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ÚVOD
V prvej časti manuálu nájdete krátke teoretické východiská, ktoré sú základom celej jeho
koncepcie, teda štruktúry, tém, cieľov či formy samotných tréningov. Tento manuál však nemá
predstavovať teoretické skriptá a preto sa venujeme opisu jednotlivých teórií len v minimálnej
miere nevyhnutnej na pochopenie kontextu jeho tvorby.
V druhej, základnej časti nájdete aktivity, ktoré považujeme za prácu s touto cieľovou
skupinou na základe našich skúseností za užitočné. Keďže si uvedomujeme, že už existuje mnoho
aktivít v oblasti zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania, nesnažili sme sa za každú
cenu vymýšľať nové. Tento manuál je skôr jedinečným výberom už rôznych existujúcich aktivít,
ktoré sú pospájané do určitej štruktúry, ktorá má určité ciele a zámery. Niektoré aktivity však
vzišli aj priamo z našej dielne. Pri výbere aktivít sme teda pozerali predovšetkým na naše ciele
a cieľovú skupinu a ich samotnú formu. Samotné aktivity sme si potom ešte prispôsobili podľa
spomenutých kritérií a potrieb účastníkov.
Manuál je teda jedinečnou pomôckou z hľadiska jej štruktúry a výberu aktivít pri práci
s cieľovou skupinou mladých dospelých po 18. roku života umiestnených v domovoch na polceste.
Je dôležité si uvedomiť, že manuál nie je len pomôckou na vykonanie jednorazových aktivít podľa
potreby. Predstavuje zhmotnenie konceptu sebahodnoty od L. K. Brendtra, ktoré sme si nazvali
fázy života. Manuál preto ponúka predovšetkým možnosť pracovať so skupinou na dlhodobej
báze, s prepojením jednotlivých fáz cyklu a jeho tréningov. My sme pracovali so skupinou dva
roky, pokiaľ sme prešli všetky štyri fázy. Jedna fáza teda trvala pol roka, v ktorej sme uskutočnili 5
jeden a poldňových tréningov a 1 päťdňový tábor, ktorý bol zhrnutím a rozšírením predošlých
piatich tréningov. Spolu sme teda vytvorili dvadsať tréningov a štyri tábory. Je však na vás, ako si
dlhodobú prácu nastavíte. Zo skúseností odporúčame čo najintenzívnejšiu možnú prácu.
V manuáli teda nenájdete špecificky vytvorené tréningy. Uvedomujeme si, že každý
pracuje v iných podmienkach, s vlastnou špecifickou skupinou, preto by konkrétne kopírovanie
jednotlivých školení nedávalo zmysel. Je teda na vás, akým spôsobom a v akom poradí a v akej
frekvencii budete jednotlivé aktivity vykonávať a tiež ako si ich na svoje podmienky prispôsobíte.
V závere nájdete tiež hárky so znakmi jednotlivých fáz na meranie progresu vašich
účastníkov tréningov.
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Vývin osobnosti a Erik H. Erikson
Pri tvorbe a výbere zážitkových aktivít a ich usporiadaní do poradia, sme vychádzali
z "Psychosociálnej teórie vývinu" Erika H. Eriksona. Túto teóriu je možné vnímať na pozadí
celého cyklu (Kruhu Odvahy) práce s klientmi a naznačuje, že na túto prácu s klientmi
môžeme nazerať ako na osobnostné zrenie, podporu individuálneho vývinu tam, kde
stagnoval. Erikson (C. S. Hall, G. Lindzey, 1997) zadefinoval osem vývinových štádií
osobnosti človeka. V každom štádiu zrenia, človek prechádza nejakou špecifickou
psychosociálnou krízou, uprostred ktorej sa utvára jedna z dôležitých cností, alebo inak
povedané, charakterových predpokladov. Úspešným zvládnutím krízy sa človek posúva
vpred do ďalšieho vývinového štádia a smerom k plnšej osobnostnej zrelosti. Ak je kríza
nezvládnutá, spôsobuje to ťažkosti pri ďalšom raste a nasledujúce vývinové úlohy môžu
byť pre človeka nad jeho sily. Stručne uvedieme fázy osobnostného vývinu podľa Eriksona:
Štádium vývinu osobnosti Psychosociálna kríza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dôvera / nedôvera
autonómia/ pochybnosti, hanba
iniciatíva/vina
usilovnosť/menejcennosť
identita/ zmätok v identite
intimita/izolácia
plodnosť/stagnácia
integrita/zúfalstvo

Cnosť/charakterový predpoklad
nádej
vôľa
rozhodnosť
kompetentnosť
vernosť
láska
starostlivosť
múdrosť

Kruh odvahy, Larry K. Brendtro
Larry K. Brendtro, Martin Brokenleg, Steve Van Bockern: Reclaiming you that risk, 2002.
(Získať späť mládež v ohrození)
Keď dáme študentom vysokých škôl za úlohu napísať zoznam hodnôt, ktoré sú
najtypickejšie pre dnešnú spoločnosť, ako najvýraznejšiu hodnotu dnešnej doby
pomenujú „úspech“, ktorý je vyjadrený ako bohatstvo, moc a materialistický hedonizmus.
Filozofia výchovy dieťaťa, ktorá je vlastná prírodným národom, ponúka alternatívny
pohľad na tento problém. Ide napríklad aj o kultúru Indiánov žijúcich
v Severnej Amerike. Ich spôsob prístupu k deťom môžeme pomenovať aj ako systém
pozitívnej disciplíny/vzdelávania. Primárnym cieľom výchovy je vybudovanie zdravej
sebahodnoty u každého dieťaťa.
Základný koncept práce Larryho K. Brendtra je práve "koncept sebahodnoty".
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SEBAHODNOTA (S. Coopersmiths, v Larry K. Brendtro, Martin Brokenleg, 2002) má štyri
komponenty.
1. Vedomie zmyslu je budované cez prijatie, pozornosť, starostlivosť zo strany druhých,
čím vzniká bezpečný pocit spojenia s druhými. Vedomie zmyslu je budované skrze
vyživovanie potreby NIEKAM PATRIŤ.
2. Vedomie vlastnej schopnosti je budované, keď dieťa začne ovládať/zvládať svoje okolie
a zážitok úspechu prináša vnútorné uspokojenie, vnímanie seba samého ako niekoho, kto
je schopný (zatiaľ čo chronické zlyhávanie ničí jeho motiváciu). Vedomie vlastnej
schopnosti/kompetencie sa rozvíja tým, že prirodzene sú prítomné príležitosti k
ROZVÍJANIU ZRUČNOSTÍ.
3. Vnútorná sila sa prejavuje ako schopnosť kontrolovať svoje vlastné správanie a
schopnosť získať si rešpekt/úctu zo strany druhých, ak táto sila chýba, má to za následok
pocity bezmocnosti a neschopnosť mať vplyv (ovplyvňovať). Sila k životu rastie, keď sú
deti povzbudzované, aby prejavovali svoju NEZÁVISLOSŤ.
4. Cnosť/charakter je schopnosť považovať za cenné hodnoty, ktoré boli dieťaťu
prezentované jeho vzťahovými osobami a spoločnosťou, v ktorej vyrastalo. Cnosť (virtue)
sa môže prejavovať ako štedrosť, SCHOPNOSŤ DÁVAŤ.
Spôsob výchovy v prírodných národoch pokrýval všetky tieto štyri zložky sebahodnoty.
Pocit/vedomie zmyslu (significance) bol budovaný skrze vyživovanie potreby niekam
patriť (1. belonging). Pocit/vedomie schopnosti/kompetencie (competence) sa rozvíjal
tým, že prirodzene boli prítomné príležitosti k rozvíjaniu schopností/zručností
(2. mastery). Sila (power) bola posilňovaná tým, že deti boli povzbudzované, aby
prejavovali svoju nezávislosť (3. independence). Cnosť (virtue) sa prejavovala ako
hodnota „štedrosti“ (4. generosity). Táto štvrtá zložka sebahodnoty má duchovný
význam, kedy je človek ponímaný, akoby stál v kruhu a bol obkolesený štyrmi smermi.
Toto ponímanie „vývinu dieťaťa“ umelecky znázornil George Blue Bird – prostredníctvom
symbolu kruhu (Circle of courage).

4 ČASTI KRUHU / 4 KOMPONENTY ROZVOJA OSOBNOSTI
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1. NIEKAM PATRIŤ (belonging)
2. NIEČO DOKÁZAŤ (mastery)
3. BYŤ NEZÁVISLÝM (independence)
4. BYŤ ŠTEDRÝM / VEDIEŤ DÁVAŤ (generosity)
Niekam patriť, niečo dokázať, byť nezávislým a byť štedrým považujeme teda v
zhode s Larrym K. Brendtrom za kľúčové/centrálne hodnoty. Sú to témy spoločné pre
viaceré rozvinuté systémy pozitívneho vzdelávania, ktoré sa používajú v programoch pre
prácu s mládežou. Preto sme si tento koncept zvolili za teoretické východisko a kostru pri
tvorbe metodiky osobnostného rozvoja mladých dospelých.
1. Niekam patriť
„Na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina“....
Vnímanie/vedomie, že niekam patrím, je pri výchove dieťaťa v prírodných
národoch umocňované tým, že sa na výchove podieľa širšie spoločenstvo dospelých –
kmeň. Nie je to záležitosťou iba biologických rodičov, ale ide o širší kruh dôležitých
vzťahových osôb. Od samého začiatku sa dieťa cíti byť súčasťou siete sociálnych vzťahov,
kde zažíva starostlivosť, záujem a pozornosť. Akoby dieťa patrilo do svojej primárnej
rodiny a zároveň do partie/komunity. Kamkoľvek sa pohlo, „bolo doma“. Deti sa
odmalička učili vnímať druhých ako súčasť svojho sveta, mať k nim úctu, vážiť si tieto
vzťahy. Byť prijatý, zahrnutý, patriť do kruhu a správať sa k ostatným ako k príbuzným, to
bolo niečo, čo premieňalo medziľudské vzťahy. Prirodzene rástla motivácia prejavovať si
navzájom úctu, záujem a dobrú vôľu. Americký psychiater Dr. K. Menninger konštatuje, že
dnešné deti zúfalo vyhľadávajú „umelé/náhradné“ spôsoby ako niekam patriť, pretože
táto ich potreba nebola naplnená rodinou, školou, susedstvom.
Niekam patriť ako vnútorná osobnostná kvalita, znamená mať blízky vzťah,
spojenie s druhými, kde je prijatie, láska a bezpečie. Prežívať citové puto s druhými. Mať
vzťah s niekým, komu môžem dôverovať, na koho sa môžem spoľahnúť. Ak sme taký vzťah
mali, ak bol v našom živote človek s ktorým sme mali dobré, bezpečné puto, potom vieme
ľahko dôverovať druhým aj sebe. Keď sme milovaní, zrazu vieme, kam patríme a kto sme.
Cítime sa dobre zo seba a máme zdravé sebavedomie. Vieme oceniť seba aj druhých.
Vieme začať aj udržiavať dobré vzťahy. Dôverujeme, že druhí ľudia a svet okolo nás môže
byť dobrý. Táto fáza teda korešponduje predovšetkým s 1. vývinovým štádiom osobnosti
podľa Eriksona – základná dôvera alebo nedôvera (cnosť – mať v sebe nádej).
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2. Byť schopným/niečo dokázať
„Práca je stelesnená láska.“
Vedomie vlastnej kompetencie a potreba byť schopným, niečo dokázať, alebo tiež
potreba sebarealizácie patrí k dôležitým potrebám človeka a hovorí o nej viacero
systémov vývinu ľudskej osobnosti. Spája sa tiež s rozvojom motivačno-vôľovej oblasti
osobnosti. Keď je napĺňaná potreba sebarealizácie a dosahovania úspechu, pôsobí to
pozitívne na ďalšiu motiváciu človeka. Každý zažitý úspech povzbudzuje dieťa k ďalšej
iniciatíve. Keď chýbajú príležitosti na zážitky úspechu, dieťa zažíva frustráciu a môžu sa
rozvíjať pocity nedostatočnosti a bezmocnosti.
V prírodných národoch bola jednou z prvých lekcií, ktoré sa dieťa naučilo
sebaovládanie v prítomnosti dospelých. Deti vedeli, že je múdre pozorovať dospelých
a načúvať im. Počúvanie príbehov a legiend pomáhalo deťom vytvárať si predstavy
o svete a tým, že sa príbehy opakovali, deti v nich mohli objavovať stále viac významov.
Rozprávanie príbehov podporovalo schopnosť ukladať si informácie a rozvoj vyšších
mentálnych procesov (schopnosť symboliky, abstrakcie, rozvoj hodnôt, vyšších citov).
Vedomie úspechu bolo tiež rozvíjané pomocou hier a kreatívnych aktivít, v ktorých
bolo napodobňované správanie dospelých s dôrazom na rozvoj zodpovednosti. Výber hier
pre chlapcov a dievčatá podporovali ich budúcu rolu muža alebo ženy. Všetko, čo zažívali,
bolo popretkávané kreativitou a možnosťou vytvárať, tvoriť. Na učenie týmto spôsobom
nebolo potrebné vynakladať špeciálnu námahu, pretože samotné potreby zažívať úspech
a potreba spolupatričnosti ku skupine ťahali a motivovali deti, ich motivácia tak bola
vnútorná, vychádzala z nich samých a nie formou tlaku zvonku.
Popri rozvíjaní hier boli deti už od útleho detstva vedené k práci a zodpovednosti.
Deťom dávali malé úlohy a povinnosti primerané ich schopnostiam a oceňovali ich
splnenie (poslať dieťa po drevo, donesie koľko uvládze, aj keby to mal byť jeden konárik,
rodič vyjadrí potešenie a úctu). Zodpovednosti sa deti učili aj cez starostlivosť o mladších
súrodencov.
Zážitok úspechu a vlastnej kompetencie spôsoboval sociálne sebauvedomenie/
rozpoznanie ako aj vnútorné uspokojenie. Deti sa tiež učili uznať a oceniť úspechy
druhých. Niekto, kto bol schopnejší od ostatných bol vnímaný ako vzor a nie ako rival a
keď niekoho ocenili, prijal to bez prejavov arogancie. Deti boli vedené k tomu, aby
neprechovávali pocity rivality, závisti a nezdravej súťaživosti. Snahou bolo dosiahnuť svoj
osobný cieľ, nie byť lepší, než sú ostatní. Budovalo sa vedomie, že úspech jednotlivca je
úspechom celej skupiny.
Mať vnútorné vedomie vlastnej kompetencie znamená – keď máme zdravú sebadôveru,
máme odvahu skúšať nové veci. Chce sa nám tiež učiť nové veci a tešíme sa z toho, keď sa
nám niečo podarí, keď máme pocit, že sme niečo dokázali, zvládli. Aby sme niečo dokázali,
musíme sa aj naučiť prekonávať prekážky a prijímať nové výzvy. Ak sa nám aj niečo
nepodarí, vieme to prekonať, ísť ďalej a nevzdávať sa. Vieme povzbudiť a pochváliť seba aj
iných. Každý má vrodenú prirodzenú motiváciu byť kompetentný (v oblasti fyzickej,
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akademickej, vzťahovej, v osobnej oblasti – zvládnutie svojho prežívania, emócií). Úspech
je spojený so silným zážitkom uspokojenia a radosti a tento zážitok je základom ďalšej
motivácie k učeniu nového. Avšak aj zlyhanie sa môže stať nástrojom motivácie. Táto fáza
teda korešponduje predovšetkým s 3. a 4. vývinovým štádiom osobnosti podľa Eriksona –
3. iniciatíva alebo vina (cnosť – byť schopným alebo zlyhávať); a 4. usilovnosť alebo
menejcennosť (cnosť – kompetentnosť).
3. Byť nezávislým
„Ži svoje presvedčenia a zmeníš svoj život od podlahy.“
Ľudia bez vedomia vlastnej nezávislosti/autonómie prežívajú seba ako obeť
systému, to, že druhí, spoločnosť, za nich robí rozhodnutia a kontroluje ich život, osud.
Takéto prežívanie označujeme bežne pojmami ako naučená bezmocnosť, absencia
vnútorného „locusu“ (miesta) kontroly, nedostatok zvnútornenej motivácie. Často tieto
deti hľadajú alternatívne zdroje sily a kontroly cez užívanie drog či členstvo v gangu. Zatiaľ
čo niektoré deti sú zbavené svojej autonómie, iné sú tlačené k predčasnej dospelosti a
strate detstva. Prílišné povzbudzovanie detí od ich útleho veku k tomu, aby boli asertívne,
súťaživé a nezávislé, môže byť problematické, pretože ešte pred tým si deti potrebujú
zažiť závislosť na blízkej vzťahovej osobe, naučiť sa rešpektovať a vážiť si dospelých.
V prírodných národoch je dávaný dôraz na osobnú slobodu. Prežitie mimo tábora,
mimo bezpečného kruhu spoločenstva bolo často závislé na schopnosti správne posúdiť
situáciu, urobiť samostatné rozhodnutie, takže výchova k sebariadeniu začínala už od
ranného detstva. Robenie vlastných rozhodnutí posilňovalo motiváciu dosiahnuť cieľ a
vlastnú zodpovednosť za prípadný úspech alebo zlyhanie. Dieťa reagovalo spätne na ciele,
ktoré si samo postavilo a nie iba na požiadavky ostatných. Dospelí učili hodnotám a
poskytovali príklad/vzor, ale dieťaťu bol poskytovaný stále väčší priestor a stále viac
príležitostí k tomu, aby sa naučili robiť vlastné rozhodnutia bez zasahovania niekoho
ďalšieho. V deťoch nie je možné vybudovať vlastnú zodpovednosť, ak na nich budeme
ukladať svoju vôľu. Aj keď je to niekedy pre dospelého ľahšie prevziať vedenie, napriek
tomu rešpektuje dieťa natoľko, že mu dá slobodu urobiť veci svojím spôsobom. Osobná
autonómia tak prirodzene vedie k osobnej zodpovednosti.
Výchova, v ktorej sa spája láskavosť, pevnosť, jasné hranice a jasne komunikované
očakávania dospelého, sloboda robiť vlastné rozhodnutia a pri neúspechu trpezlivé
sprevádzanie a vysvetlenie sa ukázala ako veľmi efektívna.
Odmeny a tresty – deťom neboli ponúkané odmeny za to, keď sa im niečo podarilo
dobre. Dosiahnutý úspech bol sám osebe tou odmenou a pridať niečo nad to, znamenalo
zasadiť nezdravé myšlienky do mysle detí a urobiť ich slabými. Taktiež prísne tresty boli
považované za niečo deštruktívne. Sila použitá v hneve bola niečím nemysliteľným.
Keď sme zažili bezpečie, dáva nám to odvahu skúšať nové veci, preskúmať okolie,
vzdialiť sa od tých, ktorí sa o nás starajú a byť viac samostatnými. Začneme robiť vlastné
rozhodnutia a skúšať vlastné nápady. Už nie sme tak závislí od pomoci a rady druhých, ale
vieme stáť pevnejšie na vlastných nohách. Za svoje rozhodnutia vieme prevziať
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zodpovednosť a niesť následky. Neobviňujeme stále len druhých z toho, čo sa stalo. Táto
fáza teda korešponduje predovšetkým s 2. a 5. vývinovým štádiom osobnosti podľa
Eriksona - 2. autonómia alebo pochybnosti a hanba (cnosť – vôľa); a 5. identita alebo
zmätok v identite (cnosť – vernosť).
4. Vedieť dávať
„Saď stromy, v tieni ktorých nebudeš sedieť.“
Vedieť dávať je štvrtou a poslednou časťou, ktorou sa uzatvára "Kruh odvahy".
Táto cnosť je vlastná zrelej osobnosti a prekrýva sa s termínmi ako altruizmus a
prosociálna orientácia. Je opakom egocentrickej orientácie v zmysle zamerania sa na seba
kvôli svojim vlastným hlbokým deficitom a depriváciám.
Vedieť dávať znamená – že dokážeme vidieť potreby druhých ľudí a mať s nimi
súcit. Vieme dávať druhým, nie iba brať. Vieme sa o druhých postarať a stáť pri nich, keď
im je ťažko. Vieme sa tešiť z úspechov druhých ľudí. Vieme prejaviť lásku prakticky,
v dávaní a v službe druhým. Vieme byť štedrí a pomáhať druhým, aj keď nás to môže stáť
naše pohodlie. Táto fáza teda korešponduje predovšetkým so 6. a 7. vývinovým štádiom
osobnosti podľa Eriksona – 6. intimita alebo izolácia (cnosť – láska) a 7. plodnosť alebo
stagnácia (cnosť – starostlivosť).

Problémy integrácie mladých dospelých vychovaných v centrách pre deti
a rodinu (CDR)
Pri samotnej tvorbe metodiky – jej štruktúry, formy, tém a cieľov sme vychádzali okrem
vyššie spomenutých teórií aj z výskumu Kollárovej a Húčika (2011), ktorí hovoria
o hlavných subjektívnych a objektívnych príčinách sociálneho zlyhania mladých dospelých
po odchode z CDR. Patria tu:
I. subjektívne príčiny:
- osobnostné problémy 19 %
- nízka vnútorná a vonkajšia motivácia 18 %
- nesamostatnosť pri vybavovaní osobných vecí 14 %
II. objektívne príčiny:
- negatívny vzor biologickej rodiny, návrat do nej 19 %
- slabý systém sociálnej opory pre mladých dospelých po odchode z DeD 12 %
- nízka úroveň vzdelania, nekvalifikovanosť 12 %
- neochota spolupracovať s úradmi, sociálnymi pracovníkmi a pod. 6 %

Podľa spomínaných autorov ako aj našich vlastných skúseností patria medzi ďalšie príčiny
sociálneho zlyhania:
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-

-

problémy s identitou (sebauvedomenie, sebahodnota a s ňou spojené sebaprijatie,
plány a plánovanie do budúcna, identifikácia silných a slabých stránok, schopností
a zručností)
závislosti (drogy, alkohol, cigarety, automaty, energetické nápoje, jedlo, závislosť
na druhých ľuďoch)
vzťahová problematika – riešenie konfliktov (sebaovládanie, komunikačné
zručnosti, zvládanie emócií a záťažových situácií), téma partnerstva a rodičovstva;
a tiež finančná negramotnosť a s ňou spojené problémy s hospodárením, exekúcie
a dlhy.

Do úvahy pri tvorbe metodiky, ale aj samotných tréningov treba brať tiež zistenia
tohto výskumu o najčastejších poruchy správania, ktoré sa vyskytujú u detí z CDR. Ide o:






poruchu pozornosti spojenú s impulzivitou (ADHD) 22 %
agresivitu 18 %
vzdorovitosť 15 %
neurotické symptómy 14 %
poruchy vyvolané úzkosťou a stresom 10 %

Dobrú charakteristiku cieľovej skupiny je možné nájsť aj v knihe Domov na polceste pre
mládež z detských domovov, ktorú vydalo občianske združenie Partneri pre sociálny
rozvoj a pomoc v roku 2019. www.psrp.sk

Využitie koučovania v Individuálnom pláne rozvoja osobnosti klientov
(IPRO) a vo fáze mastery
Koučovanie je vzťah medzi koučom a koučovaným, v ktorom je kouč koučovanému
oporou a používa špecifické prostriedky a štýl komunikácie. Koučovaný sám, s pomocou
kouča zisťuje fakty o skutočnosti a uvedomuje si realitu takú, aká je. Prvoradý je cieľ a to,
čo nás zaujíma je, ako tento cieľ najlepšie dosiahnuť.
Gallwey trafil klinec po hlavičke keď napísal, že koučovanie uvoľňuje potenciál
človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. Kouč preto musí o ľuďoch
uvažovať nie za základe ich výkonu, ale z hľadiska ich potenciálu. Aby sme mohli úspešne
koučovať, musíme si osvojiť oveľa optimistickejšiu predstavu o skrytom, nevyužitom
potenciáli ľudí, a to všetkých ľudí.
Priebeh koučovania
Otázky, ktoré pri koučovaní kladieme, by sa mali týkať štyroch základných oblastí, pričom
hovoríme o tzv. modely GROW. Ide o tieto oblasti:
1. Cieľ (Goal) – tu rozlišujeme medzi cieľmi konkrétneho sedenia, ale aj krátkodobými
a dlhodobými cieľmi koučovania.
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2. Realita (Realita) – teda zistenie skutočného stavu vecí.
3. Možnosti (Opportunities) a alternatívne stratégie alebo postupy činnosti.
4. Akčné kroky (Will do) – teda, čo sa má urobiť, kedy sa to má urobiť, kto to urobí
a aká je vôľa to urobiť.
Všetky štyri okruhy sú dôležité hlavne vtedy, keď sa začíname zaoberať novým
problémom.
Ciele
Dôležité je, aby ciele koučovania boli formulované spôsobom „SMART“, teda aby boli:
-

konkrétne (Specific)
merateľné (Measurable)
dosiahnuteľné (Achievable)
realistické (Realistic)
rozložené v čase (Timebound)

Ciele by tiež mali byť pozitívne formulované, dobre pochopené, náročné, relevantné,
legálne a etické.
Realita a Zodpovednosť
Podstatou koučovania je tiež docieliť lepšie vnímanie reality a zvýšenie zodpovednosti.
Realita
„Kontrolovať môžem iba to, čo vnímam. Čo nevnímam kontroluje mňa. Uvedomenie si
reality posilňuje.“
 Vnímať, uvedomovať si realitu znamená vedieť, čo sa okolo nás deje.
 Vnímať, uvedomovať si realitu znamená vedieť, čo prežívame.
Zodpovednosť
„Pokiaľ vám poradím zle, budete mi to klásť za vinu. Vymeniť vlastnú zodpovednosť za
niečiu radu nie je väčšinou príliš dobrý obchod.“
Zodpovednosť je ďalším kľúčovým prvkom koučovania. Je mimoriadne dôležitá pre
dosahovanie lepšieho výkonu. Ak je nám zodpovednosť vnútená alebo má človek pocit,
žeby ju mal mať, podávaný výkon sa nezlepší. Až keď človek prevezme zodpovednosť za
svoje myšlienky a činy, jeho výkon sa zvýši.
Aké možnosti máte?
Zmyslom tejto fázy koučovania nie je nájsť jednu správnu odpoveď, ale vytvoriť si zoznam
čo najväčšieho počtu alternatív. Počet variant je tu dôležitejší než ich kvalita a schopnosť
ich vykonať. Tieto faktory prídu na rad až v ďalšej fáze, kde sa zo všetkých návrhov vyberú
iba tie, ktoré sa budú realizovať. Aby sme získali čo najviac nápadov, kouč musí vytvoriť
bezpečné prostredie, v ktorom účastníci vyjadria svoje myšlienky bez obáv z toho, že budú
akokoľvek hodnotení koučom alebo ostatnými zúčastnenými.
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Prínos a náklady – Ak už máme vytvorený zoznam možností, nasledujúca záverečná fáza,
fáza „akčných krokov“, je už jednoduchá. Proste vyberieme tú najlepšiu z nich.
U komplexnejších problémov si môžeme zoznam možností s koučovaným prejsť
s ohľadom na prínos a náklady každej z týchto možností.
Akčné kroky
Účelom tejto záverečnej fázy je, aby diskusia vyústila v rozhodnutie. Koučovaný by si mal
vytvoriť akčný plán zameraný na realizáciu jasne špecifikovaných potrieb. Kľúčové otázky
v tejto fáze sú:
-

Čo urobíte?
Kedy to urobíte?
Je táto činnosť v súlade s vašim cieľom?
S akými prekážkami sa môžete stretnúť?
Akú podporu potrebujete?
Kto musí byť informovaný?
Na desaťbodovej stupnici zaznačte, s akou istotou vykonáte činnosti, na ktorých
sme sa dohodli.

