povolenej doby trvania podľa danej úrovne a zápisy v ORB tomu aj nasvedčujú (
základné pravidlá počítania splnených hodín v ORB, ktoré nájdete na konci Metodiky nastavovania cieľov. )

Zápisy v ORB sú úplné a priamo súvisia s plnením cieľa a je z nich jasne viditeľný stav / progres
Pri každej oblasti je správa hodnotiteľa (priamo cez ORB alebo alternatívna).
Pre rozvoj každého Dofáka odporúčame rozhovor o splnení cieľov. Podaril sa, nepodaril a prečo?
Každá oblasť je v ORB schválená Vedúcim.
Dobrodružná expedícia (termín na schválenie 31.7)

Účastník má v ORB vyplnené dátumy absolvovania jednotlivých častí prípravy
Účastník máť v ORB vyplnený záznam o cvičnej expedícii (odporúčame vytvoriť 1 záznam a priradiť k nemu všetkých
účastníkov)
Účastník má v ORB vyplnený záznam o kvalifikačnej expedícii (odporúčame vytvoriť 1 záznam a priradiť k nemu
všetkých účastníkov)
Ku kvalifikačnej expedícii v ORB je nahratá Správa Hodnotiteľa.
Kvôli zážitkovému vzdelávaniu Dofákov, odporúčame reflexiu po expedícii. Čo fungovalo a čo nie? Čo s z expedície
berú pre budúcu tímovú prácu?
Dobrodružná Expedícia je v ORB schválená Vedúcim

Po úspešnom splnení všetkých týchto aktivít je potrebné, aby Vedúci schválil celú úroveň v ORB a posunul tak účastníka na
schvaľovanie k príslušnému Programovému manažérovi. (odporúčaný termín na schválenie úrovne vedúcim je 30.6, posledný
termín je 31.7).
Programový manažér začne kontrolovať a schvaľovať ukončených účastníkov až po tom, ako Vedúci schválil jeho celú úroveň. To
je veľmi dôležitá zmena oproti predchádzajúcemu školskému roku.

