Kafe s DofE - FAQ
Jak to bude s expedicemi?
Nedoporučujeme pořádat expedice, dokud platí restriktivní nařízení vlády. Bezpečnost vás a
účastníků je pro nás na prvním místě. Další postup při organizaci expedic bude popsán ve
speciálních Krátkých zprávách.

Co expediční výcvik?
Expediční výcvik musejí absolvovat všichni účastníci expedice před expedicí samotnou. V
momentální situaci jsme se rozhodli pro 3 možnosti, jak tento výcvik provést. Možnosti jsou
následující online formou, výcvik spojený se cvičnou expedicí nebo ‘offline’ formou. Podrobně
vysvětleno to bude ve speciálních Krátkých zprávách, které obdržíte 28.4.2020.

Můžou dofáci pokračovat na další úroveň, pokud jim chybí jenom expedice?
Ano. V Národním centru chápeme, jak důležité je udržet vůli a motivaci účastníků pokračovat
v programu. Účastnici, kteří dokončí tři pravidelné aktivity a k dokončení úrovně jim chybí
jenom expedice, můžou pokračovat v programu na vyšší úroveň. Podmínkou pro dokončení
úrovně zůstává splnění všech 4 oblastí, takže expedice se může pouze oddálit, nikoliv nesplnit.
Pokud by účastník dospěl do bodu, kdy mu bude zbývat pouze expedice, musí je absolvovat
dle úrovně vzestupně. Například bronzová expedice by proběhla dříve než stříbrná expedice.

Zruší se mi školení?
Aktuálně rušíme všechna školení do konce května. Ale nemusíte se bát, hned jak to bude
možné, zorganizujeme náhradní školení pro ty, kteří přišli o možnost se zúčastnit.

Měl/a jsem jít na expedici jako hodnotitel/školitel, ale zrušilo se mi školení. Jak mám
pokračovat?
Abyste mohl/a být školitelem, nebo hodotitelem expedice, musíte absolvovat naše školení.
Jakmile to bude možné, budeme se snažit vyškolit všechny zájemce. Sledujte naše webové
stránky, kde najdete aktuální termíny školení.

Musejí si účastníci během karantény měnit aktivity a cíle?
Pokud účastník nemůže pokračovat v plnění svých stávajících
aktivit, má možnost vykonávat jinou činnosti. Nemusí si měnit cíl, stačí do záznamu napsat
slovo „karanténa“ a zápis jeho činnosti.

Budou další Kafe s DofE?
Určitě ano! Nové termíny budeme zveřejňovat na našich sociálních sítích a přijdou vám také
e-mailem. Budeme rádi, když se opět připojíte.

Jak nejlépe předávat informace studentům o DofE?
Využijte nástroj, skrze který aktuálně učíte – nenakládejte si práci navíc, využijte toho, co jste
se již naučili. Informace o DofE soustřeďte na stejné místo, jako svoji výuku. Ke kontrole
budete mít nakonec jen jedno místo a bude to jednodušší jak pro vás, tak pro vaše účastníky.
Posloužit k tomu může např. „předmět DofE“ v Google classroom.
Využijte informací, které dostáváte z Národního centra, přepošlete studentům Krátké zprávy,
nebo jejich části.
Seznam jednotlivých komunikačních nástrojů najdete níže.

Jak inspirovat účastníky během současné situace?
Studenti se mohou inspirovat navzájem, ideální na to je prostředí, kde všichni budou moci
úspěchy ostatních vidět (Instagram, Facebook, WhatsApp skupina). Pokud nejsou vaši
účastníci aktivní, můžete využít příspěvků na sociálních sítích Národního centra DofE.
Můžete je také inspirovat vašimi příspěvky o plnění DofE Challenge.
Pokud vám nezbývá čas na „udržování“ virtuálních skupin, zeptejte se vašich účastníků, jestli
si to nechtějí vzít na starost. Podle toho, co budou dělat, si tak mohou také plnit oblast
dobrovolnictví, nebo dovednost.
Dále můžete navrhnout účastníkům online setkání, na kterém by si účastníci mohli vzájemně
sdílet zkušenosti s plněním DofE a současnou situací.

Jak motivovat nové účastníky?
Veškerá motivace vždy přichází ze strany vedoucího. Je proto důležité si ujasnit, co vás baví na
programu DofE. To samé potom můžete udělat s novými účastníky. Necháte je sepsat, co je
na jednotlivých aktivitách baví a následně to s nimi projdete. Můžete toho potom využít i v
budoucnu, když za vámi přijdou a nebudou si vědět rady, jak dál mají pokračovat.

Jak motivovat účastníky i mimo karanténu?
Nejlepší motivací je vždy přímý kontakt se sdílením zkušeností.
Pravidelné schůzky s účastníky můžete provádět přímo v expedičních skupinách, čímž budete
rozvíjet týmovost skupiny. Účastníci si vzájemně budou sdělovat své zkušenosti a zážitky při
plnění jednotlivých oblastí. Mohou se navzájem podpořit nebo si poradit, jak pokračovat dál.
TIP: Na několika našich centrech se osvědčilo setkávání formou tzv. Snídaně s DofE. Účastníci
jsou pozváni jednou do měsíce na snídani, na kterou každý něco přinese a povídají si o jejich
plnění DofE. Probíhá to během výuky, čímž se to stává velmi zajímavé.
Další způsob, jak motivovat dofáky, je uspořádání Cestovatelského večera, kde můžete třeba
promítat filmy o cestování a motivaci. Dál to můžete spojit s přednáškou o vašich zkušenost s
cestováním nebo vašimi projekty.

Níže naleznete komunikační a vzdělávací nástroje, které doporučují samotní vedoucí. :)
Sociální sítě
•
•

•

Instagram - Založte vlastní školní Instagram zaměřený na DofE. Může vám to pomoct
s náborem nových účastníků.
Facebook - Facebook můžete využít pro skupiny účastníků, kam jim budete vkládat
veškeré informace o programu nebo také jako komunikační kanál pro sdílení
zkušeností.
DofE vedoucí - Přidejte se do naší facebookové skupiny pro vedoucí, kde můžete
načerpat inspiraci pro další rozvíjení DofE ve vašem místním centru.

Komunikační nástroje
•
•
•
•
•

Google Meet - Snadné videokonference od Googlu, které můžete využít k hovorům se
studenty.
Microsoft Teams – Videohovory a chat, součástí Office 365
Skype – Videohovory a chaty
Discord - komunikační platforma, obsahuje také videohovory a chat.
WhatsApp - aplikace umožňující výměnu zpráv a multimediálních souborů mezi
vlastníky telefonů pomocí internetu

Metodická podpora on–line výuky
•
•

Portál MŠMT #NaDálku – metodické i komunikační nástroje pro výuku
Rozcestník EDUin - přehled nástrojů pro vzdálenou komunikaci

Nástroje pro výuku
•

Google Classroom – virtuální třídy pro nahrávání testů,
studentských prací, kvízů a komunikaci se žáky a mezi nimi
Návody a podpora pro Google Classroom.

•

Microsoft 365 - firemní platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory,
datové úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí.
Návody a podpora pro Microsoft 365.

•
•

Edmodo - sociální síť určená pro komunikaci učitelů, žáků a rodičů
Moodle - virtuální třídy pro nahrávání testů, studentských prací, kvízů a komunikaci se
žáky a mezi nimi (podobné jako Google Classroom, má více funkcí, ale složitější)