Otázky podľa modelu GROW
G – Goal – Cieľ
- Čo chcete dosiahnuť z dlhodobého hľadiska?
- Čo vidíte, počujete, cítite pri predstave, že ste v cieli?
- Keď sa pozriete späť, akými míľnikmi ste museli prejsť?
- Aký máte na svoj cieľ vplyv? (0-100 %)
- Kedy chcete dosiahnuť svoje ciele?
- Je cieľ SMART a pozitívne formulovaný?
- Ako veľmi chcete tieto ciele naplniť? (1-10)
R – Reality – Realita
- Aké je to teraz (kde, kedy, ako, s kým...)?
- Kto ovplyvňuje vašu situáciu (priamo, nepriamo)?
- Aký to má dopad na ľudí, ktorí sú priamo zúčastnení?
- Aký to bude mať dopad na ľudí priamo zúčastnených?
- Čo ste už doteraz urobili?
- Aké účinky to malo?
- Aké sú hlavné ťažkosti pri postupe vpred?
- Ako veľmi chcete tieto ciele naplniť? (1-10)
O – Options / opportunities - Možnosti
- Aké máte možnosti riešenia?
- Čo ešte by ste mohli robiť?
- Čo keby ... (bolo viac času, peňazí, vplyvu a pod.)?
- Čo by vo vašej situácii urobil niekto, koho obdivujete?
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- Čo by urobil váš konkurent?
- Máte ešte nejaký ďalší návrh?
- Aké sú pre a proti každého návrhu?
W – Will do – Akčné kroky
- Čo mienite urobiť?
- Kedy?
- Bude to napĺňať váš cieľ?
- Čo by mohlo túto akciu ohroziť?
- Ako to prekonáte?
- Kto o tom má vedieť?
- Akú podporu potrebujete (kto by vám mohol pomôcť)?
- Obodujte svoju vôľu to urobiť. (1-10)
- Ak ste svoju vôľu obodovali nižším číslom ako 8, čo vám bráni dať vyššie
bodovania? Čo chcete namiesto toho? (formulujte si nový krok)

Zážitková pedagogika
Alfou a omegou našich školení a práce s našou cieľovou skupinou bola zážitková
pedagogika. O zážitkovej pedagogike je toho dnes už napísané naozaj mnoho, viac si o nej
môžete pozrieť napr. na stránkach https://www.psl.cz; http://plusko.net;
http://gymnasion.org;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zážitková_pedagogika.
Nižšie
ponúkame jej stručné zhrnutie.
„Pod označením zážitková pedagogika rozumieme také výchovné procesy, ktoré
pracujú s navodzovaním, rozborom a reflexiou zážitkových udalostí za účelom získania
skúseností prenosných do ďalšieho života. Ciele takýchto výchovných procesov môžu byť
vytyčované a dosahované v rôznorodom prostredí (školskom aj mimoškolskom,
prírodnými i kultúrnymi), v rozmanitých sociálnych skupinách (diferencovaných vekom,
sociálnym statusom, profesijným postavením či ďalšími demografickými faktormi)
a naplňované najrôznejšími prostriedkami (hrami všetkých typov, modelovými situáciami,
tvorivými a dramatickými dielňami, besedami a diskusiami, fyzicky i psychicky náročnými
výzvovými situáciami, seba poznávacími aj k tímovej spolupráci smerujúcimi aktivitami).
Pre zážitkovú pedagogiku je zážitok vždy iba prostriedkom, nie cieľom; tým pre ňu zostáva
starogrécky výchovný ideál, všestranný rozvoj osobnosti smerujúci k harmónii.“ (Jirásek I.,
2004)
Zážitková pedagogika:
-

kladie dôraz na aktivitu žiakov a študentov
výchovné procesy stavia predovšetkým na vlastnom zážitku a jeho následnom
vyťažení pre osobnostný rast
využíva zážitok z hry na stanovené pedagogické ciele
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-

spája dva zdanlivo protichodné aspekty - hru (hranie sa) a výchovu (cielený rozvoj
a vzdelávanie)
ide o metódu, ktorá do učenia zapája celú osobnosť človeka
je vhodná pre rozvoj vedomostí, zručností a postojov (kol. autorov, 2018)

Prečo zážitková pedagogika?
Jedným z dôvodov je výrazná schopnosť zapamätať si ako aj využiť informácie, ktoré
zažijeme, ako to vyplýva z nižšie uvedeného výskumu.

Zdroj: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-

beta/psl.mgw.cz/uploads/2018/05/zazitkova.pdf
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Základom zážitkovej pedagogiky sú pedagogické ciele, zážitková aktivita a tzv. reflexia.
Cieľ

Zážitok

Reflexia

Po vytvorení cieľov nasledujú aktivity, ktoré sú na ne priamo našité. Avšak samotný
zážitok ešte nestačí k tomu, aby sa človek niečo naučil. Rozdiel medzi „rekreačným a
„pedagogickým“ zážitkom tkvie v reflexii – ohliadnutiu sa späť, rozboru a poučeniu sa.
K učeniu totiž dochádza vďaka skúmaniu a spracovávaniu skúsenosti, ktorú zážitok
vyvolal. Všeobecným cieľom reflexie je teda dať zážitky do súvislostí a rozvíjať tak
schopnosť učenia sa zo skúseností a chýb. Každá reflexia preto potrebuje konkrétny cieľ
a naň nadväzujúcu zážitkovú aktivitu.
Schematicky zhrňuje tento prístup tzv. Kolbov cyklus. Tento cyklus predstavuje
teóriu, ktorá popisuje postup efektívneho učenia sa.
Kolbov cyklus učenia sa:
1. Akcia – Zážitok, skúsenosť
2. Ohliadnutie – Čo sa stalo?
3. Zhodnotenie – Čo sme robili dobre? Čo sa nedarilo?
4. Plán zmeny – Ako budeme postupovať nabudúce v podobnej situácii? – Ide o
generalizáciu záverov do nových konceptov a následné experimentovanie, testovanie
nových koncepcií.
Testovaním sa ďalej získavajú nové konkrétne skúsenosti a cyklus sa opakuje. (Pelánek,
2008)

Zdroj: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/sharedbeta/psl.mgw.cz/uploads/2018/05/zazitkova.pdf str.4.
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METODIKA
Cieľ
Vyjadruje účel aktivity, resp. to, prečo sa daná aktivita robí. Danou aktivitou a následnou
reflexiou sme sa snažili uvedené ciele dosiahnuť.
Forma
Poukazuje na spôsob zapojenia účastníkov v aktivite.
Forma môže byť:
frontálna – aktivita je vykonávaná formou prednášky, prípadne premietnutia filmu a pod.
hromadná – účastníci vykonávajú aktivitu spoločne, v niektorých prípadoch aj s
inštruktormi
skupinová – účastníci vykonávajú aktivity v skupinách
individuálna – účastníci vykonávajú aktivitu samostatne, príp. s inštruktorom
Fyzická a psychická záťaž
Upozorňuje na intenzitu fyzického a psychického nasadenia účastníkov pri hre.
1–
2–
3–
4–
5–

žiadna
malá
stredná
veľká
vyčerpávajúca

Čas
Približná doba potrebná na realizáciu aktivity.
Počet inštruktorov
Udáva sa počet organizátorov potrebný na uvedenie a zabezpečenie aktivity.
Počet účastníkov
Vymedzuje, pre koľkých hráčov je hra vhodná.
Materiál
Zoznam vecí, ktoré sú potrebné k aktivite.
Postup
Vlastný postup sa môže skladať z viacerých častí:
Libreto – príbeh, udalosť, myšlienka ktorá zameriava aktivitu na určitú oblasť a navodzuje
jej atmosféru.
Motivačka – spôsob vtiahnutia účastníkov do aktivity a ich aktivovania pre aktivitu
Realizácia hry – štruktúra a popis hry
Metodické poznámky
Tu sú zaznamenané skúsenosti s predmetnou aktivitou.
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Reflexia
Súčasťou reflexie môžu byť nižšie popísané kroky, ktoré podľa potreby môžeme zaradiť
alebo ich s pokojným svedomím vynechať.
Ošetrenie emócií
- Účastníci vyjadrujú prvé dojmy z hry, spontánne popisujú čo zažili a ako sa pri tom
cítili. Vo väčšine prípadov sa to deje aj nezávisle na tom, či k tomu účastníkov
vyzveme alebo nie. Brániť sa tejto potrebe sa nevypláca. Každý človek, ktorý práve
niečo zažil, má potrebu sa jednoducho ventilovať. Ak by sme nedali tejto
spontánnej fáze reflexie priestor, účastníci by si tak či onak nachádzali príležitosti
na vyjadrenie sa a v neskorších fázach reflexie by to mohlo zbytočne rušiť
a odvádzať pozornosť.
Ohliadnutie
- V rámci ohliadnutia ide o jednoduchú rekapituláciu diania. Môže z neho vyplývať,
ktorý moment z aktivity bol pre koho dôležitý, čo si kto všimol. V tejto fáze ešte
nejde o hodnotenie, ale o jednoduchý popis jednak aktivity alebo účastníkov: kto
prišiel s akým nápadom, kto sa zapájal alebo naopak stál stranou a pod.
Hodnotenie
- V tejto fáze účastníci hodnotia čo sa osvedčilo a čo naopak nie. Podľa kľúčových
momentov analyzujú, ktoré veci vyšli a nevyšli, čo si odnášajú z jednotlivých
momentov, čo sa naučili alebo čo by sa dalo urobiť inak, lepšie.
Prepojenie s realitou
- V tejto fáze reflexie sa snažíme, aby účastníci preniesli skúsenosť z aktivity do
reálneho života. Ako a kde ich vedie túto skúsenosť zužitkovať? Čo budú robiť
inak? Výstupy môžu mať podobu aj rôznych pravidiel či princípov, ktorými sa budú
účastníci v každodennom živote či podobných úlohách v budúcnosti riadiť. (Hilská,
2013)
Techniky reflexie
V rámci vyššie spomenutých krokov môžu inštruktori využiť viacero efektívnych
techník. Je žiaduce ich striedať a byť kreatívny, aby sme držali pozornosť účastníkov.
Zároveň si treba dať pozor, aby obsah nešiel na úkor formy a techniky boli hlavne
nástrojom na dosiahnutie cieľa aktivity.
Techniky na ošetrenie pocitov
Škála
Ide o rôzne typy škál, prostredníctvom ktorých účastníci zdieľajú, ako sa cítia. Napr. od 1
do 10; účastníci ukazujú rukou do výšky, teplomer, fyzické postavenie sa do priestoru
a pod.
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Karty/ obrázky
Na vyjadrenie pocitov použijeme rôzne obrázky. Výber robíme vzhľadom na skupinu. Vo
všeobecnosti neodporúčame príliš abstraktné karty / obrázky.
1-2 slová
Pomenovanie maximálne dvoma slovami, ako sa cítia.
Maľovanie
Namaľovanie pocitov farbami.
Vystúpenie z rolí
Pri aktivitách s náročnejšou psychickou záťažou v rámci ktorých boli účastníci v nejakých
rolách, je vhodné pred ďalšou diskusiou urobiť tzv. vystúpenie z rolí – účastníci sa postavia
pred pomyslenú čiaru a inštruktori ich vyzvú, aby čiaru prekročili, čím sa dostanú von
z roly, späť do reality. Pomáha to k emočnému ukľudneniu a nadhľadu účastníkov pred
ďalšími fázami reflexie
Techniky na ohliadnutie
Chronológia / rekapitulácia
So skupinou chronologicky prechádzame, čo sa udialo.
Najvýznamnejší moment
Individuálne si každý pomenuje najvýznamnejšie momenty. Môžeme spísať najčastejšie
pre ďalšiu fázu.
Reportéri
Reportéri sa pýtajú účastníkov, čo sa udialo v aktivite /dá sa priestor pozorovateľom
(reportérom), aby skomentovali to, čo videli.
Techniky na hodnotenie
Dopytovanie
Pýtať sa účastníkov, čo si myslia, že znamenalo to a to.
Kľúčové momenty
Vybrať kľúčové momenty a prehrať ich znova ako sochu (kto kde stál a čo vtedy robil)
a pýtať sa jednotlivých členov, ako sa cítia, čo by im v tej situácii pomohlo a pod.
3 veci
Pomenovať 3 veci, ktoré boli dobré a naopak, čo by urobili inak.
Hodnotenie výsledku
Definovať, ako boli účastníci spokojní s výsledkom, prípadne procesom a spýtať sa, čo by
zlepšilo ich hodnotenie.
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Techniky na prepojenie s realitou
Otázky typu:
Ako reagujete v podobných situáciách v reálnom živote? Čo si viem odniesť z tejto
skúsenosti do každodennej situácie?
Spísanie výstupov
Nechať účastníkom priestor na vyjadrenie, čo si z aktivity odnášajú a dať priestor podeliť
sa s ostatnými.
Spísanie pravidiel fungovania v komunite (kol. aut., 2017/2018)
Kedy zaraďovať reflexiu
Časovanie reflexie záleží od cieľa i vybranej aktivity. Najčastejšie sa záverečný rozbor robí
viac menej hneď po danej aktivite, aby bola jej efektivita a prenos do reálneho života čo
najefektívnejší. Pri aktivitách, ktoré vyvolali intenzívne emócie sa však reflexia môže
urobiť s časovým odstupom, po vyprchaní emócií. Reflexia sa môže urobiť tiež po sérií
viacerých aktivít na rovnakú tému a podobné ciele. Vzhľadom na cieľovú skupinu
odporúčame si výstupy niekde zapísať a počas tréningov sa k nim opakovane vracať a
pripomínať ich účastníkom.
Adaptovanie aktivít
Väčšinu aktivít, ktoré nájdete v manuály boli aktivity už vymyslené, ktoré môžete nájsť
v rôznych herníkoch. Pri každej takejto aktivite môžete nájsť aj jej zdroj. Vzhľadom na
špecifiká cieľovej skupiny ako aj tréningového programu ako takého, sme si však
jednotlivé aktivity prispôsobili podľa svojich potrieb, resp. potrieb účastníkov. Pri
adaptovaní aktivít nám pomohli štyri základné otázky, popísané nižšie.
-

Čo nechať?
Čo vypustiť?
Čo zmeniť?
Čo pridať?

Hodnotenie
V závere metodiky máte k dispozícii bezprostredné a dlhodobé možnosti hodnotenia
školení, vďaka ktorým môžete tréningy zefektívňovať ako aj merať posun účastníkov
v samotnej fáze života resp. v rôznych zručnostiach. Dlhodobé hodnotenie posunu
účastníkov sa vykonáva na začiatku a na konci každej fázy.
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IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV CIEĽOVEJ SKUPINY
Na úvod školení je pre lepšiu adresnosť dobré identifikovať problémy cieľovej skupiny.
Jeden zo spôsobov je vysvetlený v nasledovnej úvodnej aktivite:
Ciele: Identifikovať hlavné problémy, ktorým čelia mladí ľudia po odchode z detských
domovov. Predstaviť DVD sprievodcu “A čo teraz?” Motivovať účastníkov, aby využívali
DVD vrátane jeho príloh.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 90 min.
Počet inštruktorov: 1 do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: DVD “A čo teraz?” dostupné na http://www.relevant.sk/dvd-sprievodca/
notebook, projektor, plátno na premietanie, flipchart, papier, fixy
Postup: Prostredníctvom DVD sprievodcu Relevantu “A čo teraz?” sme sa rozhodli otvoriť
diskusiu o najväčších prekážkach na ceste k osamostatneniu, s ktorými sa účastníci školení
stretávajú. Pred ich predstavením sme uskutočnili brainstorming, počas ktorého sme
vyzvali účastníkov, aby spoločne vytvorili zoznam najväčších problémov, s ktorými sa
stretli po odchode z detského domova či náhradnej rodiny. Po prehratí DVD nasledovala
diskusia pre overenie porozumenia obsahu a získanie spätnej väzby od účastníkov, hlavne
v súvislosti s prepojením obsahu DVD s ich vlastnou skúsenosťou.
Diskusia:
V diskusii rozoberajú inštruktori s účastníkmi obsah a dopytujú sa účastníkov na dané
problémy hostí na videu – nakoľko sa s nimi stretli, či to zažívajú rovnako alebo aké iné
problémy majú a pod. Účelom je získanie čo najpresnejšieho zoznamu aktuálnych
problémov skupiny s ktorou budeme pracovať.
Metodické poznámky:
Diskusia, ktorú sme s účastníkmi mali, ich motivovala, aby hovorili o svojich vlastných
skúsenostiach. Počas brainstormingu identifikovali tieto hlavné problémy, s ktorými sa
stretávajú:
Finančná oblasť:
- nedostatok peňazí a problémy so splácaním pôžičiek a dlhov
- hospodárenie s peniazmi
- exekúcie
- problémy so splácaním mobilných telefónov na paušál
- míňanie peňazí na trendové oblečenie, ktoré nepotrebujeme, na úkor základných
potrieb
- predaj osobných vecí pod cenu v záložniach
Vzťahy:
- neuvážené vzťahy
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- prílišná dôverčivosť voči ľuďom
- pseudokamaráti
- dovolenie ľuďom, aby nás zneužívali
- zotrvávanie v nesprávnych partiách
Správanie:
- závislosti: automaty, gambling, alkohol, drogy
- neuvážená pomoc druhému na úkor seba
- krádeže
- cestovanie na čierno
- uprednostňovanie zábavy pred prácou
- klamstvá
- život pre prítomnosť, nezáujem o budúcnosť
- neznalosť práv: odovzdávanie dokladov osobám, voči ktorým nemáme túto povinnosť
- záškoláctvo
- problémy s identitou: “Nie som Róm z osady, ale ani biely.”
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1. fáza KAM PATRÍM?

1.1 Komunita
Ciele:
 Každý účastník si uvedomuje, že je pre niekoho zo skupiny dôležitý.
 Poukázať na význam komunity a vzájomnej prepojenosti jej členov. Poukázať na
dôležitosť každého člena komunity. Poukázať na potrebu vzájomnej spolupráce
v záujme všetkých členov komunity.
 Podporiť komunitu a dynamiku vzťahov medzi účastníkmi.
 Vytvoriť bezpečné prostredie pre osobné rozhovory, podelenie sa o svoje názory a
postrehy na rôzne témy ako aj jeden na druhého.
 Podporiť účastníkov v záujme jeden o druhého.
 Podporiť lepšie spoznanie sa medzi účastníkmi navzájom aj medzi účastníkmi
a školiteľmi.
 Rozvíjať vzájomnú dôveru medzi účastníkmi. Podporiť uvedomenie si potreby
pozitívneho vedenia vo svojom živote.
 Uvedomiť si význam komunity, dobrých vzťahov spojení dopadu na môj život,
vnímanie seba.
 Uvedomiť si svoj prínos pre komunitu a identifikovať svoje potreby v rámci
komunity.
 Uvedomiť si význam dôvery pre život v komunite.
 Uvedomiť si dôležitosť rešpektovania pravidiel v komunite.
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AKTIVITA 1 Čo o sebe nevieme?
Cieľ: Podporiť lepšie spoznanie sa medzi účastníkmi navzájom aj medzi účastníkmi a
školiteľmi.
Forma: skupinová (vo dvojiciach)
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 1 hodina (resp. podľa počtu účastníkov)
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: párny počet, min. 6
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č.1 Kartičky s diskusnými otázkami – čo o sebe nevieme, pexeso, papier a
perá (pre zapisovanie poznámok)
Postup: Účastníkov rozdelíme do dvojíc podľa pexesa: každému účastníkovi dáme jednu
časť pexesa a jeho úlohou bude nájsť svoju dvojicu – účastníka, ktorý má druhú časť páru
pexesa. Každá dvojica dostane kartičky s otázkami, o ktorých budú spoločne diskutovať.
Po tom, ako účastníci navzájom získajú odpovede na všetky otázky, bude každý pred celou
skupinou prezentovať, čo sa dozvedel od svojho partnera.
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako sa vám pracovalo vo dvojici?
- Čo nové ste sa o sebe dozvedeli?
- Čo ste sa dozvedeli o tom, čo máte spoločné?
- Čo vás prekvapilo?
Metodické poznámky
Je dobré si uvedomovať, že spočiatku môžu byť účastníci odmeraní a nebudú mať veľkú
chuť otvorene komunikovať. Treba byť trpezlivý, postupne si hľadať cestu a stále mať na
pamäti, že to nie je nič osobné. Je fajn, aby boli inštruktori pripravení začať a byť osobní.
AKTIVITA 2 Metla
Cieľ: prelomiť ľady
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/1
Čas: 20 minút, resp. podľa počtu účastníkov
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: metla
Postup: Účastníci stoja v kruhu, v jeho strede je školiteľ, ktorý drží metlu. Povie niečo o
sebe a popri tom, ako púšťa metlu z rúk, povie meno jedného z účastníkov, ktorý sa snaží
padajúcu metlu zachytiť. Tento účastník sa postaví s metlou do stredu a tiež povie niečo o
sebe. Púšťa metlu z rúk a popri tom vysloví meno ďalšieho účastníka, ktorý sa ju snaží
zachytiť. Aktivita pokračuje, kým sa nevystriedajú všetci účastníci.
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AKTIVITA 3 Hodinová zoznamovačka
Cieľ: Podporiť lepšie spoznávanie sa medzi účastníkmi navzájom, ako aj medzi vedúcimi a
účastníkmi.
Forma: skupinová, vo dvojiciach
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 60 minút
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 13
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č.2 Hodiny
Postup: Každý účastník dostane pracovný list, ktorý znázorňuje hodiny. Účastníci dostanú
10 minút na to, aby si na každú z dvanástich hodín dohodli stretnutie s iným účastníkom.
Mená všetkých si zaznačia do pracovného listu. Po tom, ako bude mať každý účastník
dohodnuté stretnutie na každú hodinu, školiteľ vyzve dvojice, ktoré sa dohodli na 13:00,
aby v rozhovore za päť minút našli jednu vec, ktorú majú spoločnú, jednu vec, v ktorej sa
líšia a jednu vec, ktorú zatiaľ o sebe nevedeli. Takto aktivita pokračuje pre každú z
dvanástich hodín. Dvojice sa striedajú a školiteľ stopuje čas.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: Škála
Hodnotenie:
- Ako sa vám páčila aktivita?
- Čo nové ste sa o sebe dozvedeli? Každý môže povedať spoločnú vec s niekým.
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AKTIVITA 4 Štvorce komunity
Cieľ: Poukázať na význam komunity a vzájomnej prepojenosti jej členov. Poukázať na
dôležitosť každého člena komunity. Poukázať na potrebu vzájomnej spolupráce v záujme
všetkých členov komunity. Podporiť porozumenie Kruhu odvahy v ďalšej aktivite.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 20 minút
Počet inštruktorov: do každej skupiny 1 inštruktor
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: miestnosť
Materiál: príloha č.3 Štvorce komunity (štvorce odporúčame vytlačiť na hrubší papier),
obálky, do ktorých vložíme nastrihané štvorce pre každého účastníka podľa nižšie
uvedených inštrukcií.
Rozdelenie častí štvorcov do obálok:
Obálka A: časti I, H, E
Obálka B: časti A, A, A, C
Obálka C: časti A, J
Obálka D: časti D, F
Obálka E: časti G, B, F, C
Postup: Účastníkov rozdelíme do skupín po päť osôb. Ak je na školení viac účastníkov,
niektorých môžeme poveriť ako pozorovateľov, ktorí sledujú priebeh aktivity a v jej závere
reportujú, čo si počas nej všimli. Facilitátor každej skupine vysvetlí, že cieľom každého
účastníka je zložiť štvorec, ktorý je rovnakej veľkosti ako štvorce ostatných členov skupiny.
Účastníci nesmú spolu rozprávať, gestikulovať ani žiadnym iným spôsobom komunikovať.
Môžu si navzájom odovzdávať časti štvorcov, ale nesmú si od nikoho žiadne časti brať.
Nemôžu ani jednoducho hodiť časti štvorcov do stredu, aby si ich ostatní vzali; musia
jednotlivé časti dávať priamo konkrétnemu účastníkovi. Hráči môžu ďalej odovzdávať
svoje zvyšné časti aj po tom, ako už majú svoje štvorce zložené. Účastníci musia v úvode
aktivity vyjadriť súhlas s tým, že budú postupovať podľa pravidiel hry. V závere nasleduje
spoločná reflexia.
Reflexia:
Reflexiu smerujeme k tomu, aby si účastníci uvedomili, že:
- každý z nás niečím prispieva do komunity, v ktorej žije,
- každý z nás by si mal všímať potreby druhých a vedieť dávať,
- každý by mal byť otvorený pomoci od druhých, lebo vzájomnou pomocou
budujeme komunitu, v ktorej sa napĺňajú potreby všetkých,
- každý, kto chce byť súčasťou komunity si potrebuje dať osobný záväzok, že bude
dodržiavať pravidlá, ktoré sú v komunite stanovené; len tak môže komunita a
každý z jej členov fungovať úspešne.
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Hodnotenie
- Ako sa vám v skupine spolupracovalo?
- Bolo ťažké úlohu splniť? Čo vám sťažovalo splnenie úlohy?
- Vďaka čomu sa vám podarilo úlohu splniť?
- Čo bolo dôležité pre individuálny úspech? Čo bolo dôležité pre úspech skupiny?
Prepojenie s realitou
- Čo si z aktivity viete odniesť do vášho reálneho života?
- Ako viete túto skúsenosť využiť vo Vašej komunite?
Metodické poznámky:
Ak navrhované rozdelenie nevyhovuje vzhľadom na počet účastníkov alebo z iných
dôvodov, môžeme štvorce rozlíšiť farebne; rozdelíme a pomiešame ich tak, aby úlohou
každého
z účastníkov bolo získať štvorec jednej farby.
Zdroj: COLLIER, C. 2016. But What Do I DO?: Strategies From A to W for Multi-Tier
Systems of Support. Corwin, California, str. 28 – 29. ISBN: 9781506351155.
AKTIVITA 5 Klbko vlastností
Cieľ: Rozvíjať schopnosť sebahodnotenia. Podporiť vzájomné spoznávanie sa účastníkov.
Rozvíjať schopnosť poskytovať spätnú väzbu.
Forma: skupinová (v kruhu)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 minút
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: klbko špagátu
Postup: Účastníci spolu so školiteľom stoja v kruhu. Školiteľ drží v ruke klbko, chytí jeho
koniec, povie svoju dobrú vlastnosť a klbko hodí ľubovoľnému účastníkovi v kruhu. Ten
zas pomenuje svoju dobrú vlastnosť, chytí jednou rukou odvinutú časť klbka, tak, aby bol
špagát medzi ním a predošlým účastníkom napnutý a druhou rukou hodí klbko ďalšiemu
účastníkovi, ktorý pomenuje svoju dobrú vlastnosť. Takto hra pokračuje, kým sa klbko
dostane ku každému z účastníkov, resp. kým sa celé rozvinie (podľa časových možností) a
v kruhu medzi účastníkmi sa vytvorí zo špagátu pavučina. Posledný účastník vracia klbko
späť po tej istej línii, ako sa k nemu dostalo. Pri tom, ako vracia klbko späť pomenuje
jednu dobrú vlastnosť účastníka, ktorému klbko vracia. Hra pokračuje až kým sa celá sieť
znovu nezvinie do klbka, ktoré sa vráti späť školiteľovi.
Reflexia:
Hodnotenie
- Bolo pre vás ťažké alebo ľahké pomenovať svoju pozitívnu vlastnosť?
- Bolo pre vás ťažké alebo ľahké pomenovať pozitívnu vlastnosť druhých?
- Čo nové ste sa o sebe dozvedeli?
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Metodické poznámky: Pri pomenúvaní dobrých vlastností druhých nejde o zapamätanie
si a zopakovanie vlastnosti pomenovanej jednotlivými účastníkmi, ale o pomenovanie
vlastnosti, ktorú sami vnímajú na osobe, ktorej poskytujú spätnú väzbu. Účastníkov preto
odporúčame smerovať k tomu, aby neopakovali vlastnosti, ktoré už boli pomenované
samotnými účastníkmi; povzbudzujeme ich k tomu, aby vyslovili inú pozitívnu vlastnosť
toho, komu vracajú klbko.
Zdroj: DOBEŠ, M., FEDÁKOVÁ D. a kol., 2006. Akí sme? Program na rozvoj sociálnych
kompetencií žiakov. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice. 1. vydanie. 161 s. ISBN 80969628-1-7[online] Dostupné z: http://www.saske.sk/stredisko/program.pdf

AKTIVITA 6 Bača a ovečky
Cieľ: Rozvíjať vzájomnú dôveru medzi účastníkmi. Podporiť uvedomenie si potreby
pozitívneho vedenia vo svojom živote.
Forma: skupinová (max. po 5 osôb)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 minút
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: min. 5
Denná doba: deň
Prostredie: outdoor
Materiál: šatky na zaviazanie očí pre každého účastníka v role ovečky
Postup: Školiteľ rozdelí účastníkov do skupín. V každej skupine určí roly:
1) baču, ktorého úlohou bude dostať ovečky do cieľa,
2) ovečky, ktorým zaviaže oči,
3) vlka, ktorý bude ovečky zavádzať, aby do cieľa netrafili.
Školiteľ ukáže bačovi aj vlkovi cieľ, do ktorého sa majú ovečky dostať. Ak je priestor,
v ktorom prebieha hra účastníkom známy, pre sťaženie úlohy môže bača ovečky
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so zaviazanými očami najprv zatočiť. Bača sa počas hry nemôže dotýkať ovečiek, môže im
dávať len slovné inštrukcie. Každá ovečka sa musí do cieľa dostať samostatne. Bača môže
viesť ovečky jednu po druhej alebo simultánne. Vlk sa pohybuje medzi ovečkami a dáva
im nesprávne inštrukcie, aby ich presmeroval a zabránil im dostať sa do cieľa. Úloha je
splnená, keď sa bačovi podarí všetky svoje ovečky dostať úspešne do cieľa. Školiteľ môže
úlohu prezentovať aj ako súťaž, v ktorej odstopuje, v ktorom tíme sa bačovi podarí najskôr
dostať všetky svoje ovečky do cieľa.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako sa vám páčila hra?
Ohliadnutie/rekapitulácia
- Aké boli pre Vás kľúčové momenty v aktivite? (pozitívne, negatívne)
Analýza/hodnotenie
- Ako ste sa cítili v úlohe baču?
- Ako ste sa cítili v úlohe vlka?
- Ako ste sa cítili v úlohe ovečiek? Mali ste dôveru voči bačovi?
- Bolo pre vás ťažké rozoznať, ktorému hlasu máte veriť?
Prepojenie s realitou/plán zmien
- Kto je “bačom” vo vašom živote?
- V čom potrebujete vedenie?
- Podľa čoho sa rozhodujeme o tom, komu dovolíme viesť nás?
- Čo si ešte odnášate z tejto aktivity?
Metodické poznámky
Môže sa stať, že niekto z účastníkov môže mať strach a nedôverovať bačovi. Ako
inštruktori sa na jednej strane snažíme takých účastníkov upokojiť a povzbudiť, na strane
druhej musíme dôsledne zvážiť situáciu a ak to účastník naozaj nezvláda, vyhovieť mu
a uvoľniť ho z aktivity.
Zdroj: MAŠÁT, V. 2012.Vybrané postupy sociálnej práce so skupinou. Inovace studijního
programu Pastorační a sociální práce ETF UK. 1. vyd. Zděnek Susa: Středokluky. 160 s.
ISBN 978–80–86057–80–4
AKTIVITA 7 Cirkus Motýľ
Cieľ: Uvedomiť si silu komunity, dobrých vzťahov na svoj život, vnímanie seba.
Forma: 1) frontálna, 2) skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, reproduktor, počítač, film Cirkus Motýľ, papier, príp. pero
Postup:
1) Účastníkom oznámime názov krátkeho filmu, ktorý si spoločne pozrieme.
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Pri premietnutí titulného obrázka ich vyzveme, aby skúsili podľa neho a názvu uhádnuť, o
čom bude film. Po pozretí filmu nasleduje reflexia.
Otázky na úvod aktivity:
- O čom si myslíte, že bude film “Cirkus Motýľ”?
- Čím sú špecifické motýle? Ako prichádzajú na svet?
- Ako rozumiete prísloviu: „Vo chvíli, keď si už húsenica myslela, že je koniec sveta,
stal sa z nej motýľ.”?
2) Účastníkom premietneme film “Cirkus Motýľ” a vyzveme ich, aby si počas filmu všímali
tri situácie (snímka 4):
- Napľutie do tváre – prečo?
- Odmietnutie pomoci – aký má význam?
- Objatie – za čo?
Po zhliadnutí videa si rozoberieme otázky s účastníkmi.
3) Účastníkov rozdelíme do skupín a rozdáme im papiere s otázkami:
- Aký bol Will v prvej polovici filmu?
- Ako sa k Willovi správali ľudia v prvej polovici filmu?
- Aký bol Will v druhej polovici filmu?
- Ako sa k Willovi správali ľudia v druhej polovici filmu?
Úlohou skupín bude zamyslieť sa nad nimi a na záver predstaviť svoje odpovede.
Reflexia
Ošetrenie pocitov
- Technika: Škála
Ohliadnutie
- Technika: Chronológia, najvýznamnejší moment
Analýza
- Prečo Will odišiel z cirkusu?
- Akých ľudí mal Will okolo seba? Na začiatku a v novom cirkuse? Ako to
ovplyvňovalo jeho život, pohľad na seba, správanie?
- Čo mal Will spoločné s motýľom?
- Po pozretí filmu, prečo si myslíte, že bol nazvaný “Cirkus Motýľ”?
Prepojenie s realitou
- Odišli ste už z nejakého miesta, na ktorom ste (ne)boli šťastní? Prečo?
- Akých ľudí máte okolo seba? Ako ste s nimi spokojní? Čo alebo kto Tebe v živote
otvoril oči?
- Ako ste na tom teraz? Využívate svoje krídla alebo sa skrývate v kukle?
- Pripomína vám príbeh niečo z vášho života? Spomínate si na niečo, čo zmenilo váš
život k lepšiemu? Čo by ste si mohli z tejto metafory vziať do svojho života?
Zdroj: WEIGEL J., The Butterfly Circus (Cirkus Motýľ) [film]. USA, 2009, 20 min. [online].
Dostupné na internete: https://gloria.tv/post/TZBjjRPg8E8X16PFM7wKYgdHY
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AKTIVITA 8 Portrét komunity
Cieľ: Predstaviť tému komunity. Podporiť sebavnímanie aj vnímanie sa navzájom
v skupine.
Forma: 1) frontálna, 2) skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 45 min.
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: min. 3-4 v jednej skupine
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, flipchartový papier, fixa, papiere, ceruzky
Postup:
1) Aktivita začína brainstormingom na tému komunita. Školiteľ vyzve účastníkov, aby sa
zamysleli, čo pre nich znamená slovo komunita. Ich asociácie zapisuje na flipchartový
papier. Nápady na záver zhrnie.
Otázky pri brainstormingu:
- Čo pre vás znamená komunita?
- Aký je rozdiel medzi skupinou ľudí, ktorí len žijú na rovnakom mieste
a komunitou?
- Čo robí komunitu komunitou?
- Aké môže mať výhody život v komunite?
- Cítite sa byť súčasťou komunity?
- Ak nie, čo vám chýba, aby ste sa ňou mohli stať?
- Ako by podľa vás mal vyzerať život v komunite?
- Čo už robíte spoločne ako komunita?
- Ako by ste to mohli ďalej budovať?
Diskusiu smerujeme k tomu, aby si účastníci uvedomili, že komunita je spoločenstvom
ľudí, ktorých spája určitý spoločný záujem a ciele. Tým, že medzi nimi vznikajú hlbšie
vzťahy, môžu spoločné ciele dosahovať efektívnejšie a zároveň sa navzájom podporovať a
rásť osobnostne ako jednotlivci.
2) Účastníci v skupinách dostanú hárky papiera a ceruzky. Úlohou každého bude napísať
na papier svoje meno a nakresliť na neho len obrys svojej tváre. Následne každý posunie
svoju kresbu účastníkovi, ktorý sedí vedľa neho. Jeho úlohou bude dokresliť na kresbu
svojho spolusediaceho jeho oči a posunúť kresbu ďalej. Ďalší účastník mu dokreslí nos,
ďalší ústa, ďalší uši a ďalší vlasy. Na záver sa každému vráti späť jeho portrét, ktorý ukáže
ostatným a okomentuje, ako je s ním spokojný.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako ste spokojní so svojimi portrétmi?
- Aký ste mali pocit, keď ste dostali späť váš portrét s dokreslenými časťami tváre
ostatnými členmi skupiny?
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Hodnotenie
- Ako sa vám kreslilo?
- Uvedomili ste si niečo pri kresbe portrétov druhých?
- Vedeli by ste detaily tváre dokresliť aj bez toho, aby ste sa museli pri kreslení
pozerať na osobu, ktorú kreslíte?
Prepojenie s realitou
- Ako si všímame jeden druhého?
- Venujeme si navzájom dosť pozornosti?
- Koľko toho o sebe viete?
- Vyhovuje Vám to alebo by ste to chceli zmeniť? Prečo?
Metodické poznámky: Ideálne je nastaviť počet členov skupiny tak, aby každý mohol
dokresliť jednu časť portrétu každému v skupine. Pri vedení aktivity je dôležité primerané
odkomunikovanie jej cieľa a navodenie dobrej atmosféry, aby účastníci kreslenie
portrétov nevzali ako príležitosť zosmiešniť jeden druhého, aby aktivita nemala opačný
efekt ako ten, ktorý sledujeme.
Zdroj: Dučajová Katarína, workshop, 2016. Spracovaný na základe skúseností v organizácii
Enviros Wilderness School association, Calgary, Alberta, Canada.

AKTIVITA 9 Vlajky komunity
Cieľ: Uvedomiť si svoje potreby v rámci komunity a svoj prínos pre komunitu. Vzájomne
sa otvoriť a podeliť sa o svoje potreby a prínosy pre komunitu. Uvedomiť si potrebu
dodržiavania pravidiel v komunite.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min.
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
36

Počet účastníkov: min. 3-4 v jednej skupine
Prostredie: miestnosť
Materiál: rôznofarebné papiere (formát A5), perá alebo ceruzky, dierkovač, špagát
Postup:
Otázky na úvod aktivity:
- Čo potrebuje komunita na to, aby fungovala?
- Čo musia robiť jednotliví členovia komunity pre jej fungovanie?
- Je potrebné rešpektovanie pravidiel v komunite?
- Akú úlohu hrá zodpovednosť v komunite?
- Ako vyzerá život v komunite, keď som v nej zodpovedný?
- Ako vyzerá život v komunite, ak v nej nie som zodpovedný?
- Akú úlohu hrá poznanie potrieb ľudí v komunite?
- Uvedomujeme si, čím vieme byť prospešní pre svoju komunitu?
Každému účastníkovi rozdáme farebný papier, na ktorý obkreslí obrys svojej ruky.
Do dlane napíše, čo dáva alebo vie dať komunite. Môže uviesť všetko, čo vníma ako svoju
silnú stránku, ktorá môže byť prínosom pre ostatných. Do prstov vpíše, čo potrebuje od
ostatných, aby sa v komunite cítil bezpečne. Následne si v skupinách všetci predstavia
navzájom svoje vlajky, ktoré sa môžu na záver upevniť na špagát a zavesiť v školiacej
miestnosti.
Reflexia
Hodnotenie
- Čo hovoríte na prezentované návrhy a potreby?
- Prekvapili/potešili/šokovali Vás? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Vedeli by ste niektoré z nich začať zavádzať? Ak áno, ktoré?
Zdroj: Dučajová Katarína, workshop, 2016. Spracovaný na základe skúseností v organizácii
Enviros Wilderness School association, Calgary, Alberta, Canada.
AKTIVITA 10 Ťahanie lanom v kruhu
Cieľ: Podporiť diskusiu o význame komunity, vzťahoch v komunite a riešení napätia
a problémov v komunite.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 45 min.
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: min. 4-5 v každej skupine
Prostredie: outdoor
Materiál: jedno pevné lano pre každú skupinu, pevne zviazané, aby udržalo účastníkov
v kruhu
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Postup:
1) Účastníci sa spolu so školiteľom postavia do kruhu. Všetci držia obomi rukami lano
a napínajú ho. Pri napínaní lana kladieme účastníkom otázky:
- Ako sa cítite v kruhu?
- Aký je to pocit, keď to isté lano držíte všetci?
2) Každý v skupine si vyskúša potiahnuť lanom, zakolísať sa. Popri tom kladieme
účastníkom otázky:
- Čo cítite v kruhu?
- Ako vzniká napätie?
- Z čoho vzniká napätie v živote?
- Ako ovplyvňuje naše napätie ostatných členov skupiny?
3) Školiteľ sa náhle prudko zakloní dozadu. Skupina ho buď zachytí alebo nechá
spadnúť. Účastníci si tiež môžu otestovať, či ich skupina zachytí. Popri tom
kladieme otázky:
- Čo sa stane, ak niekto začne padať?
- Všimol si niekto, že padám?
- Podržala ma skupina alebo ma nechala padnúť?
- Je ľahšie, keď nás je viac, ako keby ma mal udržať len jeden človek?
- Čo môže znamenať pád v reálnom živote?
- Všímame si ľudí okolo nás?
- Všimneme si, keď niekto z nich začne “padať”?
- Čo môže urobiť komunita pre človeka, aby ho podržala?
- Cítili ste dôveru voči skupine, že vás podrží?
4) Každý v kruhu vytvorí v časti lana, ktorú drží, uzol. Skupina znovu napne lano
v kruhu. Školiteľ vyzve jedného alebo viacerých z účastníkov, aby skúsil svoj uzol
rozviazať na napnutom lane. Následne poprosí skupinu, aby lano povolila a potom
vyzve všetkých, aby svoje uzly skúsili rozviazať. Potom kladie účastníkom otázky:
- Čo môže predstavovať uzol v komunite?
- Čo môže znamenať jeho rozuzlenie?
- Podarilo sa vám rozviazať uzol pri napnutom lane?
- Aké pre vás bolo rozviazať uzol po uvoľnení lana?
- Čo si z toho môžeme vziať pre život v komunite?
- Môže konflikt v komunite vyriešiť sami?
- Ako je možné vyriešiť konflikt v komunite?
5) Skupiny sa spoja do jedného kruhu a zdieľajú svoje dojmy z aktivity.
Reflexia:
Prepojenie s realitou
- Čo si z aktivity môžeme vziať do života v komunite?
- Všímame si navzájom jeden druhého?
- Vnímame, že niekto v komunite má problém?
- Aké môžu byť príčiny konfliktov alebo problémov vo vašej komunite?
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- Ako ich riešite?
- Uvedomili ste si pri aktivite niečo, čo by vám mohlo pomôcť pri riešení konfliktov?
Zdroj: Dučajová Katarína, workshop, 2016. Spracovaný na základe skúseností v organizácii
Enviros Wilderness School association, Calgary, Alberta, Canada.

AKTIVITA 11 Film Ako delfín (6 dielov)
Cieľ: Porozumieť, že život v komunite je dobrý a môže mi pomôcť.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická náročnosť:1/2
Čas: 15 hod
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, počítač, film, reproduktory
Metodické poznámky:
Film je skvelým nástrojom ktorý obsahuje všetky prvky modelu Fázy života. V prvom rade
zobrazuje život v komunite a rôzne pozitívne a negatívne prvky komunity, medziľudských
vzťahov. Vo filme sa však vo veľkej miere prelínajú aj ostané fázy a témy. Či už ide o témy
ako zdokonaľovanie plaveckých zručností, motivácie, cieľov či riešenie problémov; ľudské
hodnoty a osamostatňovanie sa alebo pomoc druhým. Film teda možno použiť podľa
potrieb skupiny v tej ktorej fáze a naše skúsenosti ukázali veľké nadšenie účastníkov do
sledovania.
Zdroj: Reali S., Come un delfino (Ako delfín), 2011, [TV seriál]. Taliansko, 2x115 minút
Bova, R., Come un delfino – La serie (Ako delfín), 2013, [TV seriál]. Taliansko, 4x120 minút
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AKTIVITA 12 Spoločenstvo
Cieľ: Vysvetliť účastníkom, čo je to spoločenstvo, načo je dobré, aké sú atribúty
spoločenstva. Vysvetliť účastníkom fázy spoločenstva podľa Pecka. Rozprávať sa
s účastníkmi o tom, kde sú ako spoločenstvo oni. Aké majú roly, čo sú ich brzdy. Prepojiť
nadobudnuté poznatky s realitou.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 4 x 1,5 hod
Počet inštruktorov: 1+ (vzhľadom na skupinu)
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, počítač, prezentácia Spoločenstvo, príloha Rabínov dar, flipchart,
flipchartový papier, fixy
Postup: Aktivita pozostáva zo štyroch blokov – Čo je spoločenstvo, Vlastnosti
spoločenstva, Tvorba spoločenstva a Prekážky pri tvorbe spoločenstva. Inštruktor vždy na
začiatku vysvetľuje hlavnú tému. Potom účastníkov, v prípade vyššieho počtu, rozdelí do
menších skupiniek, kde prebieha diskusia na pripravené otázky. Odpovede si potom
skupiny medzi sebou komunikujú.
Reflexia
Otázky na začiatok:
- Čo je komunita?
- Čo to podľa vás je spoločenstvo?
- Čo si vy pod týmto slovom predstavujete?
- Prečo o tom podľa vás chceme hovoriť?
Otázky v priebehu prednášky alebo diskusných skupiniek:
- Zažil si niekedy dobré, pravé/ zlé spoločenstvo? Ako si sa tam cítil?
- Aký to malo na teba vplyv? Čo sa s tebou dialo?
- Čo človek môže nájsť/zažívať v dobrom/zlom spoločenstve?
- Čo sú znaky kresťanského spoločenstva?
Metodické poznámky:
Pri vysvetľovaní by mal byť inštruktor jasný stručný, hovoriť jazykom skupiny. Mal by
spolupracovať so skupinou, veľa sa pýtať, tak, aby udržiaval ich pozornosť. Poznatky môže
prepájať s audiovizuálnym materiálom. Reflexia je vedená formou diskusie. Možné
pomocné otázky uvedené vyššie je možné využiť v priebehu celej prednášky. Ich využitie
je na lektoroch samotných.
Zdroj: PECK, M. S. 2012. V jiném rytmu. Praha: Portál. 352s. ISBN: 9788026200710.
AKTIVITA 13 Zážitok z (kresťanského) spoločenstva
Cieľ: Poskytnúť účastníkom zážitok z kresťanského spoločenstva.
Forma: frontálna, hromadná
Fyzická a psychická záťaž:1/2
Čas: 2 hodiny
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Počet inštruktorov: 3+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: podľa potreby
Postup: Na začiatku sa účastníkom vysvetľuje, čo je to vlastne kresťanské spoločenstvo,
aké má znaky. Následne je pozvaný spíker, ktorý hovorí svoje svedectvo. Po ňom sa
spievajú chvály a nasledujú modlitby.
Metodické poznámky
Vzhľadom na povahu aktivity, reflexiu robíme viac menej neformálne a individuálne,
formou rozhovoru, v ktorom môžeme zisťovať, ako sa účastníkovi kresťanské
spoločenstvo páčilo, prípadne čo mu v ňom chýbalo a aké sú vlastne jeho postoje a vzťah
s Bohom.

AKTIVITA 14 Čo máme spoločné?
Cieľ: Budovanie spoločenstva. Nájsť čo najviac spoločných znakov skupiny ako aj znakov
pre každého jedinečných – zdôrazniť dôležitosti jedinečnosti každého z nás.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 20 minút
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, papier, fixa do každej skupiny
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Postup: Každá skupina na flipchart nakreslí kruh a do vnútra vpíše čo najviac vecí, ktoré
majú jej členovia spoločné. Do okolia kruhu skupiny napíšu všetko, v čom sú jej členovia
rozdielni. Na záver jeden zástupca každej skupiny odprezentuje spoločné zistenia.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: Škála
Analýza
- Ako sa Vám pracovalo? Vedeli ste spolupracovať? Našli ste viac spoločných alebo
rozdielnych znakov? Je rozdielnosť skôr zlá alebo má svoj význam? Ak áno, aký?
Prepojenie s realitou?
- Ako budete vedieť tieto poznatky využiť vo vašom spoločenstve v každodennom
živote?
Metodické poznámky
Reflexiu vedieme k záveru, že jednota, tak ako aj naše jedinečné charakteristiky a dary sú
fajn a zároveň v nich leží potenciál prínosu pre spoločenstvo a ich jednotlivcov ako takých.
AKTIVITA 15 Cesta dôvery
Cieľ: Budovať dôveru medzi účastníkmi navzájom a účastníkmi a inštruktormi. Budovať
komunitu. Poskytnúť účastníkom pozitívnu spätnú väzbu za účelom ich povzbudenia
a ocenenia a budovania dôvery.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: 30 – 45 min
Počet inštruktorov: všetci
Počet účastníkov: 15+
Prostredie: tmavá miestnosť
Materiál: pokojná hudba, reproduktor, sviečky, tlmené svetlá
Postup: Účastníci a inštruktori sa postavia do dvojstupu oproti sebe. Poslední účastníci
začínajú cestu dôvery tak, že idú po strede medzi účastníkmi a inštruktormi. Ak niekto
z nich chce dať účastníkovi spätnú väzbu, povzbudiť ho a akokoľvek oceniť účastníka,
zavolá si ho k sebe a povie mu ju. Takto sa účastníci navzájom oceňujú a povzbudzujú,
až kým sa nevystriedajú všetci. Na záver inštruktori poďakujú účastníkom za otvorenosť
a tento čas.
Metodické poznámky
Aktivita sa uvádza na konci fázy, alebo tábora. Môže priniesť silnejšie emócie. Je dôležité,
aby v tíme inštruktorov boli osoby, ktoré vedia takéto emočne vypäté situácie zvládnuť.
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1.2 Spolupráca v komunite
Ciele:
 Podporiť tímovú prácu a spoločné riešenie úlohy
 Rozvíjať kompetencie pre riešenie problémov a spoluprácu v skupine, identifikovať
role v komunite.
AKTIVITA 1 Nástenka komunity

Cieľ: Podporiť tímovú prácu a spoločné riešenie úlohy. Podporiť zmysel pre komunitu.
Zopakovať si Kruh odvahy. Rozvinúť praktické zručnosti účastníkov pri tvorbe nástenky.
Forma: skupinová (dve skupiny)
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 2 hodiny
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: väčšina z miestnej komunity
Prostredie: miestnosť
Materiál: dosky, polystyrén, krepový papier alebo látka, špendlíky, klince, kladivo,
vŕtačka, lepidlo, špagát, rôznofarebné papiere, nožnice, príloha č. 4 (obraz kruhu odvahy
ako predloha a charakteristika jednotlivých častí kruhu)
Postup: Účastníkom vysvetlíme, že si počas aktivity vytvoríme nástenku, na ktorú budeme
umiestňovať rôzne materiály a spoločné fotografie zo školení. Účastníkov rozdelíme do
dvoch skupín podľa ich vlastných preferencií. Vysvetlíme im, že jedna skupina bude
vyrábať nástenku a druhá model Kruhu odvahy z papiera, ktorý na ňu umiestnime.
Podklad nástenky vyrobíme z dreva rovnako ako jej rámy. Vnútro nástenky vyrobíme z
polystyrénu, ktorý obalíme do látky alebo krepového papiera. Pre výrobu modelu
použijeme šablóny, ktoré priložíme na papiere príslušnej farby podľa predlohy,
vystrihneme ich a zlepíme spolu do kruhu. Po vytvorení kruhu dostanú účastníci
charakteristiky štyroch častí Kruhu odvahy, ktoré nalepia na správne miesto do kruhu. Po
vytvorení nástenky druhou skupinou sa kruh nalepí na nástenku, ktorú zavesíme v
školiacej miestnosti. Spoločne zreflektujeme prácu v skupinách a zopakujeme si jednotlivé
časti Kruhu odvahy.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: 1-2 slová, stupnica
Ohliadnutie
- Techniky: Reportéri
Hodnotenie
- Ako sa vám pracovalo v skupinách?
- Kto v skupine bol aktívny? Kto v skupine sa nezapájal?
- Bol niekto v skupine vodcom?
- Zdala sa vám úloha ťažká alebo jednoduchá?
- Ako sa vám komunikovalo v skupinách?
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- Naplánovali ste si, ako budete postupovať vopred?
- Počúvali ste sa navzájom, keď padali návrhy, ako úlohu vyriešiť?
- Ako reagovali ostatní na vaše návrhy?
- Bolo pre vás ľahké dohodnúť sa, ako budete postupovať?
- Ako ste spokojní s výsledkom?
- Čo sa vám na práci páčilo? Čo by ste na práci zmenili?
- Je niečo, čo by ste nabudúce urobili lepšie?
- Čo znamenajú jednotlivé časti kruhu odvahy? Čo je cieľom každej fázy?
- Na čom by ste chceli v rámci jednotlivých fáz pracovať?
Prepojenie s realitou
- Čo si viete z aktivity vziať pre vašu prácu/fungovanie vo vašej komunite do
reálneho života? (Pomenujte minimálne jednu vec)
Metodické poznámky:
Zrejme sa stane, že zopár účastníkov sa bude zašívať a nebudú „duchom prítomní na
aktivite“. Je dôležité byť celý čas s účastníkmi, udržiavať dobrú atmosféru, povzbudzovať
ich, zapájať ich do spoločnej práce.
Je dôležité na nástenku nezabúdať a postupne ju dopĺňať o ďalšie spoločné zážitky.

AKTIVITA 2 Zachráň vajce
Cieľ: Rozvíjať kompetencie pre riešenie problémov a spoluprácu v skupine, identifikovať
role v komunite.
Forma: skupinová (4 skupiny)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1 hodiny
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: 3-4 v každej skupine
Prostredie: miestnosť, vonkajšie prostredie
Materiál: pre každú skupinu: novinový papier (1 noviny/zväzok letákov), 4 servítky,
4 slamky/špilky, 1 vajce na mäkko, 1 mikroténový sáčok/igelitová taška, lepiaca páska,
nožnice
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Postup: Úlohou skupín bude vymyslieť spôsob, ako s použitím dostupného materiálu
zaistiť, aby sa vajce po pustení na zem osobou stojacou na stoličke nerozbilo.
1) Každá skupina dostane svoje vajce, ku ktorému si vymyslí príbeh. V ňom vysvetlí, akú
výzvu má vajce pred sebou a pred čím ho skupina potrebuje ochrániť.
2) Skupiny dostanú materiál a riešia problém: za 20 minút zaistiť, aby sa vajce po spustení
na zem účastníkom stojacim na stoličke nerozbilo. Spôsob, akým to zabezpečia je
ľubovoľný. Použiť však môžu len dostupné pomôcky.
3) Po uplynutí časového limitu sa jeden člen skupiny postaví na stoličku a pustí vajce na
zem.
4) Po tom, ako každá skupina otestuje, ako uspelo jej riešenie, nasleduje reflexia.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: Škála
- Ako sa momentálne cítite?
Ohliadnutie
- Technika: Najvýznamnejšie momenty
Hodnotenie
- Ako ste spokojní s tým, ako ste vyriešili problém?
- Ako sa vám spolupracovalo v skupinách?
- Ako ste sa zapájali? Kto sa zapájal/nezapájal?
- Aké roly ste zaujali počas aktivity?
- Kto bol praktický/chopil sa vedenia/riadil sa inštrukciami druhého?
- Ak niekto priniesol do skupiny nápad, bol vypočutý/zamietnutý?
- Myslíte si, že by sa vám podarilo úlohu vyriešiť aj samým bez pomoci ostatných
v skupine?
- Pracujete radšej sami alebo v skupine?
- Aké výhody má skupinová práca?
- Vznikli nejaké nezhody? Ako ste ich (vy)riešili?
Prepojenie s realitou
- Čo z tejto aktivity viete preniesť aj do reálneho života?
- Zhoduje sa Vaša skupinová práca v realite s tou v aktivite?
- Zaujímate tú istú rolu aj v reálnom živote?
- Vyhovuje Vám viac rola vedúceho?
- Ako budete riešiť nezhody/konflikty v komunite?
Zdroj: Axle, How to play egg drop teambuilding activity [01.01.2013]. [online] Dostupné
na internete: https://www.howdoyouplay.net/teambuilding/how-to-play-the-egg-dropteambuilding-activity.html
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1.3 Identita
Ciele
 Rozumieť, ktorých šesť vecí je dôležité mať v živote, aby sme nevyhoreli
(s dôrazom na komunitu).
 Rozvíjať schopnosť sebahodnotenia. Podporiť vzájomné spoznávanie sa
účastníkov. Rozvíjať schopnosť poskytovať spätnú väzbu.
 Podporiť budovanie identity a odvahu otvoriť sa pred ostatnými.

AKTIVITA 1 Šesťsten
Cieľ: Rozumieť, ktorých šesť vecí je dôležité mať v živote, aby sme nevyhoreli (s dôrazom
na komunitu)
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 90 min
Počet inštruktorov: min 3
Počet účastníkov: 24
Prostredie: indoor– spoločenská miestnosť, izba; outdoor – príroda
Materiál: projektor, počítač, video – Max Kašparů – Budujte Šesťsten a nevyhoríte,
1. stena – koláž fotiek, hudba do pozadia, šedé pozadie v powerpointe
2. stena
3. stena – vedrá, nádoby, zdroj vody
4. stena – pracovné role + pracovné problémy
5. stena – rastlinka do každej skupinky, kvetináče, hlina
6. stena – pláštenky s duchovnými hodnotami
Postup:
Inštruktor v miestnosti zapáli sviečku. Druhý inštruktor prezlečený do čierneho príde
a sviečku mu sfúkne. Prvý inštruktor ju opäť zapáli a postaví pred ňu prvú stenu s nápisom
„Teším sa na budúcnosť“. Opäť príde druhý inštruktor a zhasne sviečku z druhej strany.
Scénka sa dokola opakuje a prvý inštruktor vždy pridáva ďalšie steny s nápismi: „Mám sa
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o koho oprieť“, „ Mám priateľov, ktorým sa môžem zdôveriť“, „Mám dobré vzťahy
s kolegami v práci“, „Viem kam patrím“, „Mám zmysel života“. Na konci, keď je sviečka
naozaj krytá z každej strany stenami, druhý inštruktor odchádza porazený preč. Počas
celej scénky hrá hudba z Mission impossible. Následne prichádza tretí inštruktor, ktorý
rozdeľuje veľkú skupinu na tri menšie. Pýta sa ich na scénku. Čo si myslia o sviečke
a jednotlivých inštruktoroch. Následne je im pustené video Maxa Kašparů, ktorý vo videu
zhrnie hlavné myšlienky celej aktivity. Následne sú účastníci rozdelení do skupín, kde
dostávajú inštrukcie:
1. stena „Teším sa na svoju budúcnosť“
Účastníkom sa položí otázka, na čo sa v živote tešia. Na zemi budú položené rôzne
obrázky, ktoré môžu účastníkov stimulovať. Účastníci si zapíšu to, na čo sa tešia a tiež to,
ako by sa cítili, keby to už mali. Atmosféru môžu doprevádzať veselé piesne.
2. stena „Mám sa o koho oprieť“
Účastníci sú rozdelení do dvojíc. V dvojiciach majú za úlohu vykonať pád dôvery. Po
vykonaní si dvojica podá ruku a „chytač“ z dvojice povie druhému: „Neboj sa, kryjem ti
chrbát.“ Účastníci sa môžu aj objať. Účastníci si zapíšu, ako sa po aktivite cítia...

3. stena „Mám priateľov, ktorým sa môžem zdôveriť“ (vyliať svoje srdce)
a) Účastníci majú za úlohu niesť nádoby s vodou istý čas nejaký okruh.
b) Účastníci vytvoria dvojice. Opäť nesú vodu, ale v polovici cesty ju pri svojej dvojičke
vylejú, poďakujú jej a späť idú s prázdnou nádobou.
4. stena „Mám dobré vzťahy s kolegami v práci“
Účastníci dostanú pracovnú rolu v ktorej budú vystupovať a tiež problém, ktorý majú
so svojim kolegom vyriešiť. Na vyriešenie majú 5 minút.
5. stena „Viem, kam patrím“
Účastníci si do kvetináča zasadia rastlinku, môžu ju aj poliať. Následne im je zadané, aby
rastlinku vykorenili a zasadili ju do iného kvetináča. Účastníci postupne presádzajú
rastlinku do viacerých kvetináčov.
6. stena „Mám zmysel života“
Inštruktori rozdajú účastníkom pláštenky a posielajú ich po dvojiciach na malú púť.
Na trase ich čakajú pripravení inštruktori, ktorí sú prezlečení za STRACH, STRES,
BEZNÁDEJ, NUDA, INDIVIDUALIZMUS, ktorí sa snažia trafiť účastníkov vodnými balónmi.
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Na konci aktivity sa účastníci zhromaždia do miestnosti, kde je im pustené video Maxa
Kašparů, ktorým zhrnie hlavné myšlienky celej aktivity. Následne sú účastníci rozdelení do
skupín, v ktorých boli počas aktivity, nasleduje reflexia.
Reflexia
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škála, Dopytovanie
Ohliadnutie
- Techniky: Chronológia + kľúčové momenty
Hodnotenie
- Akých šesť stien by človek mal mať vo svojom živote?
- Ktoré momenty v aktivite boli pre Vás kľúčové? Prečo práve tie?
1. stena
- Na čo sa tešíte vo svojom živote? Ako by ste sa cítili, keby ste to už mali?
- Ako by ste sa cítili, keby na vás v budúcnosti nečakalo nič pekné?
- Ako by ste sa cítili, keby ste sa s tými vecami nemali s kým zdôveriť?
2. stena
- Máte sa v živote o koho oprieť? Kto to je?
- Aké pocity táto skutočnosť vo vás vyvoláva?
3. stena
- Máte v živote niekoho, komu sa môžete vyrozprávať, vyliať svoje srdce?
- Ak áno, ako sa cítite po tom, keď tak urobíte?
- Čo symbolizovalo v aktivite plné a prázdne vedro?
4. stena
- Aké sú Vaše pracovné vzťahy?
- Prečo myslíte, že aj pracovné vzťahy sú v živote človeka dôležité? Prečo?
5. stena
- Čo symbolizovala tá rastlinka a kvetináče?
- Patríš niekam? Prečo je dôležité niekam patriť?
6. stena
- Čo symbolizovali vaše popísané pláštenky?
- Aký majú v živote človeka tieto hodnoty význam?
- Všimli ste si, čo reprezentovali v hre inštruktori?
- Čo by sa stalo, keby ste nemali pláštenky?
- Čo by sa stalo v reálnom živote, keby ste tieto hodnoty nemali?
Prepojenie s realitou
- Aké steny vo svojom živote už máte a ktoré Vám naopak chýbajú?
- Chceli by ste ich mať? Ako by ste ich mohli nadobudnúť?
Metodické poznámky
2. stena – Pád dôvery je pre mnohých účastníkov veľmi ťažká úloha. Preto treba
rešpektovať tých, ktorí to nedokážu. Alternatívne sa inštruktori môžu snažiť o „polovičný
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pád“, pri ktorom je padajúci zachytený naozaj hneď ako keby na počiatku pádu –
nedovolíme teda, aby účastník naozaj padal.
5. stena – Kvetináče s rastlinkami môžeme nazvať podľa miest na Slovensku alebo
v zahraničí. V niektorých kvetináčoch môže byť napríklad viac rastliniek, v niektorých
žiadne, čo symbolizuje zázemie účastníkov na danom mieste.
6. stena – Je dôležité, aby inštruktor hádzal balóny hlavne do miest, kam siaha pláštenka,
aby sa účastníci zamočili čo najmenej. Reflexiu vedieme s dôrazom na komunitu a vzťahy
so všetkými ich výhodami.
Zdroj: Kašparů M., Budujte šesťsten a nevyhoríte [07.05.2013]. [video, online].
Celá prednáška je dostupná na internete:https://www.youtube.com/watch?v=MRhVrcoR15A
AKTIVITA 2 Strom života
Cieľ: Podporiť budovanie vzájomných vzťahov a komunity cez vzájomné rozhovory
a otvorenosť (s dôrazom na korene a listy stromu). Podporiť budovanie identity a
sebareflexiu s ohľadom na minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Podporiť identifikáciu
silných stránok, schopností, zručností, talentov, formulovanie cieľov do budúcna
a identifikáciu kľúčových osôb a darov v živote.
Forma: skupinová (3-4 osoby)
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: 3 hodiny (podľa počtu účastníkov)
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: min. 3-4
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchartový papier a fixa pre každého
Postup: Účastníkov rozdelíme do skupín. V každej z nich bude facilitátorom jeden z
inštruktorov. Každý účastník v skupine na hárok flipchartového papiera fixou nakreslí svoj
obľúbený strom, na ktorý postupne kreslí:
- korene stromu reprezentujú naše korene, t.j. našu históriu: Kedy a kde sme sa
narodili, kto sú dôležité osoby, ktoré stáli pri nás v prvých rokoch života.
Do koreňov môžeme vpísať naše rodné meno, význam nášho mena, uviesť, kde
sme doteraz žili, študovali, pracovali a pod.
- medzi koreňmi a kmeňom stromu nakreslíme čiaru, ktorá reprezentuje pôdu,
z ktorej strom vyrastá. Na čiaru napíšeme fakty týkajúce sa našej prítomnosti: Kde
chodíme do školy/pracujeme, čo robíme v prítomnosti, koľko máme rokov. Keďže
pôda je podporou pre strom, na čiaru napíšeme, kto alebo čo je našou oporou,
vďaka ktorej sme schopní stáť rovno.
- kmeň stromu predstavuje naše silné stránky, pozitívne charakterové vlastnosti,
zručnosti, schopnosti, talenty, hodnoty, to, v čom sme dobrí, čo nás napĺňa, čo nás
motivuje, čo nás vedie ďalej.
- konáre stromu reprezentujú naše sny; to, v čo dúfame; smer, ktorý chceme dať
svojmu životu; zručnosti a schopnosti, ktoré by sme chceli nadobudnúť; to, čo by
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sme sa chceli naučiť, získať; nádej, ktorú skrývame; túžba, ktorá nie je v nás
odhalená.
- listy stromu sú podstatní ľudia v našom živote, ktorí nás posúvajú dopredu; niečo
nás naučili; sú pre nás inšpiráciou; sú našim oporným systémom. Môžu to byť aj
známi ľudia, ktorých osobne nepoznáme, alebo ľudia, ktorí už nežijú.
- ovocie stromu sú dary, ktoré nám boli dané. Darom môže byť čokoľvek hmotné aj
nehmotné, čo považujeme za náš dar (napr. priateľstvo). Môže to byť niečo, čo nás
niekto druhý naučil; niečo, čo je v nás alebo sme to dostali do života a sme
za to vďační.
Skupina kreslí svoje stromy postupne. Po dokreslení a vyplnení každej časti si ju jej
účastníci navzájom predstavia. Na záver prebieha v skupine reflexia.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škála
Ohliadnutie
- Techniky: Chronológia
Hodnotenie a Prepojenie s realitou:
- Čo majú naše stromy spoločné? Čo sa s nimi stane, keď prídu búrky?
- Čo môže byť búrkou v živote? Ako sa správame v búrke?
- Sú naše korene a pôda dosť pevné, aby sme búrku ustáli?
- Ustáli by sme búrku s našimi kvalitami v živote?
- Ustáli by sme búrku s ľuďmi, ktorých máme v živote?
- Ako sme spokojní s ľuďmi, ktorých máme v živote?
- Čo sa stane po búrke? Nalomí sa nejaký konár – nalomí sa naše sebavedomie?
- Ako sa cítime po búrke? Čo potrebujeme na to, aby sme sa z nej vedeli spamätať?
- Ako nám vedia pomôcť ľudia počas búrky a po nej?
Metodické poznámky:
Inštruktori v skupinách facilitujú a v prípade potreby smerujú účastníkov tak, aby prišli na
riešenie úlohy.
Zdroj: Dučajová Katarína, workshop, 2016. Spracovaný na základe skúseností v organizácii
Enviros Wilderness School association, Calgary, Alberta, Canada.
AKTIVITA 3 Aký som?
Cieľ: Podporiť sebareflexiu a rozprávanie o svojich charakterových vlastnostiach
s ostatnými účastníkmi.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 15 minút
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: papier a pero alebo ceruzka pre každého
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Postup: Každý účastník si napíše na papier svoje meno tak, aby jednotlivé písmená mena
boli napísané pod sebou. Ku každému písmenu svojho mena účastníci napíšu nejakú
vlastnosť, vec, činnosť, a pod., ktorá ich charakterizuje. Na písanie by mal vedúci skupiny
určiť časový limit. Po uplynutí tohto limitu sa postupne každý účastník predstaví ostatným
iba pomocou slov, ktoré si zapísal. Predstavenie začína „Som..."
Reflexia:
Ošetrenie pocitov:
- Ako ste sa pri aktivite cítili?
Hodnotenie:
- Bolo ťažké nájsť slová zodpovedajúce daným písmenám?
- Do akej miery vás vystihujú uvedené slová?
- Aká vlastnosť sa v skupine vyskytla najčastejšie?
- Prevažovali skôr kladné, alebo záporné charakteristiky?
Prepojenie s realitou:
- Ako sa dané vlastnosti prejavujú vo vašom každodennom živote?
Zdroj: MAŠÁT, V. 2012.Vybrané postupy sociálnej práce so skupinou. Inovace studijního
programu Pastorační a sociální práce ETF UK. 1. vyd. Zděnek Susa: Středokluky. 160 s.
ISBN 978–80–86057–80–4
AKTIVITA 4 Tričká
Cieľ: Vyjadriť hodnoty a životný štýl, posilniť identitu a sebareflexiu.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: v závislosti od skupiny, pri skupine 10 ľudí zhruba 15 minút
Počet inštruktorov:1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: obrázky tričiek, štipce alebo špendlíky
Postup: Inštruktor si vopred pripraví obrázky s tričkami s rôznymi motívmi a nápismi,
ktoré zohľadňujú vek a vyspelosť účastníkov hry. Na stoloch je rozložených cca 40 až 50
obrázkov, na ktorých sú znázornené tričká. Lektor poprosí účastníkov, aby si za 5 minút
poobzerali obrázky tričiek a potom si vybrali 2 z nich:
- jedno, ktoré sa im veľmi páči a v pohode by si ho obliekli, dokonca ho aj nosili na
verejnosti. Na chvíľu si obrázok tohto trička môžu pripevniť spínacím špendlíkom alebo
štipcom na bielizeň na svoj odev a takto hrdo označení si sadnúť na svoje miesto.
- druhé, ktoré sa im nepáči, nikdy by si ho na seba nedali a už vôbec by ho nenosili na
verejnosti, pretože sa im natoľko nepáči, nesúhlasia s jeho posolstvom alebo je
jednoducho “blbé”, nie je to ich šálka kávy. Účastníci si v kruhu, jeden po druhom
povedia, ktoré dve trička si vybrali a okomentujú svoj výber, prečo sa tak rozhodli. Ak
majú viacerí účastníci vybraté rovnaké tričko ako to najlepšie alebo najhoršie, hovoria po
sebe a nemusia čakať, až na nich dôjde v referujúcom kruhu rad.
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Reflexia:
Hodnotenie:
- Prečo ste si vybrali tieto tričká?
- Prečo by ste si nejaké tričko vôbec neobliekli a naopak, prečo sú niektoré vaše
obľúbené?
- Čo nimi vyjadrujete?
- Čo pre Vás znamenajú?
Zdroj: ONDRUŠEK, D. a kolektív. 2019. Hodnotové strety hrou. Bratislava: PDCS. 236 s.
ISBN 978-80-89563-50-0.
AKTIVITA 5 Margaréta
Ciele: Rozvíjať schopnosti účastníkov poskytovať spätnú väzbu. Posilniť identitu
účastníkov prostredníctvom vzájomných spätných väzieb. Rozvíjanie sociálneho vnímania
účastníkov. Posilnenie komunity.
Forma: hromadná alebo skupinová (podľa zloženia skupiny)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 60 – 90 min (podľa počtu účastníkov)
Počet inštruktorov: jeden inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: papier nastrihaný na lístky tak, aby každý mohol napísať jeden lístok každému v
skupine, pero alebo ceruzka pre každého účastníka, klobúk alebo škatuľa na lístky
Postup: Účastníci si sadnú do kruhu tak, aby na seba všetci videli. Inštruktor im vysvetlí, že
v priebehu nasledujúcej hodiny budú písať odkazy ostatným účastníkom skupiny.
Pri písaní spätnej väzby majú za úlohu dodržiavať zásady poskytovania spätnej väzby a
použiť sendvičový model – t. z. dve pozitívne spätné väzby a jedna negatívna v strede.
Inštruktor postupne vyslovuje mená účastníkov, komu ostatní píšu odkazy. Po dopísaní
každý zloží ústrižok papiera a označí ho menom adresáta, ale nemusí ho podpisovať. Vloží
ho do klobúka (alebo škatule), s ktorým inštruktor prechádza okolo účastníkov.
Po každom kole vloží jednotlivé „margarétky“ do obálky, na ktoré napíše meno daného
účastníka. Keď inštruktor vyčerpá všetky mená účastníkov v kruhu, vyhlási krátku
prestávku. Po prestávke rozdá jednotlivé obálky ich adresátom. Každý má desať minút na
prečítanie svojich lístkov a následne tri minúty na to, aby sa k nim vyjadril. Môže byť ticho,
vziať do úvahy len niekoľko konkrétnych odkazov alebo všetky zhodnotiť spoločne. Po
tejto časti aktivitu uzavrieme krátkou diskusiou, aké to bolo čítať o sebe veci pozitívne, ale
aj negatívne. Rovnako je možné diskusiu zamerať aj na to, ako sa účastníkom písali tieto
veci o druhých.
Motivácia: Pri našom sebapoznávaní nám pomáha aj spätná väzba od druhých ľudí.
Pomocou nej sa dozvedáme, ako nás vnímajú a tieto informácie môžeme porovnávať
so svojím sebaobrazom. Je dôležité si uvedomiť, že druhí ľudia nás môžu posudzovať či
charakterizovať iba podľa nášho správania, rovnako ako aj my ich. Preto naša mienka
o druhých, ako aj mienka druhých ľudí o nás je dôležitou súčasťou našich zdrojov
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sebapoznávania, avšak je zároveň limitovaná hranicami našej otvorenosti voči druhým,
našimi skúsenosťami a osobnostnou zrelosťou, či rôznymi ďalšími faktormi medziľudskej
interakcie. Stojí to však za to, čas od času si spätnú väzbu od druhých vyžiadať.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov:
- Technika: Teplomer
- Ako sa cítite? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Ako hodláte využiť túto spätnú väzbu do budúcna?
Metodické poznámky: Nie je potrebné, aby účastníci písali svoj názor na každého
v skupine. Podľa svojej voľby môžu niekoho vynechať. Inštruktor by nemal účastníkov
nútiť, aby podpisovali svoje názory, ale vhodnou formou ich k tomu viesť. Aktivite dáva
rýchlejší spád, keď lístky v priebehu prvej časti aktivity zbierajú dvaja inštruktori.
Negatívnu spätnú väzbu sme formulovali v znení, “čo by si mohol/mohla zlepšiť” podľa
teórie mysle od C. Dweck, ktorá neznačkuje osobu ale správanie človeka, a tým aj môže
predchádzať výčitkám a konfliktom, ktoré sú medzi našimi klientmi vzhľadom aj na ich
nízku sebadôveru a pocity menejcennosti pravdepodobnejšie. Je preto dôležité neustále
sledovanie toho, ako daná osoba prijíma spätnú väzbu a v prípade potreby kritickejšiu
spätnú väzbu rozobrať so skupinou.
Zdroj: GYMERSKÁ M. – KOŽUCH, B.– RUŽOVIČKOVÁ J. Ako byť v pohode sám so sebou.
Metodická príručka kurzu OSV. 1 vyd. Bratislava: Persona. 88 s. ISBN: 978-80-89463-01-5

1.4 Kruh Života
Aktivity zamerané na upevnenie porozumenia fázam školení
Cieľ: Upevniť porozumenie jednotlivým fázam školení zážitkovou formou.
Forma: skupinová
Čas: 2,5 hod.
Počet inštruktorov: spolu 4+
Počet účastníkov: závisí od aktivity
Prostredie: závisí od aktivity
Materiál: viď aktivity na jednotlivých stanovištiach.
Postup: Účastníci sa budú v skupinách striedať na štyroch stanovištiach, z ktorých každé
bude zamerané na jednu fázu školení (1. Niekam patriť, 2. Niečo dokázať, 3. Byť
nezávislým, 4. Vedieť dávať).Po prejdení stanovíšť každou skupinou nasleduje reflexia
s prepojením aktivít na jednotlivé fázy. Na každom stanovišti po skončení aktivity
vyzveme účastníkov, aby porozmýšľali, do ktorej fázy by ju zaradili. Po tom, ako skupiny
prejdú všetky stanovištia, každá z nich dostane za úlohu diskutovať o jednom
zo stanovíšť, rozhodnúť, do ktorej časti kruhu odvahy patrí a zdôvodniť to. Ostatné
skupiny počúvajú a majú možnosť zapojiť sa do diskusie.
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Fáza 1: NIEKAM PATRIŤ

ŠPAGÁT
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 30 minút
Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: špagát
Postup:
Všetci účastníci sa postavia na špagát a oznámi sa im ich úloha – zmeniť poradie
na špagáte tak, aby stáli v abecednom poradí krstných mien. Na špagáte musia stáť celý
čas aspoň jednou nohou. Keď si účastníci menia miesta, navzájom si hovoria svoje mená a
pomáhajú si, aby nikto "nespadol" zo špagátu. Na záver všetci povedia svoje mená, aby sa
skontrolovalo správne postavenie na špagáte podľa abecedy. Takto pokračujú ďalej, až
kým vedúci aktivitu po uplynutí časového limitu nezastaví. Vyhodnotí sa, koľko úloh stihli
splniť.
Úlohy:
Postaviť sa na špagát:
- podľa začiatočného písmena krstného mena,
- podľa začiatočného písmena priezviska,
- od najstaršieho po najmladšieho,
- od najvyššieho po najnižšieho,
- od miesta narodenia od západu na východ,
- od najdlhších vlasov po najkratšie,
- od najsvetlejších očí po najtmavšie,
- od najväčšieho čísla topánok po najmenšie …
Reflexia:
Hodnotenie
- Prečo ste sa rozhodli priradiť aktivitu do tejto fázy?
- Pripomenulo vám to niečo z toho, o čom sme hovorili na školeniach?
- Predstavte si, že špagát bola vaša komunita: mali ste na špagáte stále to isté
miesto, alebo ste boli v niečom prví a v inom zas poslední?
- Čo ste museli vedieť o sebe, aby ste sa mohli zoradiť na správne miesto na
špagáte?
- Vedeli by ste nájsť svoje miesto v komunite, ak by ste samých seba nepoznali?
- Podarilo by sa vám nájsť svoje miesto na špagáte, keby ste si navzájom nepovedali
informácie o sebe?
- Je možné byť súčasťou komunity bez toho, aby ste sa navzájom poznali?
- Podarilo by sa vám zoradiť bez vybočenia zo špagátu bez toho, aby ste si navzájom
pomáhali? Podarilo by sa vám to bez toho, aby ste ustúpili, keď sa niekto snažil
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dostať okolo vás?
- Museli ste brať na seba ohľad?
- Museli ste si navzájom dôverovať, že sa podržíte, aby ste nevypadli?
- Čo by sa stalo, keby ste si nepomáhali? Ostali by na špagáte všetci, alebo by
z neho musel niekto vypadnúť?
Prepojenie s realitou
- Aký má pre človeka význam komunita?
- Ako to funguje v komunite?
Metodické poznámky
- Aký má pre človeka význam komunita? Každý v nej má svoje miesto, je súčasťou
komunity taký, aký je, je prijatý a môže dôverovať druhým, že ho podržia.
- Ako to funguje v komunite? Každý z nás má v komunite svoje miesto – sme
rozdielni a dopĺňame sa – v niečom sme silnejší a v niečom slabší.
Zdroj: IUVENTA-NAFYM. 2001. Do Európy hrou. 1. vyd. Bratislava: MiRe. 32s.
Fáza 2: NIEČO DOKÁZAŤ

MOST
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 30 minút
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: miestnosť
Materiál: novinový papier, lepiaca páska, nožnice a špilky
Postup: Skupiny s použitím novinového papiera, lepiacej pásky, nožníc a špiliek majú za 20
minút postaviť model mosta. 5 minút pred uplynutím časového limitu im vezmeme
nožnice, (aby si účastníci vyskúšali, ako reagujú na zmenu). Posledných 10 minút necháme
na diskusiu v rámci skupiny – zhodnotenie, čo sa podarilo a čo mohli urobiť lepšie.
Reflexia:
Hodnotenie
- Do ktorej fázy školení by ste zaradili túto úlohu? Prečo?
- Ako ste spokojní s tým, ako ste úlohu vyriešili? Podarilo sa vám ju dokončiť? Vďaka
čomu áno/prečo nie?
- Aké zručnosti ste museli využiť?
- Ako ste postupovali? Naplánovali ste si, čo a ako budete robiť? Rozdelili ste si
úlohy?
- Vedeli ste sa dohodnúť? Mali ste vodcu? Zapojil sa do stavby mosta každý?
- Ako ste reagovali, keď sme vám vzali pred koncom nožnice? Vedeli ste si poradiť aj
bez nich?
- Pripomína vám to nejakú situáciu z reálneho života?
- Ako sa vám pracovalo v skupine?
- Ako ste na konci zhodnotili svoju prácu?
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- Našli ste nejaký spôsob, ako by sa to dalo urobiť lepšie?
- Ak by ste mali postaviť most ešte raz, zmenili by ste niečo?
Prepojenie s realitou
- Ako by vám skúsenosť z tejto aktivity mohla pomôcť v reálnom živote?
- Ako postupujeme, keď potrebujeme vyriešiť nejakú úlohu alebo problém
v skupine?
- Pomohla vám aktivita spoznať nejaké vaše zručnosti alebo silné stránky? Ak áno,
ktoré?
Metodické poznámky
- Ako postupujeme, keď potrebujeme vyriešiť nejakú úlohu alebo problém
v skupine? Vopred si premyslíme, ako úlohu splníme, rozdelíme si úlohy tak, aby
bol každý čo najlepšie využitý v tom, čo vie robiť najlepšie, a pod.
Zdroj: IUVENTA-NAFYM. 2001. Do Európy hrou. 1. vyd. Bratislava: MiRe. 32s.
Fáza 3: BYŤ NEZÁVISLÝM

Forma: individuálna/hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 minút
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 5, ceruzky alebo perá
Postup:
1) Úlohou každého účastníka je za 10 minút vytvoriť individuálne poradie dôležitosti
svojich hodnôt. Vybrané poradie si účastníci vyznačia vo svojich pracovných listoch.
2) Po vytvorení individuálneho poradia je úlohou účastníkov za 10 minút diskusiou
vytvoriť skupinové poradie.
3) Po diskusii sa každý z účastníkov vráti späť k svojmu zoznamu a počas 5 minút si
premyslí, či na základe diskusie, ktorá prebehla v skupine chce zmeniť svoje poradie alebo
chce ostať pri svojom pôvodnom zozname, ktorý vytvoril samostatne.
4) Účastníci si vzájomne porovnajú svoje zoznam hodnôt a diskutujú prečo sú tieto
hodnoty pre nich dôležité.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škála, Karty
Hodnotenie:
- Techniky: Dopytovanie, Kľúčový moment
- Bola pre vás úloha ťažká? Prečo?
- Prečo ste si vybrali práve tie hodnoty? Upravovali ste ich po diskusii s ostatnými?
Prečo áno a prečo nie? Do ktorej fázy školení by ste zaradili túto aktivitu a prečo?
- Akú úlohu hrala v aktivite nezávislosť?
- Ako sa vám spolupracovalo v skupine? Vedeli ste sa dohodnúť, snažili ste sa
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presadiť svoje alebo ste sa prispôsobili? Podľahli ste skupinovému tlaku?
- Aký bol pre Vás najvýznamnejší moment v aktivite? Zachovali by ste sa rovnako?
Chceli by ste si to prehrať znova?
Prepojenie s realitou
- Čo z aktivity som si uvedomil a viem využiť v reálnom živote? Riadim sa svojimi
hodnotami v živote alebo sa skôr prispôsobujem druhým?
- Ako budem v budúcnosti postupovať pri riešení skupinových úloh v mojej
komunite?
Metodické poznámky
Inštruktori by mali reflexiu uzatvoriť v tomto duchu: Byť nezávislým znamená využívať to,
čo vieme a poznáme, aby sme sa vedeli slobodne rozhodovať a prijímať následky.
Neznamená to ale, že nepočúvame ostatných. Keď vieme kto sme, aké máme hodnoty
a postoje, čo nás baví a čo naopak vo svojom živote nechceme – máme svoje
rozhodovanie vo svojich rukách a vieme lepšie zhodnotiť, čo je pre nás dobré, čo nie, ktorí
ľudia nám radia správne, ktorí nie.
Zdroj: IUVENTA-NAFYM. 2001. Do Európy hrou. 1. vyd. Bratislava: MiRe. 32s.
Fáza 4: VEDIEŤ DÁVAŤ

LOPTIČKA
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 30 minút
Počet účastníkov: 5-10
Prostredie: outdoor
Materiál: loptička, krúžok, špagát
Postup: Úlohou skupiny je prechod vopred určenej trasy s loptičkou umiestnenou na
krúžku, ktorý sa drží na povrazoch, ktoré napínajú účastníci stojaci v kruhu (viď foto).
Jeden z účastníkov má zaviazané oči a musí sa nechať viesť ostatnými. Facilitátor
v skupine sleduje, či mu ostatní v skupine pomáhajú alebo nie.
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Reflexia:
Analýza
- Do ktorej fázy školení by ste zaradili túto aktivitu?
- Ako sa vám pracovalo v skupine?
- Ako sa pracovalo tomu, ktorý mal zaviazané oči?
- Ako sa k nemu správali ostatní? Starali sa o neho? Dávali mu inštrukcie, kadiaľ má
ísť alebo boli nervózni, že ich brzdí?
- Ako ste spokojní so svojím správaním k tomu, ktorý mal zaviazané oči?
Prepojenie s realitou
- Ako sa správame v reálnom živote?
- Snažíme sa pomáhať tým, ktorí sú slabší alebo majú nejakú nevýhodu?
Metodické poznámky:
Ak sa nám podarí úspešne zvládnuť prvé tri fázy školení, znamená to, že máme svoj život
pod kontrolou a preto sa môžeme sústrediť aj na iných ľudí, nielen sami na seba. Sme
nezávislí a chceme sa podeliť o to, čo sa v živote naučili s druhými. Chceme byť užitoční.
Zdroj: VECHETA, V. Outdoor aktivity: 50 her a aktivit pro trénink, školení i zábavu. 1. vyd.
Computer Press, a.s., 2009. 180s. ISBN 978-80-251-2650-9
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2. fáza ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI

2.1 Motivácia a stanovovanie si cieľov
Ciele
 Každý účastník si uvedomuje, že je schopný riešiť akékoľvek problémy.
 Predstaviť tému sebazdokonaľovania, rozvíjania schopností, vytrvalosti
a zamerania na riešenie problému.
 Rozvíjať v účastníkoch sebahodnotenie a schopnosti odhadnúť svoje sily.
 Vzbudiť v účastníkoch uvedomenie si zážitku podcenenia alebo nadhodnotenia
a s tým súvisiacich dôsledkov.
 Rozvíjať schopnosť stanovovať si ciele do budúcnosti a vytvárať si stratégie k ich
dosiahnutiu.
 Vytvoriť konkrétny plán za účelom naučenia sa novej zručnosti.
 Rozvíjať rôzne praktické schopnosti a zručnosti za účelom získania vyššej
sebadôvery, sebaúčinnosti a potreby dosahovania úspechu.
 Rozvíjať prístup zameraný na riešenie problémov.
 Ukázať a demonštrovať ako funguje a aký význam má motivácia, podporiť
vzájomné motivovanie účastníkov.
 Sprostredkovať skúsenosť s motiváciou/demotiváciou a jej dôsledkov na výkon
a spoluprácu.
 Podporiť klientov vo vizualizácií si ich budúcnosti prostredníctvom napísania listu
samým sebe, ktorý otvoria o pol roka.
 Účastníci majú pozitívny postoj: V neúspechu sa ukrýva možnosť na zlepšenie.
 Zmapovanie potrieb pre IPRO, sebapoznávanie v oblasti záujmov, posilniť klientov.
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AKTIVITA 1 Uvedenie 2. fázy školení: Schopnosti a zručnosti
Cieľ: Zopakovať si fázy školení, predstaviť 2. fázu a motivovať účastníkov pre pokračovanie
v programe.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: dataprojektor, notebook, motivačné video
Postup: S účastníkmi si pripomenieme ciele a jednotlivé fázy školení. Zhrnieme si, čomu
sme sa venovali v 1. fáze a nadviažeme na 2. fázu školení. V prvej fáze išlo o odvahu byť
sám sebou, prijať seba aj ostatných, nebáť sa niekam patriť, dôverovať ľuďom. V druhej
fáze ide o odvahu učiť sa nové veci, objavovať svoje schopnosti, zručnosti, talenty, nebáť
sa robiť chyby a v neposlednom rade vedieť sa postaviť problémom a nevzdávať sa.
Účastníkom pustíme motivačné video a vysvetlíme im, že počas nasledujúcich školení
budeme robiť rôzne zážitkové aktivity zamerané na uvedomenie si vlastností potrebných
pre vlastné napredovanie. Budeme si stanovovať ciele a pracovať na ich dosahovaní.
Zároveň budeme pracovať na rôznych praktických zručnostiach a objavovať svoje
schopnosti a talenty.
Reflexia:
Hodnotenie
- Čo hovoríte na výroky z videa: „Utekať môžete, ale nie večne.“, „Prečo padáme?,
Aby sme sa naučili znova postaviť.“, „Ide o to koľko rán unesieš a aj napriek tomu
sa znova postavíš.“, „Nalož čo najlepšie s tým, čím ťa Boh obdaril“.
Prepojenie s realitou
- Utekáš alebo čelíš svojim problémom, strachom?
- Keď príde výzva, ako rýchlo sa vzdávaš?
- Aké sú tvoje talenty a ako ich rozvíjaš?
Metodické poznámky:
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=HdSNE9FC2Gk
Zdroj: BRENDTRO, L. K. – BROKENLEG, m. –BROCKEN, S. V. 1990. Reclaiming you that risk:
Our hope for the future. National educational service: Bloomington, Indiana. 100s.(812)
336-7700, (800) 733-6786.
AKTIVITA 2 Na hrane zajtrajška
Cieľ: Prostredníctvom filmu predstaviť tému sebazdokonaľovania, rozvíjania schopností,
vytrvalosti a zamerania na riešenie problému. Cez myšlienku filmu vysvetliť podstatu
2. fázy školení – Zručnosti a schopnosti.
Forma: hromadná
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Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 2,5 hod
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: dataprojektor, notebook, film Na hrane zajtrajška, reproduktory
Postup: Účastníkom predstavíme film. Ak je to potrebné vysvetlíme základné prvky sci-fi
žánru (ak je pre účastníkov nový). Po pozretí filmu nasleduje reflexia.
Reflexia:
Ohliadnutie
- Techniky: Chronológia
Hodnotenie
- Ako sa vám páčil film? Ktorá scéna bola podľa Vás najlepšia? Prečo?
- Ako sa správal hlavný hrdina? Aké mal vlastnosti?
- Ako sa hlavný hrdina počas deja vyvíjal?
- Čo musel urobiť, aby sa mu podarilo zvíťaziť nad nepriateľom?
Prepojenie s realitou
- K čomu nás film inšpiruje/nabáda?
- Aký postoj si z filmu môžeme osvojiť?
Metodické poznámky:
Reflexiu vedieme tak, aby si účastníci uvedomili:
- schopnosť človeka zdokonaľovať svoje schopnosti (hlavný hrdina v úvode nebol schopný
situácie zvládnuť, ale postupne sa to učil)
- nutnosť meniť zabehnuté vzorce správania (na to, aby sa hlavnému hrdinovi podarilo
zvíťaziť, musel sa poučiť zo svojho zlyhania a pri ďalšom pokuse urobiť veci inak).
Zdroj: Liman, D., Edge of Tomorrow (Na hrane zajtrajška), 2014. [film] USA/Kanada, 108
min.
AKTIVITA 3 Podceňovanie a nadhodnocovanie
Cieľ: Rozvíjať v účastníkoch sebahodnotenie a schopnosti primerane odhadnúť svoje sily.
Vzbudiť v účastníkoch uvedomenie si zážitku podcenenia alebo nadhodnotenia a s tým
súvisiacich dôsledkov.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 2 hod.
Počet inštruktorov: 1 na každé stanovište
Počet účastníkov: ľubovoľný
Denná doba: deň
Prostredie: indoor a outdoor
Materiál: švihadlo, kôš, loptičky, vrece, frisbee, zoznam slov na
zapamätanie si, mikrofón
Postup: Skupina je rozdelená rovnomerne podľa počtu stanovíšť. Každý vedúci má na
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starosti jedno stanovište, kde môže prebiehať jedna alebo dve športové disciplíny.
Na začiatku sa vždy najprv vysvetlí a precvičí aktivita. Každý účastník si vyskúša danú
disciplínu, aby mohol urobiť vlastný výkonnostný odhad. Školiteľ si poznačí, koľko úkonov
každý z účastníkov odhaduje, že zvládne v stanovenom čase urobiť na danom stanovišti.
Účastníkom sa oznámi aj tolerancia, ktorú si v rámci každej z disciplín určí školiteľ. Potom,
ako každý nahlási svoj odhad sa športuje „naostro“ a porovná sa odhad so skutočným
výsledkom. Pre naše školenie sme zvolili sedem disciplín (disciplíny môžu byť rôzne aj ich
počet).
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škála
Ohliadnutie
- Techniky: Reportéri
Hodnotenie
- Ako sa Vám športovalo? V ktorých disciplínach ste sa podcenili a v ktorých
nadhodnotili? V ktorých bol váš odhad správny?
- Ako ste sa cítili, keď ste sa podcenili alebo nadhodnotili?
- Aké sú riziká podceňovania alebo nadceňovania? Ako im môžeme predchádzať?
Prepojenie s realitou
- Ako viete túto skúsenosť využiť v reálnom živote? Pri plánovaní cieľov?
Metodické poznámky:
Možné disciplíny: kliky, plank, skoky cez švihadlo, hod loptičkou do koša, skok vo vreci,
hádzanie frisbee, zapamätanie si slovíčok.
Tolerancia: kliky – 5 klikov, plank – 30 sekúnd, skoky cez švihadlo – 5 preskokov, hod
loptou do vedra – 1 hod, frisbee – 1 z 10, zapamätané slová – 3 z 30, skok vo vreci –
3 sekundy (celková dĺžka trate: cca 20 sekúnd). Toleranciu určujú vedúci vzhľadom na
charakter disciplíny a klientov.
AKTIVITA 4 Na čo sa teším najviac, V čom sa chcem zdokonaliť
Na čo sa teším najviac
Cieľ: Zmapovať potreby pre IPRO, sebapoznávanie v oblasti záujmov a túžob, posilniť
klientov
Forma: individuálno – skupinová (účastníci vypĺňajú cvičenie samy a neskôr sa rozprávajú
v skupine)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3-4
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 6 „Na čo sa teším najviac“, perá
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Postup: Inštruktori rozdelia účastníkov do skupín a rozdajú im pracovné listy s aktivitou
Na čo sa najviac vo svojom živote tešíš. Účastníci majú o tom napísať čo najkonkrétnejšie
– kde sú, s kým sú, čo robia, čo majú oblečené, koľko majú rokov a pod.
Reflexia:
- Na čo sa vo svojom živote tešíte? Prečo práve to?
- Tešíte sa na budúcnosť? Prečo áno/nie?
- Čo hovoríte na výrok? Veríte, že je vo Vašich rukách to, aby bol Váš život krajší?
V čom sa chcem zdokonaliť
Cieľ: Zmapovať potreby pre IPRO, sebapoznávanie v oblasti záujmov a túžob, posilniť
klientov.
Forma: individuálno – skupinová (účastníci vypĺňajú cvičenie samy a neskôr sa rozprávajú
v skupine)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3-4
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 7 „V čom sa chcem zdokonaliť“, perá
Postup: Inštruktori rozdelia účastníkov do skupín a rozdajú im pracovné listy s aktivitou
V čom sa chcem zdokonaliť. Napíš o tom, v ktorej oblasti sa potrebuješ viac zdokonaliť,
aby si mohol žiť plnohodnotnejší a viac naplnený život a prečo? Ako by si sa v nej mohol
rozvíjať?
Reflexia:
- V čom by ste sa chceli zdokonaliť? Prečo práve v tom?
- Ako sa v tom plánujete rozvíjať?
- Čo hovoríte na výrok? Máte silnú vôľu?
AKTIVITA 5 Nákup v potravinách
Cieľ: Ukázať si, ako cieľ ovplyvňuje správanie.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 do každej skupiny
Počet účastníkov: min. 8
Prostredie: outdoor, obchod
Materiál: obrázky potravín
Postup: Účastníci budú mať za úlohu nakúpiť potraviny podľa toho, aký majú cieľ. Ciele
budú pribrať, stať sa vegetariánom, jesť zdravo a štvrtá skupina bude mať voľnú ruku.
Reflexia:
Hodnotenie
- Podľa čoho ste kúpili to, čo ste kúpili?
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- Prečo ste nekúpili to, čo ostatní?
Prepojenie s realitou
- Je dôležité mať cieľ? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
- Máte v živote nejaké ciele? Správate sa podľa nich?
- Ovplyvňujú nejako ciele vaše správanie?

AKTIVITA 6 Úvodný Coaching/Individuálny plán rozvoja osobnosti
Cieľ: Rozvíjať schopnosť stanovovať si ciele do budúcnosti a vytvárať si stratégie k ich
dosiahnutiu. Vytvoriť konkrétny plán za účelom naučenia sa novej zručnosti. Rozvíjať
prístup zameraný na riešenie problémov. Rozvíjať rôzne praktické schopnosti a zručnosti
za účelom získania vyššej sebadôvery, sebaúčinnosti a potreby dosahovania úspechu (skôr
do teórie).
Forma: individuálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: 45-60 min na jeden rozhovor
Počet inštruktorov: podľa počtu skupiny, malo by ich však byť viac, 1 inštruktor na max. 34 koučovania v rade
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: Príloha č. 8 vytvorená podľa modelu koučovania GROW;
Materiál na simultánne aktivity: papier, perá, ceruzy alebo farbičky, Rubikova kocka,
kravata, lano, loptičky a pod., manuál na pískanie, lúskanie, maľovanie, viazanie uzla,
viazanie kravaty, žonglovanie, zloženie Rubikovej kocky atď. – podľa potreby.
Postup: Koučovanie prebieha formou individuálneho rozhovoru školiteľa a účastníka.
Účastníkov vedieme k tomu, aby si stanovili cieľ na najbližších 6 mesiacov (v oblastiach
šport, umenie, praktické zručnosti – napr. varenie). Spoločne si rozoberieme, aká je
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realita, aké sú možnosti riešenia, určíme si krátkodobý cieľ na najbližší mesiac a urobíme
si akčný plán: určíme si jednotlivé úlohy, časovo ich vymedzíme, zodpovieme si, ako nám
pomôžu k celkovému dosiahnutiu cieľa a rozoberieme si možné prekážky. Kópiu plánu
odovzdáme každému účastníkovi. K plánu sa budeme vracať pri každom stretnutí
a zhodnocovať, čo sa účastníkom podarilo dosiahnuť, čo nie a ak nie, prečo sa to
nepodarilo a čo by sme mohli nabudúce urobiť inak. Zároveň si stanovíme ďalší
krátkodobý
cieľ
na
ďalší
mesiac
a urobíme
si
akčný
plán.
Simultánne prebieha učenie sa rôznym zručnostiam ako napr. pískanie, lúskanie,
maľovanie, viazanie uzla, viazanie kravaty, žonglovanie, zloženie Rubikovej kocky, a pod.
Tieto aktivity vykonávajú ostatní účastníci pri stanovištiach, zatiaľ čo prebieha koučovanie.
Metodické poznámky
Snažíme sa otázkami predovšetkým podnecovať vnútorný potenciál účastníkov a ich
orientáciu na riešenie, cieľ, pri čom účastníci samy hľadajú riešenie a tvoria akčný plán. Na
druhej strane pozorne sledujeme a zvažujeme, kedy je vhodná rada, usmernenie.
Zdroj: WHITMOORE, J. 2001.Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda
transpersonálího koučování. 3. doplnené a prepracované vyd. Praha: Management Press.
243s. ISBN 978-80-7261-209-3
AKTIVITA 7 Úvod do motivácie
Cieľ: Ukázať zážitkovou formou ako funguje a aká významná je motivácia.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž:1/2
Čas: 10 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, motivačné video, prípadne internet
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako sa cítite? Ako sa Vám páčilo video?
Ohliadnutie
- Techniky: Rekapitulácia
Hodnotenie
- Prečo si myslíte, že to nevzdal? (kouč, zmysel/cieľ)
Prepojenie s realitou
- A čo vy? Viete sa prekonať ako futbalista na videu? Kedy áno a kedy nie? Prečo?
- Máte v živote niekoho, kto Vás vie namotivovať? Viete sa namotivovať samy? Ako?
Čo Vám toto video hovorí do Vášho života?
Zdroj: Kendrick A., Facing the Giants (Vzepřít se obrům), 2006. [film]. USA, 111 min.
Ukážka dostupná na https://www.youtube.com/watch?v=bftFLXLJui0 [28.02.2016]
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AKTIVITA 8 Motivácia vs. demotivácia
Cieľ: Sprostredkovať skúsenosť s motiváciou/demotiváciou a jej dôsledkov na výkon
a spoluprácu.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 3/3
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: podľa aktivít
Materiál: podľa aktivít
Postup: Skupina bude rozdelená do tímov po 4-5 ľudí. Bude mať v časovom limite do 30
minút za úlohu vykonať určitú sadu aktivít. V jednom tíme bude navyše motivátor a v
jednom demotivátor, ktorí budú povzbudzovať alebo demotivovať svojich členov. Tímu
s motivátorom bude za úspešné plnenie sľúbená aj odmena.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škála
Ohliadnutie
- Techniky: Chronológia
Hodnotenie
- Ako ste spokojní s vašim výkonom? Čo sa Vám páčilo a čo naopak nepáčilo?
- Boli ste motivovaní alebo demotivovaní stihnúť to za časový limit? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Ako viete túto skúsenosť využiť vo svojom živote? Vo svojej komunite? V práci?
Metodické poznámky
Aktivity môžu byť úplne jednoduché, ale aj zložitejšie alebo pre komunitu prakticky
prínosné. Dôležitá je však rola motivátora a demotivátora, ktorá by mala výkonnosť
skupiny ovplyvňovať. Inštruktori môžu pripraviť pre spomínané role motivačné
a demotivačné frázy, aby to účastníkom v rolách uľahčili a priebeh aktivity čo najviac
zefektívnili.
Príklady aktivít:
- vypiť 2 litre vody
- 3 minúty tancovať
- zložiť básničku na tému Hniezdo – 4 verše – 1 sloha
- vyvliecť a navliecť šnúrky z topánky – každý člen skupinky
- zistiť, koľko rokov spolu majú všetci animátori
- postaviť domček z karát tak, aby po dokončení stál 10 sekúnd (min. tri poschodia)
- urobiť každému zo skupinky papierovú čiapku
- poskladať 5 lodičiek z papiera
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AKTIVITA 9 Energia
Cieľ: Zmapovanie potrieb pre IPRO, sebapoznávanie v oblasti záujmov.
Forma: individuálno/skupinová (účastníci vypĺňajú cvičenie samy a neskôr sa rozprávajú
v skupine)
Fyzická a psychická záťaž: 1/3-4
Čas: 25 min
Počet inštruktorov: 1 do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 9 „Energia“, perá
Postup: Účastníci sú rozdelení v skupinách a majú za úlohu zamyslieť sa nad tým, kedy
majú najviac energie („Najviac energie mám, keď“...)
Reflexia:
- Pri akých činnostiach ste plní energie?
- Čo Vás vie nabudiť? Čo Vám dodáva energiu?
- Čo hovoríte na výrok?
- Cítite sa vyčerpaný? Ak áno, ako s tým pracujete?
- Ako by ste sa tomu mohli vyhnúť, alebo to zmeniť?

2.2 Motivácia a sebavedomie
AKTIVITA 1 Večer s hosťom
Cieľ: Stretnutím s úspešným hosťom motivovať účastníkov k tomu, aby pracovali
na svojom osobnostnom rozvoji.
Postup: V rámci motivačného večera sme pozvali na diskusiu Mariána Feča, zástupcu Úradu
splnomocnenca vlády pre rómske komunity, absolventa Prešovskej univerzity, ktorý účinkoval aj v
našom DVD sprievodcovi. Hosť odpovedal na naše otázky týkajúce sa obdobia v detskom domove,
ako aj po odchode z neho. Rozprával o svojich skúsenostiach aj problémoch, s ktorými sa stretol,
účastníkov povzbudil, aby na sebe pracovali svojimi slovami, ale hlavne svojím úspešným
príkladom. Diskusia prebiehala v kruhu a účastníci mali možnosť klásť otázky
v priebehu diskusie aj po jej skončení.
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AKTIVITA 2 O pripútanom slonovi
Cieľ: Rozvíjať vnútornú motiváciu a sebavedomie účastníkov cez príbeh o pripútanom
slonovi.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 minút
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Denná doba: večer
Priestor: miestnosť
Materiál: projektor, notebook, príbeh Pripútaný slon, prezentácia
Postup: Účastníkom prečítame príbeh Pripútaný slon, ktorý zároveň premietame cez
prezentáciu na projektore. Nasleduje diskusia. V nej účastníkov smerujeme, aby si
uvedomili, že svoj život môžu zmeniť, keď zmenia svoju predstavu o tom, čo nedokážu.
Príbehom ich motivujeme, aby prevzali kontrolu nad svojimi životmi: aby sa nevzdávali a
skúšali veci, ktoré sa im možno v minulosti nepodarili, alebo ktoré neveria, že sa im
v budúcnosti môžu podariť.
Reflexia:
Ohliadnutie
- Rekapitulácia príbehu. Čo sa stalo v príbehu? O čom bol príbeh?
Hodnotenie
- V čom spočívala pointa príbehu? Prečo sa slon nedokázal vyslobodiť?
Prepojenie s realitou
- Máte svoje kolíky aj vy? Povedzte nám viac o svojich kolíkoch.
- Prečo si myslíte, že sa nedokážete vyslobodiť?
- Kedy naposledy ste sa skúšali oslobodiť? Nezmenilo sa odvtedy niečo?
- Čo by ste potrebovali na to, aby ste sa pohli ďalej? Akú podporu potrebujete?
- Ako Vám vieme my, kamaráti so spoločenstva, blízky pomôcť?
- Čo urobíte ako prvé, aby ste sa raz vyslobodili od kolíka?
Metodické poznámky:
Diskusiu vedieme v skupinkách. Cieľom je podpora zdrojov a proaktivity účastníkov.
Zdroje:
BUCAY, J.2005. Porozprávam Ti. Vydavateľstvo NOXI. 216s. ISBN 8089179231 Dostupné
na internete: http://www.pramen.info/c/2045/priputany-slon.htm [02.01.2009]
MIKLOVIC, I. 2015. Pripútaný slon. In Leadership&management. [prezentácia online]
Dostupné na internete: http://www.slideshare.net/IvanaMiklovic/priputany-slon
[22.03.2015]
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AKTIVITA 3 Pochovaj svoje „nedokážem“
Cieľ: Rozvíjať dôveru účastníkov vo svoje schopnosti, prelomiť ich zaužívané vzorce
uvažovania o sebe samých.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž:1/4
Čas: 30 minút
Počet inštruktorov: všetci prítomní
Počet účastníkov: ľubovoľný
Denná doba: večer
Prostredie: miestnosť, záhrada
Materiál: sviečky, krabica od topánok, pero a papier pre každého účastníka, príloha č. 10
príbeh „Odpočívaj v pokoji“, občerstvenie pre oslavu, hudba v pozadí
Postup: Pred aktivitou pripravíme miestnosť: stoličky umiestnime do kruhu, v miestnosti
rozmiestnime sviečky a pustíme pomalú inštrumentálnu hudbu, aby sme navodili zvláštnu
atmosféru. Účastníkom prerozprávame príbeh o učiteľke, ktorá vyzvala svojich žiakov v
triede, aby na papier spísali všetko, čo si myslia, že nikdy nedokážu. Žiaci svoje zoznamy
vložili do škatule od topánok a spoločne krabicu pochovali na znak toho, aby sa vo svojom
živote nesústredili na to, čo si myslia, že nikdy nebudú schopní prekonať, ale na to, čo
dokážu. Vyzveme účastníkov, aby napísali svoje zoznamy a vhodili ich do krabice jeden po
druhom. Nasleduje rituál pochovávania krabice, resp. v našom prípade spálenia krabice,
keďže sme aktivitu realizovali v zime :). Môžeme predniesť záverečnú reč z príbehu.

Počas rituálu pochovávania je dôležité účastníkom vysvetliť, že vhodením zoznamu svojich
“nedokážem” do krabice a jej pochovaním nie je celý proces zakončený – rituál
neznamená, že zrazu všetko z našich zoznamov dokážeme, ale že sme urobili prvý krok k
tomu, aby sme sa oslobodili od predstavy, že s tými vecami nedokážeme nikdy pohnúť.
Vysporiadať sa so svojimi strachmi je dlhý proces a rituál je len vyjadrením snahy pokúsiť
sa zmeniť aj tie veci, ktoré sa nám zdajú veľmi ťažko zmeniteľné alebo nezmeniteľné.
Účastníkov motivujeme, aby pracovali na prekonaní svojich predstáv o tom, čo nedokážu
a sústredili sa na to, čo chcú dokázať. Na záver aktivity sme skonštatovali, že existujú veci,
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ktoré my ľudia nedokážeme zmeniť sami, ale môžeme ich odovzdať Bohu a modliť sa, aby
ich uzdravil. Aktivitu sme preto zakončili modlitbou. Po pochovaní/spálení krabice
nasleduje oslava svojho “dokážem”. Účastníci navzájom aj školitelia účastníkom
zablahoželajú k rozhodnutiu pochovať svoje “nedokážem” a povzbudia ich do toho, aby
pracovali na svojom rozvoji.
Reflexia
Otázky po spálení krabice
- Ako sa cítite?
- Veríte v zmenu? Ste motivovaní meniť veci?
- Vidíte v tom Boha? Ako by vám mohol pomôcť?
Zdroj: CANFIELD, J. - HANSEN M.V1996. Slepačia polievka pre dušu. Vydavateľstvo SOFA.
332s. ISBN: 8085752255
AKTIVITA 4 Ostaň silný
Cieľ: Uvedomiť si, že sa dá pracovať na dosiahnutí svojich cieľov aj napriek chýbajúcej
podpore od okolia. Uvedomiť si dôležitosť proaktívneho prístupu a vytrvalosti
k dosiahnutiu svojho cieľa.
Forma: skupinová (do 5 členov v skupine)
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, notebook, video H16 – Ostaň silný, text piesne
Postup: Účastníkov rozdelíme do skupín a prehráme im pieseň Ostaň silný od H16.
Rozdáme im text piesne a vyzveme ich, aby v ňom vyznačili časti, ktoré ich najviac oslovili.
V skupinách potom každý prečíta svoje časti textu a vysvetlí, čím ho oslovili.
Reflexia:
Hodnotenie
- O čom je podľa vás rap?
- Čo sa ním snaží autor povedať?
- Ktoré slová vás oslovili? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Pripomína vám text niečo, čo ste prežili alebo riešite vo vlastnom živote?
- S čím sa vám spája?
- Čo si môžete z textu vziať pre seba?
Metodické poznámky
Pieseň a text dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=Z-rKBV8hADs,
https://supermusic.cz/skupina.php?idpiesne=190803&sid=
Zdroj: H16. 2008: Ostaň silný [hudobná nahrávka]. Na albume Čísla nepustia.
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AKTIVITA 5 „List nášmu budúcemu Ja“
Cieľ: Podporiť klientov vo vizualizácii si ich budúcnosti prostredníctvom napísania listu
samým sebe, ktorý otvoria o pol roka.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: približne 1 hod
Počet inštruktorov: 2+ podľa počtu skupiniek
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: obálky s listami, perá, príloha č. 11 list od Jožka Nezávislého
Postup:
Účastníkom prečítame list Jožka Nezávislého. Následne dáme účastníkom vzor listu, do
ktorého si píšu list sebe samému v horizonte troch mesiacov. Inštruktori chodia okolo
účastníkov a v prípade potreby im radia. Nasleduje zdieľanie. Listy následne účastníci
uložia do obálok a inštruktori pozbierajú a odložia. Obálky s listami si nechajú a po troch
mesiacoch otvoria. Nasleduje diskusia o tom, ako sú spokojní s tým, čo napísali.
S účastníkmi sa rozprávame o tom, ako sa im ciele podarilo/ nepodarilo naplniť a vďaka
čomu alebo prečo.
Potom účastníci píšu nový list, ktorý otvoria opäť o 3 mesiace.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov:
- Ako sa cítite po napísaní listov?
- Ako sa cítite po prečítaní listov?
Hodnotenie:
- Ako sa Vám písal list? Rozmýšľali ste už niekedy nad sebou takto v budúcnosti?
V čom vidíte zmysel sa takto zamýšľať? Ste odhodlaní na vašich cieľoch pracovať?
- Naplnili ste to, čo ste písali pred troma mesiacmi?
Ak nie? Prečo? V čom vidíte najväčšie zlyhanie?
Ak áno, ako/vďaka čomu sa Vám to podarilo?
Prepojenie s realitou (plán zmien)
- Ako budete na svojich cieľoch pracovať? Čo urobíte ako prvé? Ako sa budete
motivovať? Kto Vám v tom môže pomôcť?
- Čo zmeníte vo vašom prístupe práce na sebe v ďalších 3 mesiacoch?
- Čo si ponecháte vo vašom prístupe práce na sebe v ďalších troch mesiacoch?
Metodické poznámky: Pri písaní nových listov musia byť inštruktori nablízku a pomáhať
pri prípadných otázkach klientov.
Zdroj: WIKIHOW STAFF. 2020. How to write a letter to your future self. In: wikihow.com.
[online]
Dostupné na internete: https://www.wikihow.com/Write-a-Letter-to-Your-Future-Self
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AKTIVITA 6 Reflexia koučovania
Cieľ: Zreflektovať posledné štyri mesiace práce na svojich cieľoch.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart
Postup: Účastníci si najprv osobne zreflektujú a následne v skupinách rozprávajú o tom,
ako sa im darilo.
Reflexia:
Hodnotenie a prepojenie s realitou
- Podarilo sa Vám naplniť Váš cieľ, ktorý ste si stanovili v marci alebo ste na dobrej
ceste ho dosiahnuť?
- Plnili ste každý mesiac vaše predsavzatia? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
- Plánovali ste si už takto niekedy?
- Pokladáte to za prínosné alebo zbytočné? Prečo?
- Čo by ste potrebovali, aby ste v budúcnosti boli efektívnejší?

2.3 Financie
Ciele
 Úvodná aktivita do problematiky financií za účelom zmapovať postavenie peňazí
vo svojom hodnotovom rebríčku.
 Zmapovať vlastné príjmy a výdavky a vytvoriť si vlastný finančný rozpočet.
 Uvedomiť si vlastné výdavky, ktoré sú predpokladom lepšieho finančného
hospodárenia.
 Zamyslieť sa a vytvoriť finančný rozpočet po osamostatnení sa.
 Poukázať na proces rozhodovania sa pri hospodárení. Vieme si povedať, čo je pre
nás prioritou? Čo naozaj potrebujeme a čo nie? Dokážeme povedať nie?
 Sprostredkovať relevantné informácie týkajúce sa výšky platov jednotlivých
profesií.
AKTIVITA 1 Aké sú peniaze?
Cieľ: Úvodná aktivita do problematiky financií za účelom zmapovať postavenie peňazí
v hodnotovom rebríčku účastníkov
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/1
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
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Prostredie: ľubovoľné
Materiál: bankovka
Postup: Hráči sedia v kruhu. Z ruky do ruky koluje platná bankovka. Kto ju chytí, povie
ľubovoľné slovo, ktoré ho práve napadne. Komentáre necháme do rozhovorov po hre.
Všímame si obsah slov, pocit, reč tela a vzťah hovoriaceho k peniazom. V druhom kole
dopĺňajú vetu „Peniaze sú...“
Reflexia:
Prepojenie s realitou:
- Sú pre Vás peniaze v živote dôležité? Prečo?
- Sú pre Vás peniaze úplne najdôležitejšie?
- Ak áno, prečo, ak nie, aké iné hodnoty sú dôležitejšie?
- Čo je dobré a naopak, čo môže byť zlé na peniazoch?
- Dá sa za peniaze kúpiť všetko?
Zdroj: ŠIMANOVSKÝ, Z. – ŠIMANOVSKÁ, B. 2014. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti:
Prevence problému s agresivitou, pasivitou a závislostí. 3. vyd. Praha: Portál. 160s.
ISBN 978-80-262-0766-5

AKTIVITA 2 Zostavenie vlastného rozpočtu
Cieľ: Zmapovanie vlastných príjmov a výdavkov a vytvorenie vlastného finančného
rozpočtu; uvedomiť si vlastné výdavky, ktoré sú predpokladom lepšieho finančného
hospodárenia.
Forma: individuálna/skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
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Materiál: príloha č. 12 Hárky na zmapovanie príjmov a výdavkov
Postup: Účastníci sú rozdelení do skupín. Následne si najprv zmapujú svoje príjmy
a výdavky, ktoré následne porovnávajú. V ďalšej časti si výdavky rozdelia do fixných
a špecifických, ktoré si zároveň podľa svojich potrieb upravia. To bude zároveň začiatok
ich finančného plánu.
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako sa Vám pracovalo? Ako ste spokojní so svojimi príjmami a výdavkami?
- Čo ste si uvedomili alebo čo Vás prekvapilo?
- Máte príjmy vyššie ako výdavky? Prečo je dôležité šetriť?
Prepojenie s realitou (plán zmien):
- Plánujete niečo vo svojom hospodárení s peniazmi zmeniť? Ako?
Metodická poznámka: Pri tejto aktivite je dôležité zvážiť, či je relevantná pre všetkých.
AKTIVITA 3 Zostavenie rozpočtu po osamostatnení sa
Cieľ: Zamyslieť sa a vytvoriť finančný rozpočet po osamostatnení sa.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 13 Rozpočet 500 EUR
Postup: Účastníci pracujú v skupinách kde spoločne vytvárajú čo najlepšie hospodárenie
s financiami, ktoré predstavujú 500 €/mesiac.
Reflexia:
Hodnotenie:
- Ako sa Vám pracovalo?
- Ako ste spokojní so svojimi príjmami a výdavkami?
- Čo ste si uvedomili alebo Vás prekvapilo?
- Vedeli by ste si predstaviť, že sa osamostatníte a máte takéto príjmy a výdavky?
- Čo najhlavnejšie ste si pri tejto aktivite uvedomili?
Prepojenie s realitou (plán zmien):
- Plánujete niečo vo svojom hospodárení s peniazmi zmeniť? Ako?
Metodická poznámka:
Pri tejto aktivite je dôležité zvážiť, či má význam a je relevantná pre všetkých.
AKTIVITA 4 Zážitková aktivita (nadväzuje na aktivitu č. 2)
Cieľ: Poukázať na proces rozhodovania sa pri hospodárení. Vieme si povedať, čo je pre nás
prioritou? Čo naozaj potrebujeme a čo nie? Dokážeme povedať nie?
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/1
74

Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 14 Kartičky s popisom rôznych situácií
Postup: Účastníci sú rozdelení do tých istých skupín, v ktorých boli v aktivite č. 2. Dostanú
kartičky, na ktorých budú popísané rôzne situácie z bežného života. Ich úlohou je
zakomponovať to, čo je popísané na kartičkách do ich rozpočtu. Nemusia si vybrať všetky,
je na nich, ktoré sa rozhodnú „prijať“ a ktoré odmietnu. Sledujeme dianie
v skupine, dôvody rozhodovania pre a proti. Budú mať na to cca pol hodinu a potom
nasleduje spoločná reflexia, zhodnocovanie ich rozhodnutí.

Reflexia:
Hodnotenie:
- Čo ste sa rozhodli dať do svojho rozpočtu z priložených kartičiek? Prečo?
- Čo bolo rozhodujúce pri vašom výbere?
- Ostali ste v pluse/mínuse?
- Čo najhlavnejšie ste si pri tejto aktivite uvedomili?
Prepojenie s realitou (plán zmien):
- Plánujete niečo vo svojom hospodárení s peniazmi zmeniť? Ako?
Metodická poznámka:
Pri tejto aktivite je dôležité zvážiť, či má význam a je relevantná pre všetkých.
AKTIVITA 5 Profesie
Cieľ: Sprostredkovať účastníkom relevantné informácie týkajúce sa výšky platov
jednotlivých profesií.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/1
Čas: 15-20 min
Počet inštruktorov: 1+
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Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: Zoznam profesií s priemerným platom na SR (aktuálne informácie na
www.platy.sk)
Postup: Aktivita prebieha formou kvízu, v rámci ktorého klienti v skupinkách tipujú
priemernú výšku platu jednotlivých profesií na SR. Bod dostáva vždy tá skupina, ktorej tip
bol najbližšie skutočnej priemernej hodnote hrubej mzdy. Ak je viac skupín, bodovanie sa
môže upraviť (napr. 1. 3b; 2.2b; 3. 1b).
Reflexia:
Hodnotenie:
- Čo hovoríte na platy jednotlivých profesií? Zodpovedali Vašim predstavám?
- Vedeli by ste vykonávať svoju obľúbenú profesiu aj napriek nižšiemu platu?
- Vedeli by ste sa za danou profesiou odsťahovať kvôli vyššiemu platu?
- Čo sú ešte dôležité faktory spokojnosti s prácou okrem peňazí?
Metodická poznámka:
Pri tejto aktivite je dôležité zvážiť, či má význam a je relevantná pre všetkých.
AKTIVITA 6 Financie a závislosti
Cieľ: Zlepšenie v oblasti finančného hospodárenia, finančnej gramotnosti, uvedomenie si
únikov financií z osobného rozpočtu, ak sú v živote prítomné závislosti. Motivácia a
načrtnutie foriem pomoci pre účastníkov, ktorí bojujú s nejakou „závislosťou“.
Forma: frontálna, individuálna, skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1:20 (úvodný text – 15 min, ukážka z filmu – 5 min, reflexia – 10 min, vytvorenie
rozpočtu – 30 min, celková reflexia – 20 min)
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: do 20
Prostredie: miestnosť
Materiál: príloha č.15 Môj sen, príloha č.16 Financie a závislosti, perá, počítač, projektor,
video z filmu Titanic – potápajúca sa loď, reproduktory
Postup a metodické poznámky:
Účastníkom rozdáme úvodný text („Môj sen“), ktorý si každý sám prečíta, necháme chvíľu
čas na to, aby mohli pomenovať svoj osobný sen, cieľ, túžbu. Prechádzame do praktickej
roviny (tento cieľ, sen reálne stojí asi toľko a toľko peňazí). Prejdeme na ukážku z filmu
Titanic a vysvetleniu prirovnania (tento cieľ, sen, môže stroskotať na existencii závislosti,
ktorá pohltí všetky financie). Po krátkej reflexii sa rozdelíme do malých skupiniek (max. 5)
a účastníci si za pomoci inštruktora vytvoria každý svoj osobný finančný rozpočet, aj s
ohľadom
na
„závislosti“.
Aktivitu
ukončíme
reflexiou.
Reflexia:
Reflexia po práci s úvodným textom a pozretí si ukážky z filmu Titanic je zameraná na
zistenie porozumenia účastníkov a vysvetlenie obrazného prirovnania (náš život môže
stroskotať ako Titanic, ak bojujeme s nejakým druhom závislosti – ovplyvní to všetky
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oblasti nášho života a nezáleží na tom, akí sme obdarovaní, schopní alebo bohatí, schopní
pracovať a zarábať, závislosť môže zničiť všetko). Po skončení aktivity je reflexia
zameraná na dojmy z vytvoreného osobného rozpočtu (uvedomenie si, konkrétne koľko
financií ma stojí moja závislosť). Súčasťou celkovej reflexie môže byť motivácia a edukácia
– o možnostiach pomoci pre účastníkov, ktorí bojujú s nejakou závislosťou.
Zdroj: Cameron J., 1997. Titanic. USA, 194 min. [film]. Ukážka dostupná na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=C9tz0tgNOCs

2.4 Riešenie problémov
AKTIVITA 1 Libreto + Úvod do celého dňa
Cieľ: Poskytnúť základné informácie o celom dni, povedať libreto ako úvodnú motiváciu
do celého dňa.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž:1/1
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: outdoor – pri rieke
Materiál: text libretta
Postup: Inštruktori na začiatku po príchode poskytnú základné informácie o celom dni.
Nasleduje vykladanie raftov, rozdeľovanie záchranných viest, prílb a vesiel. Prednesenie
libreta.
Libretto (motivačka): Už od 2. storočia pred našim letopočtom slúžila rieka Dunajec
prostredníctvom drevených pltí obsluhovaných pltníkmi ako dopravná tepna pre prevoz
rôznych druhov tovaru. Spočiatku využívali plte grécki a rímski kupci, ktorí sa k Baltu
splavovali pre jantár. Železo, drevo, antimon, sušené slivky, syr, medovinu či liečivé
bylinky ako aj ďalšie druhy tovarov sa prepravovali na pltiach až neskôr. Až do dnešných
čias sa zachoval jeden z tradičných symbolom pltníkov, a to pltnícky klobúk, ktorý je
zdobený mušličkami - čo splav, to mušlička. Za každú úspešnú plavbu si dali sa klobúk
takéto mušle, na znak toho, koľkokrát to už zvládli. Pltníci boli ťažko si zarábajúci chlapi,
čo museli prekonávať rôzne prekážky pri nakladaní, behom plavby a dokonca i pri predaji
a cestou späť. Nie všetci sa vrátili živí a zdraví. Pltnici museli mať množstvo schopností.
Museli poznať rieku a každý kameň, museli vedieť dobre spolupracovať a rýchlo riešiť
vzniknuté problémy. Museli si dôverovať a byť zodpovední. Každá chyba sa mohla
vypomstiť. Boli to silní chlapi, ktorí podstupovali to najväčšie riziko preto, aby mohli uživiť
svoje rodiny. Ak to dnes zvládnete vy, tiež budete takto vyznamenaní.
Metodické poznámky:
Text dostupný na: http://www.plte-dunajec.sk/historia_pltnictvo.html
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AKTIVITA 2 Rozdelenie sa do skupín
Cieľ: Rozvinúť konštruktívny prístup k riešeniu problémov.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 10-15 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: outdoor – pri rieke
Materiál: žiadny
Postup: V nadväznosti na libreto dostanú účastníci na začiatku hneď prvú úlohu a síce, že
sa majú rozdeliť do dvoch raftov tak, aby boli oba rafty rovnomerne obsadené podľa
schopností účastníkov.
AKTIVITA 3 Nafúkanie raftov
Cieľ: Rozvinúť konštruktívny prístup k riešeniu problémov.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 3/2
Čas: 10-15 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: outdoor – pri rieke
Materiál: rafty, pumpa
Postup: Inštruktori vytvoria dojem, že sa zabudli pumpy a teda nevieme ako nafúkať rafty:
Čo s tým? Ako to vyriešiť? Nasleduje porada v tímoch – brainstorming, hľadanie
konštruktívneho riešenia: napr. benzínová pumpa, požičanie pumpy, zbaliť a vrátiť sa.
Inštruktori nechávajú brainstormovať účastníkov, diskusiu len facilitujú. Po pár minútach
sa skupina dohodne na riešeniach. Inštruktori potom „zázračne“ pumpy nájdu a vyzvú
účastníkov, aby si nafúkali rafty. Zároveň ich inštruujú, ako sa má fúkať a ako silno majú
byť rafty nafúkané.
AKTIVITA 4 Školenie k raftingu a splavu
Cieľ: Predstaviť bezpečnostné opatrenia.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 10-15 min
Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: min. na 1 raft
Denná doba: deň
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Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: outdoor – pri rieke
Materiál: rafty, výbava raftov
Postup: Účastníkom sa dajú všetky potrebné informácie na to, aby zvládli splav bez ujmy
na zdraví (ako držať pádlo, ako vyťahovať z vody, kontra, pravá zabrať, ako pristáť pri
brehu, háčik, čo robí kormidelník a pod.) Priestor je aj na otázky. Blok obsahuje tiež rôzne
príbehy – prevrátenia na Orave, o studenej vode a silnom prúde na Belej, vírom na
Dunajci. Ale aj skok na Jánošíkovom skoku.
Reflexia: Nejaké otázky?

AKTIVITA 5 Raftovanie – učenie sa nových zručností I
Cieľ: Naučiť sa nové zručností, precvičiť si prekonávanie problémov, prekážok a zlyhaní
počas splavu, zažiť kritickú spätnú väzbu/kritiku.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 4/3
Čas: 60 min (v závislosti od rieky)
Počet inštruktorov: 2 inštruktori na 1 raft
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: rieka
Materiál: výbava na rafting
Postup: Inštruktori už s účastníkmi vyrazili na vodu. Inštruktori sú kormidelníci.
Kormidelník dáva pokyny na udržanie smeru, prekonanie prekážky, návrat proti prúdu,
nácvik výstupu. Kormidelník je na účastníkov prísny, bude kričať, ako na vojne.
AKTIVITA 6 Muž cez palubu
Cieľ: Naučiť sa nové zručností, precvičiť si prekonávanie problémov, prekážok a zlyhaní
počas splavu, zažiť kritickú spätnú väzbu/kritiku.
Forma: hromadná
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Fyzická a psychická záťaž: 4/5
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 2 inštruktori na 1 raft
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: rieka
Materiál: výbava na rafting, záchranné lano
Postup: „Muž cez palubu“ – na presne zvolenom mieste rieky kormidelník zámerne
prudko stočí loď na jednu stranu tak, aby jeden účastník vypadol z lode. Kormidelník
následne prikazuje ostatným členom posádky čo majú robiť a ako ho majú zachrániť.
AKTIVITA 7 Raftovanie – učenie sa nových zručností II
Cieľ: Naučiť sa nové zručností, precvičiť si prekonávanie problémov, prekážok a zlyhaní
počas splavu, zažiť kritickú spätnú väzbu/kritiku.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 4/3
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 2 inštruktori na 1 raft
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: rieka
Materiál: výbava na rafting
Postup: Účastníci sa učia nové zručnosti v raftovaní. Ide napr. o zvládnutie úseku pod
Hitlerovým sídlom na ľavej strane, v ktorom sú veľké vlny.
AKTIVITA 8 Jánošíkov skok
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Cieľ: Dať účastníkom výzvu a pracovať s ich prístupom k nej, s ich strachom a motiváciou.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 4/5
Čas: 30 min (v závislosti od počtu účastníkov)
Počet inštruktorov: 2 +
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: rieka
Materiál: záchranné lano, záchranné vesty
Popis: Inštruktori dajú účastníkom výzvu. Účastníci sa majú dostať na druhú stranu cez
Jánošíkov skok. Budú musieť zoskočiť zo skaly a preplávať rieku so silnejším prúdom.
AKTIVITA 9 Záchrana topiaceho sa
Cieľ: Naučiť sa nové zručností, precvičiť si prekonávanie problémov, prekážok a zlyhaní
počas splavu, zažiť kritickú spätnú väzbu/kritiku.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 4/5
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: podľa počtu raftov
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar/leto
Prostredie: rieka
Materiál: výbava na rafting, záchranné lano
Postup: Účastníkov čaká ďalšia úloha. Tento krát budú musieť zachrániť simulovaného
topiaceho sa hodením lana a pritiahnutím ho späť. Na začiatku predvedú záchranu
inštruktori a ukážu účastníkom, ako sa topiaci človek zachraňuje.
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AKTIVITA 10 Reflexia k aktivitám
Čas: 20 - 30 min
Ošetrenie pocitov
- Ako sa cítite? Ste všetci v poriadku?
- Technika: Škála
Ohliadnutie
- Technika: Chronológia
Hodnotenie
AD Aktivita 1.
- Diskusia s vykreslením predností a slabostí účastníkov.
- Ako ste postupovali?
- Podľa čoho ste sa rozhodovali pri rozdeľovaní?
- Dostal sa k slovu každý?
- Čo by ste druhý krát urobili inak?
- Čo je základné na vyriešenie problému?
AD Aktivita 2.
- Ako ste postupovali?
- Podľa čoho a ako ste sa rozhodli?
- Dostal sa k slovu každý?
- Čo by ste druhý krát urobili inak?
- Čo je základ pre vyriešenie problému?
AD Aktivita 5-9
- Ako zvládate jednotlivé pokyny a výzvy od kormidelníka?
- Boli niektoré zručnosti alebo pokyny ťažké?
- Čo je potrebné na to, aby bol človek v niečom zručný?
- Aký ste mali pocit, keď ste niečo zvládli alebo naopak?
- Čo je predpokladom toho, aby ste niečo zvládli?
- Ako Vám šlo zachraňovanie? Vedeli ste čo robiť? Urobili by ste niečo druhýkrát
inak?
- Je zlyhanie na niečo dobré?
- Ako ste reagovali na kritiku? Myslíte si, že kritika môže pomôcť?
- Zoskočili ste všetci zo skaly?
- Čo vás k tomu motivovalo alebo naopak, prečo ste neskočili?
- Čo by Vám pomohlo prekonať samého seba a skočiť?
Prepojenie sa realitou
- Čo z týchto skúseností viete preniesť do reálneho života?
- Ako by ste spoluprácu z raftu vedeli preniesť do prostredia v ktorom žijete?
- V čom/v akých zručnostiach by ste sa chceli v živote zdokonaliť?
- Čo na to budete potrebovať?
- Čo ste sa naučili o zlyhaní a kritike?
- Čo je potrebné k tomu, aby bol človek v niečom zručný?
82

-

Aký je konštruktívny prístup k problémom?
V čom by ste sa chceli prekonať, ale zatiaľ ste nenabrali odvahu resp. neodvážili
ste sa? Ak ste sa prekonali, aký to bol pocit?
Prekonali ste už niekedy seba samého?
Prečo je dobré prekonať seba samého? Aký z toho máte pocit?

AKTIVITA 11 Dokončenie splavu, opekačka
Čas: 90 min
Metodické poznámky:
Na splav by mal ísť aspoň jeden skúsený inštruktor, ktorí má skúsenosti so splavmi, pozná
rieku a má potrebnú výbavu pre všetkých. Topiaci sa by mali byť dobrý plavci v prípade
nezachránenia sa.
Časový harmonogram:
- 8:15
Stretnutie v Kežmarku
- 9:00
Začiatok školenia
- 10:30
Začiatok splavu
- 12:00 – 13:30 Jánošíkov skok, záchrana topiaceho
- 13:30 – 14:30 Obed + oddych
- 14:30 – 15:00 Reflexia
- 16:00
Celkový koniec splavu
- 16:15 – 17:00 Opekačka
- 17:00
Návrat domov
AKTIVITA 12 Motivačné video – „Keď niečo chceš, choď si za tým“
Cieľ: Vzbudiť záujem pre túto tému cez príťažlivú formu, akou je video. Stimulovať
účastníkov, navodenie atmosféry do následných aktivít a diskusií.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 7 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: frontálna
Prostredie: miestnosť
Materiál: data projektor, počítač, prístup na internet, premietacie plátno
Postup: Účastníci si pozrú video, po ktorom nasleduje reflexia.
Reflexia:
Hodnotenie
- Čo Vás uchvátilo a prečo? S čím sa stotožňujete? Čo Vás motivovalo?
Prepojenie s realitou
- Ako to viete preniesť do vlastného života?
Metodické poznámky
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=IUgARVNh6J8
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Vo videu ide o rozhovor otca so synom, čo pre niekoho môže byť citlivá téma. Z tohto
dôvodu je aktivita na zvážení inštruktorov vzhľadom na jednotlivých účastníkov skupiny .
AKTIVITA 13 Riešenie problémov
Cieľ: Posilniť konštruktívny prístup k riešeniu problémov.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/4
Čas: 1:10 hod.
Počet inštruktorov: 1 do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: lego, lano/švihadlo
Postup: Účastníci budú mať 45 minút na zapamätanie skladačky z lega a jej opätovné
poskladanie. Skladačka bude vo vnútornom kruhu a tí, čo ju budú skladať, budú mať
zakryté oči. Ostatní vo vonkajšom kruhu im môžu radiť, nesmú hovoriť. Musia používať
iné signály.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: škála
Ohliadnutie
- Technika: chronológia
Hodnotenie
- Ako ste spokojní s výsledkom? Bol tento problém ťažký? Ako ste postupovali pri
riešení úlohy? Čo fungovalo a naopak, kde to viazlo? Čo by ste urobili inak?
- Ako by ste sformulovali správny postup pri riešení problému/úlohy?
Prepojenie s realitou
- Ako viete skúsenosť z aktivity využiť v reálnom živote?
- Ako budete postupovať v rôznych tímových úlohách v práci alebo komunite?
AKTIVITA 14 Aréna
Cieľ: Preveriť vytrvalosť účastníkov a schopnosti prekonávať prekážky.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 5/4
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: min 10 (ideálne 20 a viac)
Prostredie: outdoor
Materiál: lano, rôzne prekážky na trati
Postup: Účastníci budú rozdelení do tímov, v ktorých vytvoria viac párov. Vždy behá za
tím jeden pár, pričom každý tím má inú štartovaciu pozíciu. Pár sa snaží dobehnúť dvojicu
bežiacu pred ním. Ak prvý pár dobehne pár pred ním, tím ma jeden bod. Páry môžu
utekať a striedať sa ako chcú, podľa potreby. Okruh meria 150 m a celý beh 10 min.
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Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: škála
Ohliadnutie
- Technika: chronológia
Hodnotenie
- Ktorý tím vyhral a čo bolo hlavným predpokladom pre víťazstvo? Utekali ste od
začiatku naplno alebo ste šetrili sily? Čo pre vás znamená vytrvalosť a prečo je
dobré byť vytrvalým?
Prepojenie s realitou
- Ako si túto skúsenosť môžete preniesť do vášho každodenného života? Viete
uviesť príklad vytrvalosti vo vašom živote a ovociu, ktoré prináša?
Metodické poznámky:
Behavé aktivity sú pre niektorých naozaj ťažké, zvlášť fajčiarov. Vhodné je, čo najviac
povzbudzovať.
Zdroj: HRAKAL,J. – HANUŠ, R. 2007 Zlatý fond her II: Hry a programy připravené pro kurzy
Prázdninové školy Lipnice. 4. vyd. Praha: Portál. 165. ISBN 978-80-7367-265-2
AKTIVITA 15 Rozvíjame svoje schopnosti
Cieľ: Nácvik a rozvoj nových zručností.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 1,5 hod
Počet inštruktorov: 6, resp. v závislosti od počtu účastníkov
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: morzeovka ABECEDA, kravaty, návod k viazaniu kravát, potraviny na výrobu raw
koláčikov, čisté papiere, návod k vytvoreniu origami, kartová hra uno, Jenga (veža
z kociek)
Postup: Účastníci sú rozdelení do skupín. Počet skupín určíme vzhľadom k počtu
účastníkov, počtu stanovíšť a počtu inštruktorov. Následne účastníci prechádzajú
v skupinách
jednotlivé
stanovištia
a učia
sa
novým
zručnostiam.
Stanice:
- Vojnová zóna – na tejto stanici majú účastníci napísať za istý čas správu vojnovým
spojencom morzeovkou.
- Smotánka – nácvik viazania kravaty
- Japonsko – nácvik origami
- Varím, varíš, varíme – výroba raw koláčikov
- Einstein – úloha na rozvoj logického myslenia
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-

Mozgovňa – úloha na rozvoj koncentrácie a trpezlivosti

Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: Škála, Kartičky s obrázkami
Rekapitulácia
- Technika: Najvýznamnejšie momenty
Hodnotenie
- Čo všetko ste sa naučili?
- Bolo to pre váš ťažké alebo ľahké? Prečo?
- Ako ste spokojní so svojim výsledkom?
Prepojenie z realitou:
- Ako reagujete, keď sa máte niečo naučiť v reálnom živote?
- Ako sa z tejto skúsenosti viete poučiť do budúcna?
- Aké veci by ste sa v najbližšej dobe chceli naučiť?
Metodické poznámky:
Učenie sa novým zručnostiam môžeme spestriť bodovacou súťažou medzi jednotlivými
tímami. Taktiež môžeme posilňovať tímovú dynamiku tak, že si jednotlivé tímy vymyslia
napr. meno a bojový pokrik.

2.5 Riešenie konfliktov
AKTIVITA 1 Čo si myslím o konfliktoch
Cieľ: Diskutovať o rôznych prístupoch ku konfliktom a ako ich vnímajú účastníci.
Forma: frontálna/hromadná
Fyzická a psychická záťaž:2/2
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
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Prostredie: miestnosť
Materiál: príloha č. 17 Pripravený hárok týkajúci sa postojov a názorov ku konfliktom.
Postup: Prečítajte účastníkom oba póly z jedného z názorov, nechajte ich po krátkom
rozmýšľaní (bez diskusie) vyjadriť svoj názor tak, že sa postavia do rohu, ktorý vyjadruje
jeden z názorov.
Inštrukcia: Do tohto rohu sa postavia všetci tí, čo si myslia, že konfliktom sa dá predísť, že
by nemuseli byť. A do druhého rohu sa postavia všetci tí, čo si myslia, že nech sme
akokoľvek dokonalí, tak konflikty vždy budeme mať.
Reflexia: Pýtajte sa účastníkov, prečo sa postavili do toho rohu. Pýtajte sa účastníkov na
jeden aj na druhý pól. Potom sa spýtajte, ktorý z pólových postojov prispieva k riešeniu
konfliktu a ktorý ho naopak stupňuje. V podstate by pravá strana mala reprezentovať
postoje ku konfliktu, ktoré podporujú efektívne riešenie konfliktov a ľavá strana popisuje
skôr postoje alebo názory, ktoré vytvárajú predsudky voči konfliktom.
Metodické poznámky:
Krátky komentár ku každému z riadkov tabuľky: Ak vnímame konflikt ako súboj kto z
koho, máme postoj súperivý. Ak vnímame konflikt ako deštrukciu, ako niečo ubližujúce
vzťahom, máme tendenciu vyhýbať sa riešeniu konfliktov – neznamená to, že ich
nemáme, ale skôr, že ich neriešime. Ak v konflikte ide iba o jedinú pravdu, nie je možné
nájsť spoločnú dohodu bez presvedčenia druhej strany. Presvedčenie o tom, že konflikty
by nemuseli byť, nás vedú opäť skôr k vyhýbavému správaniu – ak nejaké vzniknú a
vyvolajú v nás pocity viny za to, že sme spôsobili niečo, čo by nemuselo byť, kebyže sme
„skromní, ústretoví a úctiví k druhým“. Presvedčenie o tom, že konflikty spôsobujú tí, čo
nevedia kontrolovať svoje emócie, sa zakladá na čiastočnej pravde v prípade konfliktov,
kde sa niekto naozaj neovládol a vybuchol, ale rovnaký počet konfliktov majú aj ľudia,
ktorí veľmi usilovne kontrolujú svoje pocity. Dôležité je neignorovať svoje aj druhého
pocity, ktoré sú dôležitou súčasťou porozumenia strán. Ak strany rozumejú svojim
pocitom navzájom, pomáha im to hľadať riešenia, ktoré rešpektujú aj pocity strán a nielen
„zdravý rozum“. Znakom dobrého vzťahu nie je neexistencia konfliktov, ale konštruktívny
a citlivý spôsob ich riešenia. Isté osobnostné vlastnosti sú nám dané, ale učením sme
schopní ovplyvniť naše zručnosti v riešení konfliktov, aj narábať s našimi „vrodenými
vlastnosťami“ tak, aby sme konflikty riešili efektívne.
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. 2003. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80968095-4-7.
AKTIVITA 2 Empatická analýza
Cieľ: Precvičiť si, podľa čoho môžeme v rozhovore zistiť, čo druhý človek práve prežíva.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž:1/3
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
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Počet účastníkov: min 8
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 18 Postrihaný hárok s vetami
Postup: Účastníci budú rozdelení do skupín po dvoch – troch. Každý účastník dostane
papierik a pokúsi sa povedať nahlas svoju vetu tak, aby zvýraznil emóciu, ktorú v sebe
nesie. Napr. pre výrok č. 17.: „Mám strach, že niečo rozbiješ, dávaj pozor na to, čo robíš.”
Reflexia: Diskutujte o tom, prečo je najmä v konflikte dôležité, aby sme vedeli
pomenovať,
aké pocity prežívame my sami a aké prežíva ten druhý. Je to dôležitá zručnosť v konflikte,
aby sme vedeli dať najavo, že rozumieme pocitom druhej strany.
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. 2003. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80968095-4-7.
AKTIVITA 3 Ale ja ťa počúvam!
Cieľ: Ukázať rozdiel medzi počúvaním a nepočúvaním.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž:1/3
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Postup: Rozdeľte účastníkov do dvojíc. Nech sa vo dvojici rozdelia na toho, kto bude
počúvať a toho, kto bude rozprávať. Ten, čo bude rozprávať, nech si premyslí príhodu z
minulého týždňa alebo z prázdnin, ktorú porozpráva počúvajúcemu. Podstatné je, aby
mali tému na rozprávanie. Úlohou počúvajúceho je najprv naozaj pozorne počúvať a
dávať to aj najavo a postupne v priebehu rozprávania druhej strany prestávať počúvať, až
nakoniec úplne prestať dávať pozor na to, čo druhá strana rozpráva. Nechajte dvojice v
dialógu asi 2 minúty. Prípadne sa môžu vymeniť a vyskúšať si opačné roly.
Reflexia:
Spýtajte sa ich, ako sa cítili v dialógu.
- Ako sa cítili, keď ich druhá strana nepočúvala?
- Ako sa prejavovalo u strán počúvanie a potom nepočúvanie?
- Prečo je dôležité vypočuť si v konflikte druhú stranu?
- Prečo je dôležité pozrieť sa na konflikt aj z druhej strany?
Nech popisujú prejavy správania, ako sú spôsob sedenia, nasmerovanie tvárou, očami a
telom na rozprávajúceho, predklon alebo záklon pri počúvaní, kývanie hlavou a podobne.
Využite kapitolu o neverbálnej komunikácii.
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. 2003. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80968095-4-7.
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AKTIVITA 4 Keď mi niekto robí, čo sa mi nepáči, čo urobím?
Cieľ: Naučiť účastníkov, aby v konfliktných situáciách nezareagovali agresívne, ale
nekonfliktným spôsobom prejavili svoju nespokojnosť.
Forma: frontálna, skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor v každej skupine
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, prezentácia č. 1 Ja výrok, príloha č. 19 Konfliktné situácie
Postup: Rozdeľte účastníkov do 3-členných skupín. Rozdajte im postrihané situácie zo
zoznamu. Do jednej skupiny jednu až dve situácie.
a) Na základe napísaných situácií nech účastníci jednou vetou napíšu/povedia, čo by
druhému povedali alebo urobili. Potom postupne v každej skupine nech prečítajú svoju
situáciu a povedia, ako zvyknú zareagovať. Na tabuľu zapisujte jednotlivé reakcie. Po
diskusii ich naučte, ako vyzerá Ja výrok. Popíšte im ho, vysvetlite, prečo obsahuje
jednotlivé časti.
b) Nech na svoju situáciu reagujú tento krát Ja výrokom. Nechajte účastníkov nech v
skupinkách sformulujú Ja výrok vhodný do ich situácie. Nechajte potom zástupcov
jednotlivých pod skupiniek, nech povedia jednotlivé situácie a ich Ja výroky, ktoré zazneli
v skupinke. Pomáhajte im Ja výroky formulovať tak, aby obsahovali základné princípy a
zneli prirodzene.
Reflexia: Porozprávajte sa o tom, v ktorej verzii alebo v ktorom spôsobe reakcie je
pravdepodobnejšie, že vznikne otvorený (agresívny) stret, konflikt. Veďte diskusiu k tomu,
aby účastníci popísali odlišnosti v dvoch prístupoch konštruktívnom a deštruktívnom – v
tejto časti najpravdepodobnejšie zaznejú odvetné reakcie typu: Aj ja mu zoberiem pero, ja
sa predbehnem pred neho, udriem ho atď. Ak zaznejú aj konštruktívne reakcie, spýtajte
sa účastníkov prečo tieto typy reakcií nevyostrujú konflikt. Pravdepodobne narazíte na
vlastnosti podobné Ja výroku.
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. 2003. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80968095-4-7.

2.6 Obchodovanie s ľuďmi
AKTIVITA 1 Film 0800 800 818
Cieľ: Vzbudiť záujem pre túto tému cez príťažlivú formu, akou je film, vytvoriť priestor pre
spracovanie dojmov z filmu, ako aj diskusiu. Na pozadí štyroch príbehov z filmu rozpoznať
signály obchodovania s ľuďmi, pochopiť mechanizmus obchodovania a minimalizovať
riziká obchodovania s ľuďmi v svojom živote.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/4-5
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Čas: do 45 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 4
Prostredie: miestnosť
Materiál: film, projektor, počítač, prístup na internet, premietacie plátno
Postup: Inštruktor po stručnom úvode k filmu rozdelí účastníkov na 1, 2, 3, 4. Každý
z účastníkov ma určené jedno z týchto čísel a sleduje dejovú líniu príbehu sám za seba.
Jednotky majú za úlohu sledovať príbeh: muž/Taliansko, dvojky: žena/Anglicko, trojky:
muž Anglicko a štvorky: žena/Švajčiarsko. Po skončení filmu vytvoria účastníci skupinky
podľa pridelených čísel a zhrnú si príbeh, ktorí sledovali, vlastnými slovami a zároveň
odpovedia na otázky uvedené v sekcii reflexia. Zástupca skupiny prezentuje pred
ostatnými výsledky práce skupiny. Po skončení filmu následne môže začať s aktivitou
„Obchod s ľuďmi“ – brainstorming alebo viesť samotný rozbor filmu.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako sa cítite? Ste všetci v poriadku?
- Techniky: Škála
Ohliadnutie
- Techniky: Chronológia
Hodnotenie
- Kde v príbehu začala situácia, ktorá sa Vám zdala podozrivá?
- Aké znaky obchodovania s ľuďmi ste vypozorovali v príbehu?
- Čo by skupina urobila v rámci tohto príbehu už pred cestou do zahraničia?
- Čo by urobila po príchode do zahraničia inak?
Prepojenie s realitou
- Ako budete v budúcnosti postupovať pri hľadaní si práce (v zahraničí)?
Metodická poznámka: Je vhodné, aby mal inštruktor film dopredu viac krát napozeraný
a aby tak vedel pomôcť skupinám ozrejmiť ich otázky, napr. v ktorom príbehu šlo o aký
účel obchodovania a pod. Film mapuje celý mechanizmus obchodovania s ľuďmi, od
náboru, cez transport, prechovávanie a prevzatie osoby, donútenie, zneužívanie
a nakoniec vyslobodenie. Ponúka pohľad až ku reintegrácii obetí obchodovania s ľuďmi do
bežného života. Film tiež môže v tých, ktorých sa téma priamo dotýka, vyvolať silnejšie
emócie. Je vhodné, aby bol prítomný psychológ alebo sociálny pracovník.
Zdroj:
HRIVŇÁKOVÁ, J. – HURTIŠOVÁ, B. – BABINCOVÁ, K. 2016. Tréningový manuál: Prevencia
obchodovania s ľuďmi. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). 106s. ISBN978-8089506-62-0.
PAZMÁN M., 2011. 0800 800 818. Slovensko, 30 min. [online] Dostupné na internete:
https://www.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/prevencny-film-0800800-818.html
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AKTIVITA2 Obchod s ľuďmi – brainstorming
Cieľ: Spoločne zadefinovať obchodovanie s ľuďmi čo najpresnejšie k definícii Palermského
protokolu. Pomôcť premýšľať o hlavných príčinách obchodovania s ľuďmi.
Forma: frontálna, skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 45 minút
Počet inštruktorov: 1 do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, papier, hrubé fixy
Postup:
1. Lektor na začiatku aktivity položí otázku: Aké predstavy, myšlienky, pocity, slová sa Vám
osobne spájajú s termínom „Obchodovanie s ľuďmi“? Vyzve účastníkov, aby
neprehodnocovali to, čo chcú nahlas povedať a takisto ich poprosí, aby diktovali
jednotlivé výrazy, slová a nehovorili celé vety. Lektor odpovede zapisuje na flipchart, kým
sa papier nezapíše celý.
2. Lektor spolu s účastníkmi zosumarizuje nadiktované slová, výsledky brainstormingu,
môže diskusiu viesť pomocou otázok typu: Keď sa pozriete na slová na papieri, vidíte
nejakú súvislosť? Ktoré pojmy patria do jednej oblasti? Ako by sme tú oblasť mohli
pomenovať?
3. Následne bude skupina rozdelená do menších skupín, v rámci ktorých skupiny vytvoria
vlastnú definíciu. Na záver inštruktor podľa zosumarizovaného brainstormingu zhrnie
a predstaví definíciu obchodovania s ľuďmi podľa Palermského protokolu. Vysvetlí
v krátkosti podstatu definície.
Metodické poznámky:
Téma tiež môže v tých, ktorých sa téma priamo dotýka, vyvolať silnejšie emócie. Je
vhodné, aby bol prítomný psychológ alebo sociálny pracovník.
Zdroj: HRIVŇÁKOVÁ, J. – HURTIŠOVÁ, B. – BABINCOVÁ, K. 2016. Tréningový manuál:
prevencia obchodovania s ľuďmi. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). 106s.
ISBN978-80-89506-62-0.
AKTIVITA 3 Osobné svedectvá
Cieľ: Prostredníctvom osobných svedectiev demonštrovať to, ako môže vyzerať
obchodovanie s ľuďmi a celý jeho proces a ukázať, že táto téma je naozaj aktuálna
a dôležitá.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: 1 hodina
Počet inštruktorov: 1+
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Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: žiadny, prípadne mikrofón
Diskusia: Účastníci sa majú možnosť dopytovať rozprávajúcich rôzne otázky.
Metodické poznámky: Téma tiež môže v tých, ktorých sa priamo dotýka, vyvolať silnejšie
emócie. Je vhodné, aby bol prítomný psychológ alebo sociálny pracovník.
AKTIVITA 4 Úvod do aplikácie „SAFE “
Cieľ: Ukázať účastníkom mobilnú aplikáciu týkajúcu sa obchodovania ľuďmi, prejsť si, čo
všetko obsahuje.
Forma: frontálna, skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 10 minút
Počet inštruktorov: 1+
Materiál: projektor, počítač, prístup na internet, premietacie plátno, aplikácia SAFE
Postup: Prostredníctvom projektora si postupne s účastníkmi spoločne prejdeme, čo
všetko aplikácia obsahuje.
Metodické poznámky: Je dôležité, aby mali inštruktori aplikáciu dopredu naštudovanú
a vedeli, čo obsahuje a ktoré časti chcú zdôrazniť.
Aplikácia dostupná na: https://www.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-sludmi/mobilna-aplikacia-safe.html
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3. fáza NEZÁVISLOSŤ

 Hlavným cieľom je dosiahnuť, aby si každý účastník uvedomil, že je sám
zodpovedný za svoj život.

3. 1. Hodnoty, vízia a zodpovednosť
Ciele :
 Skúmanie vlastných osobných hodnôt a ich zmyslu v našom živote.
 Vytvoriť vízie, ktorej rámcom budú osobné hodnoty.
 Podnietiť zmysel pre zodpovednosť za svoje rozhodnutia, osobnú víziu a posilniť
klienta v možnostiach kontroly nad svojim životom.
 Vedieť vymenovať aspoň tri svoje osobné hodnoty.
AKTIVITA 1 Kruh Odvahy – Úvod do fázy Nezávislosť
Cieľ: Uviesť novú fázu kruhu odvahy „Nezávislosť“ a jej zmyslu v našich životoch +
zrekapitulovanie celého kruhu.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, počítač
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Postup: S účastníkmi si pripomenieme o čom je kruh odvahy a o čom bude nová fáza.
Pýtame sa otázky: Čo je to kruh odvahy? Aké fázy sme už mali? O čom boli jednotlivé
fázy? Následne inštruktori predstavia účastníkom fázu 3 – Nezávislosť a jej jednotlivé
časti.
Metodické poznámky: Pre čo najväčší efekt, je dôležité pri vysvetľovaní používať, čo
najviac audiovizuálneho materiálu (flipchart, obrázky, piesne, fotky, videá a pod.). Je
dobré pripomínať si a využívať obrazy z minulých školení.
Zdroj: BRENDTRO, L. K. – BROKENLEG, m. – BROCKEN, S. V. 1990. Reclaiming you that risk:
Our hope for the future. National educational service: Bloomington, Indiana. 100s.(812)
336-7700, (800) 733-6786.
AKTIVITA 2 Úvod do hodnôt („To, čo je pre mňa dôležité“)
Cieľ: Porozumieť, čo sú to hodnoty.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 10 min
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, fixy, video, projektor, reproduktory, video z filmu Braveheart
(motivačná reč W. Wallaca pred bitkou)
Postup: Formou brainstormingu účastníci vo vzájomnej interakcii postupne prichádzajú
na to, čo sú to osobné hodnoty a akú rolu môžu zohrávať v živote. Na záver sa pustí video
BraveHeart, ktoré sa s účastníkmi rozoberá. Inštruktor zdôrazňuje to, ako hodnoty
dokážu ovplyvniť rozhodnutia a tým aj celkovú životnú cestu človeka.
Reflexia
Ohliadnutie
- Techniky: Chronológia
Hodnotenie
- Čo sa Vám na videu páčilo/nepáčilo?
- Akú hodnotu bránil vo videu W. Wallace?
- Čo je to hodnota?
Prepojenie s realitou
- Viete aké sú vaše hodnoty? Prečo je dôležité poznať vlastné hodnoty?
Metodické poznámky: Inštruktori by mali mať danú filmovú scénku a celý film pozretý
dopredu. Inštruktori musia zvážiť, či pojem „hodnota“ nie je pre účastníkov príliš
abstraktný. V takom prípade ho odporúčame zameniť za výraz „to, čo je pre nás dôležité“.
Inštruktori si môžu pri reflexii pomôcť flipchartom a nákresom.
Video je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=P5TVue9uuR8
Zdroj: Gibson M., 1995. Braveheart (Statočné srdce). USA, 170 min. [film]
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AKTIVITA 3 Aukcia hodnôt
Cieľ: Uvedomiť si moje najdôležitejšie hodnoty.
Forma: hromadná
Čas: 30 min
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: miestnosť
Materiál: príloha č. 20 Bodovacie kartičky pre účastníkov aukcie + kartičky s hodnotami,
projektor, počítač
Postup: Úvodná aktivita v uvoľnenej atmosfére aukcie. Hodnoty, o ktoré sa bude
„bojovať“ sú vysvietené na monitore. Účastníci aukcie majú k dispozícii 100 b, za ktoré si
môžu danú hodnotu kúpiť. Moderátor vždy vyberie jednu hodnotu, o ktorú sa bude
hlasovať. Začína sa vždy od vyvolávacej ceny 10. Ak je účastník aukcie ochotný dať 50 b,
hodnota sa automaticky stane jeho.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škály
Hodnotenie
- Ktoré hodnoty si si vybral na aukcii? Prečo práve tie?
Prepojenie s realitou
- Aký význam pre teba majú v tvojom živote?
- Ovplyvňujú nejako tvoj každodenný život? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
(diskusia bude až po poradnom kruhu)
Metodické poznámky: Účastníci majú tendenciu reagovať zbrklo. Je dôležité poriadne
vysvetliť princíp aukcie, aby si naozaj vybrali to najdôležitejšie.
AKTIVITA 4 Predstavenie Jožka Nezávislého
Cieľ: Prostredníctvom Jožka Nezávislého poukazovať na správne hodnoty, postoje počas
celej fázy. Poukázať na správne hodnoty.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž:1/1
Čas: 5-10 min
Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, počítač, prezentácia č. 2 Jožko Nezávislý, príloha č. 21 Obrázok Jožka
Nezávislého
Postup: Účastníkom sa predstaví Jožko Nezávislý a to, aké má hodnoty (teda to, čo je pre
neho dôležité, a prečo).
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Reflexia:
Hodnotenie
- Ako sa Vám pozdávajú hodnoty Jožka Nezávislého?
Metodické poznámky: Jožko Nezávislý nás bude sprevádzať celou fázou, je dôležité ho
predstaviť a stvárňovať čo najreálnejšie.

AKTIVITA 5 Poradný kruh
Cieľ: Uvedomiť si, čo sú moje hlavné hodnoty a prečo, a otvoriť sa v skupine.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: približne 1 hodina
Počet inštruktorov: všetci zúčastnení inštruktori
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: sviečky, pokojná hudba, reproduktory
Postup: Účastníci budú mať 10 minút na výber 5 hodnôt (toho, čo je pre nich dôležité) a
premyslenie si prečo. Rozdelíme ich do skupín po 3 – 4. Následne si všetci sadnú do
kruhu, stlmia sa svetlá, zasvietia sviečky, pustí hudba a budeme sa o nich spoločne
rozprávať.
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako sa cítite?
- Bolo pre vás ťažké prísť na to, čo je pre Vás dôležité a prečo?
96

- Inšpiroval Vás niekto ďalší tým, čo je pre neho dôležité?
- Čo hovoríte na Jožka Nezávislého a to, čo je pre neho dôležité?
- Odkiaľ pochádzajú naše hodnoty?
- Prečo si myslíte, že je dobré si pripomenúť, čo je pre nás naozaj dôležité?
- Kto alebo čo ich dokáže ovplyvniť?
- Ako si sa cítil, keď si zistil, že ostatní majú iné hodnoty ako ty?
Prepojenie s realitou
- Prejavuje sa nejako to, čo je pre teba dôležité v tvojom správaní (tak ako
u Williama Wallaca)? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?
- Čo si odnášate z dnešného večera?
- Zamysli sa nad jednou vecou, ktorá sa ťa tento večer dotkla. Môžeš nám o nej
povedať?
Metodické poznámky: Je dôležité, aby sa zapojili aj inštruktori, boli autentickí a otvorene
sa podelili o svoje hodnoty s účastníkmi.
Zdroj: ZIMMERMAN, J.M. – COYLE, V.: Cesta poradního kruhu. Dharma Gaya. 2016.378.
ISBN 978-80-7436-061-9
AKTIVITA 6 Video Braveheart
Cieľ: Ukázať na príklade videa, ako sa to, čo bolo pre W. Wallaca dôležité, prejavilo v jeho
správaní a sne.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5-10 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, reproduktory, projektor, video z filmu Braveheart – záverečná poprava
Reflexia: Ako sa prejavilo to, čo bolo pre W. Wallaca dôležité v jeho správaní a v jeho sne,
v cieli?
Metodické poznámky: Inštruktori by mali mať danú filmovú scénku a celý film pozretý
dopredu. Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=1dURiTR5vg4
Zdroj: Gibson M., 1995. Braveheart (Statočné srdce). USA, 170 min. [film]
AKTIVITA 7 Smäd po živote
Cieľ: Uvedomenie si životných hodnôt.
Forma: individuálna
Fyzická a psychická záťaž: 4/3
Čas: 3 hod
Počet inštruktorov: 5+
Počet účastníkov: min. 5
Prostredie: vonku, les, ťažší terén
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Materiál: kamene (alebo iný druh závažia), batoh pre každého účastníka, kancelársky
materiál
Postup: Každý hráč (zlatokop) na začiatku cesty dostane do batohu kamene (závažie),
označené ako zlato v množstve zodpovedajúcom 1/3 hmotnosti účastníka. Cieľom je
doniesť pomyselné zlato do civilizácie, kde chce zlatokop začať nový, krajší a pohodlnejší
život. Čím viac zlata donesie, tým viac skvelá budúcnosť ho čaká. Na vyznačenú trasu
vyrážajú účastníci v dvojminútových intervaloch. V priebehu cesty prechádzajú zlatokopi
niekoľkými „stanicami“, kde majú možnosť vymeniť zlato za iné, pre nich viac či menej
dôležité hodnoty. Rozhodovanie je individuálne a je súčasťou úvah o hodnotovom
rebríčku účastníka.
- Stanica priateľstva: Pri výmene na ďalšiu trasu dostane pomoc od inštruktora
v dĺžke 100 – 200 m
- Stanica zdravia: Kto nevymení, dostane na ďalšiu cestu na nohu pevnú dlahu
znehybňujúcu kolenný kĺb
- Stanica múdrosti: Kto vymení, môže použiť skratku k ďalšej stanici a dostane
múdru radu
- Stanica šťastia: Kto vymení, pokračuje ďalej suchou cestou, ostatní sťaženým
terénom (bahno, voda, kopce)
Na poslednej stanici dostanú účastníci kartičku s časom (30 – 60 min). Za túto dobu musia
doraziť do cieľa, t.j. k lodi, ktorá v stanovený čas odchádza. Pokiaľ sa im to nepodarí,
zomierajú v pustine hladom a vysilením alebo sú roztrhaní vlkmi. Dĺžka záverečného
úseku cesty je volená tak, aby človek so záťažou musel vyvinúť maximálne úsilie, aby
časový limit splnil. Zlatokop môže voliť uľahčenie záťaže a je na ňom, aké hodnoty za zlato
vymení.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Technika: Vystúpenie z rolí, Škála
Ohliadnutie
- Technika: Rekapitulácia
Hodnotenie:
- Technika: Analýza
- Na ktorých staniciach ste sa zastavili a vymenili zlato?
- Bol niekto taký, kto zlato nevymenil za nič?
- Stihli ste prísť do cieľa? Čo vás poháňalo to stihnúť?
Prepojenie s realitou
- Ako viete skúsenosť z aktivity využiť v každodennom živote? V plánovaní?
V prioritách? V rozhodovaní?
- Čo patrí medzi vaše najvyššie hodnoty?
Zdroj: HILSKÁ, V.: Zlatý fond her: Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy
Lipnice. 2. vyd. Praha: Portál. 2013. 152. ISBN 978-80-262-0394-0
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3.2 Vzťahy
Ciele
 Vytvoriť účastníkom obraz o tom, čo sú dobré a zlé aspekty vzťahov.
 Pochopiť, že byť nezávislý vo vzťahu neznamená robiť si čo chcem, kedy chcem
a pod.
 Vedieť ako pracovať na dobrom vzťahu.
 Vedieť viacero dobrých a zlých aspektov vzťahov a byť si vedomý, že istá dávka
nezávislosti je vo vzťahu v poriadku, ba je dokonca pre vzťah prospešná

AKTIVITA 1 Dobrý a zlý kamarát
Cieľ: Ujasniť a uvedomiť si, aké charakteristiky by mal mať dobrý kamarát. Uvedomiť si,
že takéto charakteristiky by som mal mať aj ja.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, projektor, počítač, video, príloha č. 21 Obrázok Jožka Nezávislého
Popis: Na úvod školenia si pustíme vtipné video o rozdiele medzi tým, keď robíme veci
samy a s kamarátmi. Nebudeme ho nijako zvlášť rozoberať, slúži len ako “barlička” ako
vstup do témy a školenia (nesúvisí priamo s aktivitou). Účastníci sa rozdelia do skupín,
v ktorých budú mať na flipchart vypísať všetky dobré a zlé vlastnosti, ktoré by (ne)mal mať
môj najlepší kamarát. Následne sa má skupinka zamyslieť nad tým, aké dobré/zlé
vlastnosti od nich očakáva ich najlepší priateľ. Aktivita vedie k záveru, že by mali byť
rovnaké a k tomu, že to, čo očakávame od druhých, by sa malo prejaviť aj v našom
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charaktere. Vzniknuté postery sa potom nalepia v miestnosti, aby ich mali účastníci
školenia na očiach.
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako sa Vám pracovalo? Zhodovali sa vlastnosti vášho dobrého kamaráta a tie
vaše?
- Prečo by sa mali zhodovať?
Prepojenie s realitou
- V čom / V ktorých vlastnostiach ako kamarát zlyhávate?
- Sú nejaké vlastnosti na ktorých by ste chceli popracovať, aby boli vaše vzťahy
lepšie?
- Ako to urobíš?
Zdroj: Paul Jake, Doing things alone VS. with friends. [27.01.2016][online] Dostupné na
internete: https://www.youtube.com/watch?v=2vlBq7ubKXs
AKTIVITA 2 Dôvera ako základ vzťahu
Cieľ: Pochopiť význam a zmysel dôvery vo vzťahu.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž:1/4
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 2
Počet účastníkov: min. 4
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, reproduktory, pieseň I.M.T.
Smile – Za dedinou; video – „očný experiment“
Postup: Na začiatku si pustíme video o očnom
experimente. Účastníci sa následne rozdelia do
dvojíc, v ktorých bude prebiehať tzv. „očný
experiment“, v ktorom si budú vzájomne pozerať
do očí po dobu 2 minút. Následne bude medzi dvojicami prebiehať tzv. pády dôvery, pri
ktorých vždy jeden z dvojice vždy voľne padne dozadu, pričom ten druhý z dvojice ho musí
zachytiť. Pred reflexnými skupinkami sa ešte pustí pieseň od I.M.T Smile – Za dedinou,
o ktorej sa následne porozprávame v reflexných skupinkách.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako si sa cítil počas „očného kontaktu“? Prečo?
- Ako si sa cítil pri padaní?
- Ako sa cítiš teraz?
Hodnotenie
- Bolo to pre vás ťažké padať dozadu? Prečo?
- Dôverovali ste osobe, ktorá vás chytala?
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S kým by to bolo inak a prečo? (lepší kamarát, niekto koho lepšie poznám a viac
mu dôverujem).
Hodnotenie piesne
- Čo symbolizuje vŕba v piesni? Kedy a prečo chodí spevák „k vŕbe“? Čo mu to
prináša a dáva? (keď má pochybnosti... vyrozprávať sa, aby sa mu uľavilo na
duši...).
Prepojenie s realitou
- Je pre vás ľahké dôverovať ľuďom? Čo by som mal robiť, aby mi ľudia dôverovali?
Čo by mali robiť druhí, aby som im vedel dôverovať?
Metodické poznámky: Niektorí až väčšina účastníkov sa bude báť pádu dôvery. Dôležité
je vytvoriť dôvernú atmosféru, povzbudzovať účastníkov. Na druhej strane akceptovať to,
že niektorí na to zatiaľ nie sú pripravení.
Zdroj:
World´s biggest eye contact experiment (Global video) [05.11.2015]. [online] Dostupné na
internete: https://www.youtube.com/watch?v=3QdnCRWATZ8
IMT Smile, 2000. Za dedinou. Album: Nech sa páči. Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=Vu_WAC9hO9s
AKTIVITA 3 Prirodzenosť rozdielov
Cieľ: Uvedomiť si, že rozdielnosť je prirodzená a preto by vo vzťahu nemal chýbať rešpekt,
tolerancia a akceptácia týchto rozdielov.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: fixy/farbičky, farebné spektrum, počítač, projektor, prezentácia č. 3. Puzzle
Postup: Účastníci sú najprv rozdelení do skupín podľa farby fixy a rozprávajú sa
o spoločných znakoch a následne sú rozdelení do skupín s rozdielnou farbou rozprávajú sa
o rozdielnych znakoch. Vo finále sa ukáže a roztočí spektrum farieb, ktoré vytvára bielu
farbu, čo poukáže na fakt, že práve táto rozdielnosť je zdravá a je základom vzájomného
dopĺňania sa. Že všetci sme jeden celok a každý v nej má svoje miesto. Má svoje
miesto/políčko, kde zapadá, kde pôsobí, kde dáva niečo druhým, kde vie niečo robiť. Túto
myšlienku ešte môžeme znázorniť prostredníctvom pripravenej prezentácie o puzzle.
Reflexia:
Prepojenie s realitou
- Myslíš si, že byť iným je niečo dobré a prirodzené alebo skôr zlé? Prečo?
- Ako by sme sa mali správať, keď má niekto iný názor ako my?
- Mal by sa rešpektovať a tolerovať alebo by sa mali snažiť toho druhého presvedčiť
o svojej pravde? Prečo?
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AKTIVITA 4 Kompromis
Cieľ: Chápať kompromis ako normálnu a často nevyhnutnú súčasť vzťahov dvoch ľudí,
ktorí sú rozdielni.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľné
Prostredie: miestnosť
Materiál: lano, počítač, projektor, prezentácia č. 4 Nezávislosť vo vzťahu
Postup: Účastníci sú rozdelení na páry a stoja oproti sebe, pričom je medzi nimi položené
lano. Ich úlohou je dostať toho druhého na svoju stranu. Ideálne riešenie je, že sa
vymenia. Nasleduje reflexia (v prípade nutnosti vysvetlíme, čo znamená slovo
kompromis.) Po reflexii si pustíme prezentáciu, kde si ukážeme, čo to znamená nezávislosť
vo vzťahu.
Reflexia:
Hodnotenie
- Podarilo sa Vám splniť zadanie?
- Ako ste to dosiahli? Urobili ste kompromis?
Prepojenie s realitou
- Myslíte si, že robiť kompromisy vo vzťahu je správne alebo nie? Prečo?
- Myslíte si, že nezávislosť vo vzťahu znamená robiť si čo chceme a teda nerobiť
kompromisy?
- Robí Vám problém robiť kompromisy? Ak áno, kedy a prečo?
- V čom a s kým chcete robiť nejaké kompromisy?
AKTIVITA 5 Úprimnosť vs. klamstvo
Cieľ: Demonštrovať, že klamstvá v konečnom dôsledku vyjdú najavo a ničia dôveru
a vzťahy.
Forma: skupinová, frontálna
Fyzická a psychická záťaž:1/2
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: kocky, projektor, počítač, príloha č. 22 Príbeh o Raju-ovi
Postup: Na začiatku aktivity dá lektor drobničku (krátka aktivita na úvod) – dve pravdy
a jedno klamstvo. Každý účastník má za úlohu pripraviť si o sebe dve veci, ktoré sú
pravdivé a vymyslieť jednu, ktorá je klamstvom. Následne sa účastníci navzájom
rozprávajú a hádajú, ktoré veci sú pravdivé a ktoré nie. Potom sa účastníci rozdelia do
skupín a budú počúvať príbeh o Raju-ovi. Ich úlohou bude pri každom klamstve pridať
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jednu kocku naviac, až kým im celá veža z klamstiev nespadne. Nasledujú dve svedectvá o
tom, ako klamstvá naštrbili alebo zničili vzťah. Nasleduje reflexia o príbehu.
Reflexia:
Hodnotenie
- Čo sa stalo vo všetkých príbehoch?
- Pomohli Raju-ovi a ostatným všetky ich klamstvá?
- Čo mohli urobiť inak?
- Mali povedať pravdu alebo nie?
- Ako tieto skúsenosti mohli ovplyvniť ich vzájomné vzťahy?
- Je lepšie povedať pravdu ako klamať? Prečo áno?
- Spomínate si, čo hovoril starý muž v príbehu o tom, keď hovoríte pravdu?
- Prečo alebo kedy nie?
- Čo symbolizovala veža z kociek?
- Stalo sa vám, že sa vaše klamstvá rozsypali ako vaša veža z kociek?
- Čo sa stalo so vzťahom potom?
Prepojenie s realitou
- Čo si s aktivity odnášaš do svojho života?
Zdroj: Anonym, 2016. One lie leads to another liees say. [online].Dostupné na internete:
https://studymoose.com/one-lie-leads-to-another-lie-essay
AKTIVITA 6 Odpustenie
Cieľ: Poukázať na zmysel a význam odpustenia vo vzťahoch. Zažiť osobnú slobodu, ktoré
odpustenie prináša.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: dve jablká, príloha č.23 „Grade Card”, projektor, perá, prezentácia č.5
Odpustenie
Postup a metodické poznámky:
1. Na začiatku si zahráme aktivitu Energizer – Neprirodzený presun: Všetci účastníci sa
postavia na jednu stranu miestnosti. Úlohou v každom kole bude dostať sa z jednej strany
na druhú veľmi neprirodzeným spôsobom. 1. kolo: prejsť z jednej strany na druhú
použitím iba lakťov a kolien, 2. kolo: použitím iba zadnej časti tela, 3. kolo: použitím jednej
nohy, 4. kolo: použitím...
2. Nadviazať na energizer – tak ako spôsob plnenia úlohy v tejto aktivite je neprirodzený –
tak isto aj odpustenie je pre nás často neprirodzené/nespravodlivé. Hovoriť o odpustení –
čo je to a prečo je odpustenie vo vzťahoch dôležité.
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3. Poukázať ako odpustenie nevyzerá. Aktivita s jablkom – facilitátor do kruhu pošle jablko
s pokynom, že kto chce, nech z jablka raz odhryzne. Celé jablko reprezentuje naše srdce –
hryz reprezentuje ublíženie. Ak v sebe máme neodpustenie vo vzťahoch, naše srdce
vyzerá podobne ako jablko – je nekompletné – ak dlhodobo neriešime neodpustenie a
živíme hnev, tak ako jablko aj naše srdce začne hnednúť, “páchnuť”, strácať život – hnev,
horkosť – bránia rozvoju, žitiu. Odpustenie má moc “zahojiť”, zaceliť, priniesť slobodu
vinníkovi, ale najmä obeti.
4. Celé nech je to postavené na prísloví: “So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z
neho pochádza život.” Ak si neochránime srdce voči neodpusteniu, hnevu – strácame
plnosť života. Osobné svedectvo sa tu hodí.
5. Nasleduje reflexia.
6. Po reflexii krátka aktivita – do ruky dostanú “Grace Card” – Kartu milosti. Tam môžu
napísať meno toho, komu chcú odpustiť. Do stredu skupiny sa postavia dve stoličky, kde si
na jednu sadne obeť a na druhej sedí akože vinník. Tak mu môže obeť nahlas povedať, v
čom mu ublížil a zároveň vyjadriť, ako sa pri tom cítil. A na záver vysloviť svoje
rozhodnutie odpustiť.
7. Reflexia 2 – pýtajte sa, ako sa cítia.
8. Na záver ich vyzvať, nech to aj medzi sebou praktizujú. Celý blok, sme si dopĺňali
prezentáciou, kde boli aj ilustračné obrázky.
Reflexia:
Prepojenie s realitou
- Čo je to odpustenie?
- Ako na Vás zapôsobilo svedectvo?
- Stalo sa Vám niečo podobné?
- Dokázali ste v živote niekomu odpustiť?
- Ak ste niekomu neodpustili – aký to malo vplyv na váš život?
- Myslíte si, že je odpustenie dôležité a prečo?
- Myslíte si, že existujú v živote veci, ktoré nemožno odpustiť?
- Hrá nejakú rolu, či si vinník priznal vinu alebo nie?
Otázky, ktoré poukazujú na neodpustenie:
- Máš problém byť v prítomnosti ľudí, ktorí ti niekedy ublížili?
- Máš problém pochváliť ľudí? Máš problém dôverovať?
Zdroj: KOLAŘÍK, M.: Interakčný psychologický výcvik pro praxi. 1. vydanie: Grada
Publishing, a.s., 2013. 128 s. ISBN 978-80-247-4450-6
AKTIVITA 7 Svedectvá/Osobné príbehy I
Cieľ: Zopakovať si s účastníkmi to, čo sú dobré a zlé aspekty vzťahov. Pochopiť, že byť
nezávislý vo vzťahu neznamená robiť si čo chcem, kedy chcem a pod. Vedieť ako pracovať
na dobrom vzťahu.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1 hod 30 min
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Počet inštruktorov na hru: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Denná doba: večer
Prostredie: miestnosť
Materiál: mikrofón, reproduktory, projektor, počítač, texty piesne Za dedinou, gitara
Postup: Diskusný večer s dvomi manželskými pármi na vyššie spomenuté ciele
s otvorenou diskusiou s účastníkmi. Priebeh diskusie je predelený pre účastníkov známymi
videami, obrázkami alebo piesňami (z predošlého školenia týkajúceho sa vzťahov) na
témy ďalších blokov. Témy sú rovnaké ako témy školenia týkajúceho sa vzťahov.

3.3 Práca
Ciele
 Zrekapitulovať si fázu – pomocou ilustrácie Jožka Nezávislého zopakovať, čo už
vedia.
 Porozumieť, prečo je práca dôležitá. Poukázať aj na iné dôvody práce ako
finančné.
 Pripraviť sa na pracovný pohovor a vedieť ako má vyzerať správne CV.
 Zažiť si reálne interview, skúsiť si sebaprezentáciu a komunikáciu pri pracovnom
pohovore a získanie spätnej väzby.
 Vedieť si sám manažovať „proces získania si práce“ pozostávajúci z napísania si CV,
hľadania si práce, pripravenia sa a zvládnutia pracovného pohovoru a udržania si
práce – ako byť efektívny a úspešný v práci.
AKTIVITA 1 Prečo vlastne pracujeme? Prečo je práca dôležitá?
Cieľ: Porozumieť rôznym dôvodom, prečo vlastne ľudia
v spoločnosti pracujú a prečo je práca pre nás dôležitá. Poukázať
aj na iné dôvody práce ako finančné – teda motivovať ich
k nájdeniu zmyslu práce, hoc je akákoľvek.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 6
Prostredie: miestnosť
Materiál: video č.1 „Prečo vlastne pracujeme?“ – interview
s rôznymi ľuďmi na ulici o tom, prečo oni pracujú, flipchart,
prezentácia č. 6 s obrázkami zobrazujúcimi „prečo je práca dôležitá“, projektor
Postup: Krátky úvod. Pustí sa video. Identifikujú sa a následne sa spíšu na flipchart dôvody
– prečo ľudia pracujú. Zároveň aj účastníci dopĺňajú vlastné podnety. Následne sa
účastníci rozdelia do troch skupín (niektorí inštruktori s nimi – motivácia/príklad). Jedna
skupina bude mať za úlohu nerobiť vôbec nič – len sedieť. Druhá skupina bude mať za
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úlohu ísť za jedným z inštruktorov a vykonať to, čo mu bolo pridelené. Následne za
vykonanie dostane odmenu v podobe „peňazí“. Tretia skupina pôjde za jedným
z inštruktorov ale to, čo vykonajú bude na nich. Sami si určia zložitosť (náročnosť je
skutočne na nich). Za čo taktiež dostanú odmenu v podobe „peňazí“. Po aktivite si budú
môcť tieto peniaze zameniť za nejakú odmenu (sladké / slané / nehmotné). Následne sa
vytvorí analógia na:
- ak nebudeš iniciatívny a nebudeš chcieť pracovať, nebudeš si môcť zaobstarať, čo
v živote potrebuješ alebo chceš
- skupina ľudí, ktorým bolo jednoznačne dané, čo majú vykonať pred inštruktorom
predstavujú skupinu ľudí, ktorí pracujú preto, lebo musia. Aj to je dobré, keďže
prácu potrebujeme a mali by sme ju mať, či sa nám to páči alebo nie. Zároveň, ak
si však vyberieme prácu, ktorá nás baví, to, čo budeme “musieť”, zároveň budeme
chcieť. Preto je veľmi dôležité, akú prácu si vyberieme.
- posledná skupina ľudí, ktorí sa mali samy rozhodnúť, čo vykonajú, predstavujú
ľudí, ktorí pracujú z naplnenia – teda robia, čo ich baví a prináša im to okrem
finančnej odmeny aj vnútorné naplnenie. To sa týka väčšinou ľudí, ktorí podnikajú.
Dokončí sa myšlienka – prečo ľudia pracujú. A nasleduje diskusia (viď otázky).
Následne sa dokončí myšlienka – prečo je práca dôležitá (sústrediť sa aj na iné
dôvody ako finančné – zobraziť vizuálne):
 peniaze
 získavanie zručností, schopností a skúseností, rozvoj osobnosti
 rozmanitosť žitia – teda sociálny kontext iný ako v komunite v ktorej práve
žijú alebo akú budú mať
 vlastné bývanie – iné ako doma a pod.
 zdravá komunita – sociálny okruh v práci môže predstavovať zdravý
kolektív, kde si môžu napĺňať sociálne potreby (vzťahy a pod.)
 identita, sociálny status
 zmysel života
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako ste sa cítili tí, ktorí ste „nepracovali“ / robili to, čo vám bolo povedané / robili
to, čo sa vám zachcelo?
Prepojenie s realitou
- Ako dôležité je konkrétne pre teba pracovať? Prečo?
Metodická poznámka:
Možnosť podeliť sa o vlastné skúsenosti. Otvorenie inštruktora – prečo pracujem?
AKTIVITA 2 Zeleninový trh vs. pracovný trh
Cieľ: Porozumieť a uvedomiť si, čo všetko je dôležité pri hľadaní a uchádzaní sa o prácu
(CV, proces výberu do zamestnania, pracovné interview). Poukázať na to, že rovnako
dôležité ako vedieť napísať CV je aj mať do CV čo napísať. Teda motivovať k uchádzaniu sa
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o prácu, aj keď momentálne nie je podľa predstáv. V každej práci ide o naberanie
skúseností, vedomostí a pod.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: pomôcky do “predaja” (ako príklad: iphone, starší skoro nefunkčný telefón,
lampa, starý mp3 prehrávač, iPod, výkonný notebook, starý stolový počítač, prezretý
čierny banán, zrelý banán, nová kožená taška, stará ošarpaná taška, tu ide najmä o to, aby
tam boli produkty, ktoré sú staré, alebo menej kvalitné, a produkty kvalitné – ale aj
drahšie), flipchart, fixy.
Postup: Podobne ako pri kúpe/predaji rôznych produktov (potraviny, elektronika...)
berieme prirodzene do úvahy rôzne aspekty (čerstvosť, kvalita, cena, prístup
predávajúceho), ktoré rozhodujú o tom, či si produkt v konečnom dôsledku kúpime.
Čerstvosť pri potravinách, pri produktoch napr. vek. Analógiu k tomuto vidíme aj na
pracovnom trhu, kde zamestnávateľ berie taktiež do úvahy rôzne aspekty uchádzača
o zamestnanie.
Na začiatku je aktivita. Účastníci majú na výber rôzne predmety, ktoré si akože chcú kúpiť
(viď pomôcky). Každý si vyberie jeden predmet, ktorý si vybral a ktorý si symbolicky
zakúpil. Následne v kruhu každý povie, pre aký dôvod si daný predmet vybral – čerstvosť,
kvalita, cena, prístup predávajúceho (tento aspekt síce v aktivite nemáme, ale
spomenieme ho pri vysvetľovaní analógie) – účastníci to možno takto presne
nepomenujú, ale otázkami ich veďte k tomu. Týmto poukážeme na analógiu s pracovným
trhom – aj zamestnávateľ berie do úvahy isté aspekty (viď tabuľka 1). Informácie
predstavujú to, čo už viete, alebo ste si zistili o firme, pracovnej pozícii na ktorú sa hlásite.
Prísť na pracovný pohovor bez toho, aby ste vôbec vedeli o čo ide, je neprípustné. Kvalita
predstavuje u vás ako uchádzača o zamestnanie všetky vaše pracovné skúsenosti,
kvalifikácie (certifikáty, výučné listy, diplomy), prax, vedomosti. Cena tovaru by sa dala
prirovnať k vašej mesačnej mzde, výplate, keďže to je cena, za ktorú si vás váš šéf “kúpi”.
Prístup predávajúceho by sa dal prirovnať k vášmu prístupu, teda vašej sebaprezentácii –
ako sa pri pracovnom pohovore javíte, s akým prístupom prídete a pod. Aj to je dôležité,
aký dojem vyvoláte a nie len pri pohovore, ale aj pri samotnej práci.
Na záver tohto bloku motivujte účastníkov k tomu, že zbierať pracovné skúsenosti je
skutočne dôležité – to je to, čo im zvyšuje “cenu”, “kvalitu”, “čerstvosť”..., každá pracovná
skúsenosť je dobrá – vždy pri nej získate niečo, čo vám nikto už nevezme a čo sa nedá
kúpiť.
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Tabuľka 1
Zeleninový trh

Pracovný trh

Čerstvosť
Informácie
Kvalita
Vedomosti, prax, skúsenosti, kvalifikácie
Cena
Mzda
Prístup predávajúceho
Sebaprezentácia
Reflexia:
Hodnotenie
- Aký tovar ste si zakúpili?
- Podľa čoho ste sa rozhodovali, keď ste si zakupovali tovar?
- Tí, ktorí ste si vybrali “iphone”, prečo ste si nevybrali ten druhý telefón, ktorý tam
bol?
Prepojenie s realitou
- Ako konkrétne sa sebe pracuješ, aby si sa vedel predať? Ako budeš na sebe
pracovať...?
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 3 Štruktúra CV
Cieľ: identifikovať a uvedomiť si relevantné a irelevantné informácie v obsahu CV;
štruktúra CV
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: min. 8
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č.24 Janko Hrach príloha č.24 Janko Hrach-správne príloha č.24 Peter
Lesný príloha č.24 Peter Lesný-správne príloha č.24 Peter Malý príloha č.24 Peter Malýsprávne príloha č.24 Tibor Kucharík príloha č.24 Tibor Kucharík-správne príloha č.24
Fotky papieriky na CV. CV fiktívnych ľudí – správne a nesprávne
Postup: Na začiatku rozdelíme účastníkov na viacero skupín, podľa potreby. Každá
skupina dostane pripravené CV fiktívnych ľudí – napr. Ján Hrach, Tibor Kuchárik, Peter
Lesný, Peter Malý. V jednotlivých životopisoch avšak značná časť informácii v sekciách
chýba. Tieto chýbajúce informácie budú mať účastníci za úlohu doplniť. Inštruktori si
pripravia stanovištia podľa počtu skupín, na ktorých budú musieť účastníci plniť rôzne
úlohy (náplňou stanovíšť môže byť čokoľvek, napr. čierne historky, ABECEDA (písmenka
abecedy sú v kruhu okolo ktorého sú účastníci a musia sa ich v istom časovom limite
dotknúť v smere od A po Z). Po splnení úloh budú mať klienti na výber informácie, o
ktorých relevantnosti budú musieť účastníci rozhodnúť – teda vybrať tú správnu
informáciu, ktorá je pre dané CV správna. Pri dokončení sa stretnú v skupinkách s
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facilitátorom a nasleduje reflexia o informáciách, ktoré doplnili a ktoré vynechali a prečo.
Nasleduje záver – zhrnutie štruktúry životopisu – ponúknu sa im životopisy ako príklad,
ktorý si ponechajú.
Reflexia: V reflexii si prechádzame všetky doplnené údaje a účastníci vysvetľujú, prečo
vybrali tie ktoré údaje. Inštruktori ich dopĺňajú a prípadne opravujú.
Metodické poznámky: Aktivity na splnenie úlohy a získania potrebných informácií k CV
môžu byť rôzne. Dôležitá je jednoduchosť, hravá forma, osvieženie.
Zdroj: Anonym. Životopis [online].Dostupné z: https://www.zivotopis-online.sk
AKTIVITA 4 Pracovné interview – čo robiť vs. čo nerobiť
Cieľ: Uvedomiť si, čo je v správaní pri pracovnom interview prijateľné a vhodné a naopak,
čo je nevhodné a neprijateľné.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž:1/3
Čas: 45 min.
Počet inštruktorov: 3 (podľa počtu účastníkov)
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, kartičky s druhmi správania (podľa plagátu čo robiť vs. čo nerobiť),
rôzne rekvizity / kostýmy – na scénku. Príloha č. 25 Plagát Čo robiť vs. čo nerobiť, ktorý si
budú môcť vyvesiť a mať pred očami.
Postup: Na začiatku si účastníci náhodne vytiahnu po jednej dvoch kartičkách, na ktorých
budú mať napísané rôzne formy správania, ktoré sa môže vyskytnúť počas pracovného
pohovoru. Nasleduje krátka scénka, ktorá zobrazuje vždy jedno zo správaní. Po scénke sa
prihlási ten účastník, ktorý si myslí, že má toto konkrétne správanie na kartičke a následne
ho umiestni na flipchart do sekcie „Čo robiť“ alebo „Čo nerobiť“, podľa toho, čo si myslí.
Následne inštruktor ponúkne krátke vysvetlenie/komentár k danému typu správania.
Výsledkom bude zoznam Čo robiť vs. čo nerobiť počas pracovného hovoru.
Reflexia: V reflexii si z účastníkmi zhrnieme všetky typy správania a pripomenieme si,
ktoré sú vhodné a nevhodné a tiež prečo.
Metodické poznámky: dostupné na https://sk.pinterest.com/pin/95701560816557375/
AKTIVITA5 Pracovné interview
Cieľ: Zažiť si reálne interview, skúsiť si sebaprezentáciu a komunikáciu pri pracovnom
pohovore a získanie spätnej väzby.
Forma: individuálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Počet inštruktorov: vzhľadom na veľkosť skupiny
Čas: 1-2 hod.
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
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Materiál: spoločenská stolová hra Cest la vie / To je život – modelové otázky na konkurz
do zamestnania a ponuky zamestnania, papiere, perá, stôl, stoličky
Postup: Na začiatku dostanú účastníci kartičky z hry C´est la vie – To je život, ktorá
obsahuje rôznu ponuku zamestnaní. Následne si budú mať vybrať jedno zamestnanie,
o ktoré sa budú chcieť uchádzať. Budú mať čas na to, aby si to rozmysleli, aby sa pripravili.
V prípravnej fáze budú mať pred sebou aj možnosti otázok, ktoré sa ich zamestnávateľ
bude môcť opýtať. Po skončení prípravy je jeden inštruktor zamestnávateľ, u ktorého sa
klienti uchádzajú o zamestnanie, jeden klient uchádzač a jeden klient, ktorého úlohou je
celý proces pozorovať a získavať postrehy. Po skončení interview nasleduje spätná väzba
– vyjadrí sa aj klient v roli pozorovateľa. Napokon sa vymenia a klient, ktorý bol
pozorovateľ je uchádzač a opačne.
Reflexia: Flexibilne podľa potreby počas simulácie – sústrediť sa na komunikáciu,
sebaprezentáciu.
Ošetrenie pocitov
- Ako si sa cítil?
Hodnotenie
- Čo bolo dobré? Čo mohol uchádzač o zamestnanie urobiť inak?
- Aké sú podľa teba tvoje šance, že prácu dostaneš? Prečo? Čo bolo pre teba
najťažšie? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Ako využiješ túto skúsenosť pri svojom najbližšom pracovnom pohovore?
Metodické poznámky:
Inštruktori simulujú seriózny pracovný pohovor v role zamestnávateľa, ktorý robí
pohovor.

3.4 Závislosť
Ciele
 Získať dostatočné množstvo informácií o negatívnych účinkoch, ktoré má na
ľudský organizmus alkohol, tabak, hašiš a energetické nápoje a aké majú tieto
látky účinky na správanie človeka.
AKTIVITA 1 „Myslím si, že droga je...“
Cieľ: Pouvažovať nad chápaním drog a správne definovať termín droga. Získať komplexnú
predstavu o drogách a ako drogy vidí skupina. Určiť a pochopiť základné názory na
užívanie drog so zreteľom na rozdiel medzi falošnými a reálnymi názormi.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 1 hod
Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
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Materiál: flipchart, fixy, príloha č. 26 Nedokončené vety o drogách
Postup:
1. krok: Inštruktor vyzve účastníkov, aby spontánne povedali prvé slovo, ktoré im prvé
napadne, keď počujú pojem „droga“. Inštruktor potom všetky slová zapíše na tabuľu bez
určeného poradia, až kým sa vyčerpajú všetky nápady.
2. krok: Inštruktor potom pokračuje v definovaní tejto predstavy v rámci skupiny, pričom
písmenom N označí slová, ktoré označujú negatívne vnímanie drog a písmenom P označí
slová, ktoré drogy vnímajú pozitívne. Skupina by mala spoločne vyjadriť definíciu slova
„droga“.
3. krok: Inštruktor potom účastníkov skupiny rozdelí do malých skupiniek (po troch,
štyroch) a rozdá im kartičku s nedokončenými vetami o drogách. (Názov materiálu:
Nedokončené vety o drogách). Účastníci by mali porozmýšľať nad týmito vetami
a dokončiť ich podľa vlastného uváženia.
4. krok: Jednotlivé skupiny čítajú nahlas pred ostanými to, čo doplnili a vedie sa diskusia.
5. krok: Inštruktori pokračujú analýzou názorov, určujú spolu s účastníkmi tie nápady,
ktoré sú správne a dopĺňajú vhodné a užitočné informácie.

Metodické poznámky
Forma reflexie popísaná v postupe aktivity.
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 2 Experiment s dieťaťom
Cieľ: Uvedomiť si, že fajčenie škodí aj mne. Zamyslieť sa nad tým, či mi to stojí za to.
Forma: frontálna
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Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, video, papieriky s otázkou z videa, flipchart
Postup: Účastníkom pustíme video z antifajčiarskej kampane. Následne im položíme
otázku: „Zapálili by ste cigaretu šesťročným deťom, keby Vás o to žiadali? Diskutujeme
o tom, prečo áno a prečo nie. Následne im dáme papier s nápisom: „Strachuješ sa o mňa,
prečo nie aj o seba?“ Dopozeráme video.
Reflexia:
Hodnotenie
- Zapálili by ste cigaretu tým deťom na videu?
Prepojenie s realitou
- Prečo by ste im nezapálili cigaretu? Prečo sebe áno?
- Prečo Vám záleží na zdraví druhých, no nie na svojom?
- Viete ako fajčenie škodí zdraviu?
- Budete fajčiť po tomto uvedomení aj naďalej? Prečo áno? Prečo nie?
- Aké sú dôvody prečo ste fajčili/fajčíte?
Metodické poznámky:
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=Ur6bCAixqqg
AKTIVITA 3 Skonči to s cigaretami!
Cieľ: Uvedomiť si škodlivý vplyv fajčenia na
pľúca a rôzne časti ľudského organizmu
a naučiť sa, čo obsahuje cigaretový dym.
Porozmýšľať nad výhodami nefajčenia.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1 hodina
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: min. 6
Prostredie: exteriér, miestnosť
Materiál: počítač, projektor, reproduktory, video – „ako prestať fajčiť“; video –„stroj na
fajčenie“; prezentácia o škodlivých účinkoch fajčenia, plastovú fľašu, vaty, cumle na
kojenie, cigarety, zapaľovač/zápalky, lepiaca páska, nožnice, flipchart
Popis: Účastníci si podľa návodu zrekonštruujú „stroj na fajčenie“. Účastníkom následne
pustíme obdobné video demonštrujúce škodliviny, ktoré obsahuje fajčenie. Pokračujeme
videom a prezentáciou o škodlivosti fajčenia a jeho účinkoch na telo. Snímky z prezentácie
tiež vytlačíme a nalepíme ich na stenu, aby ich mohli mať vždy na očiach.
Reflexia:
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Hodnotenie
- Ako na vás zapôsobilo video alebo experiment?
- Uvedomujete si, aké škodliviny cigarety obsahujú – čo si vlastne dávate do tela?
- Aké sú základné škodliviny z cigariet a čo spôsobujú?
Prepojenie s realitou
- Ovplyvnilo Vás to vzhľadom k Vášmu postoju k fajčeniu?
- Rozmýšľate teraz, že prestanete fajčiť?
- Aké vidíte výhody nefajčenia?
Metodické poznámky: Formu a obsah prezentácie o škodlivosti fajčenia si vytvorte podľa
vlastných potrieb vzhľadom na skupinu, s ktorou pracujete. Táto aktivita môže byť
dobrým prostriedkom získania informácii o postojoch prípadne o závislostiach účastníkov
od cigariet, ktoré môžeme ďalej využiť v individuálnej práci.
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
Videá dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=HLUFl8D0tYhttps://www.youtube.com/watch?v=HD__r66sFjk
AKTIVITA 4 Tipy a triky ako prestať fajčiť
Cieľ: Vedieť praktické tipy, ktoré mi pomôžu, ak sa rozhodnem prestať fajčiť.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/1
Čas: 10-15 min
Počet inštruktorov: 1 -2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, video, lepiaca páska, nožnice
Postup: Účastníkom prezentujeme a vysvetľujeme rôzne typy a triky, ktoré pomáhajú,
keď sa človek rozhodne prestať fajčiť. Snímky z prezentácie tiež vytlačíme a nalepíme ich
na stenu, aby ich mohli mať vždy na očiach.
Zdroj: PETERKOVÁ, M., 2017. Jak přestat kouřit – 10 tipů, které pomůžou. [online].
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=qfB5p4U6-I4
AKTIVITA 5 Život bez hraníc... určenie hraníc na alkohol
Cieľ: Naučiť sa rozlíšiť medzi nevhodným a nebezpečným pitím alkoholu a kontro lovanou konzumáciou.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická aktivita: 1/3
Čas: približne 2 hodiny
Počet inštruktorov: 1- 2
Počet účastníkov: ľubovoľné
Prostredie: ľubovoľné
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Materiál: príloha č. 27 Kartičky opisujúce rôzne situácie, pri ktorých sa konzumuje
alkohol a príloha č. 28 Vysvetlivky k situáciám pri ktorých sa pije alkohol
Postup:
1. Inštruktor účastníkov rozdelí na malé skupinky po troch, štyroch a rozdá im
deväť kartičiek, ktoré zobrazujú rôzne situácie, pri ktorých sa konzumuje alkohol
(kartičky sú priložené a môžu vám poslúžiť ako príklad).
2. Účastníci majú potom za úlohu porozmýšľať a rozobrať rôzne jednotlivé príklady,
s časovým limitom asi 30 min. a zamerať sa predovšetkým na nasledujúce aspekty:
- Je tento typ konzumácie nebezpečný?
- Prečo si myslíte, že je lebo nie je tento spôsob nebezpečný?
3. Členovia jednotlivých skupín, ktorých si zvolili, prezentujú svoje názory ostatným.
4. Ku každej situácii má inštruktor k dispozícii „hlavné body", ktoré potom pridá k
názoru účastníkov.
Na záver inštruktor prednáša účastníkom o škodlivých účinkoch alkoholu.
Reflexia: Priebežne pri prezentácii názorov na konzumáciu alkoholu v rôznych situáciách.
- Je tento typ konzumácie nebezpečný?
- Prečo si myslíte, že je alebo nie je tento spôsob nebezpečný?
Metodická poznámka: Formu a obsah prezentácie o škodlivosti požívania alkoholu si
vytvorte podľa vlastných potrieb vzhľadom na skupinu, s ktorou pracujete. Táto aktivita
môže byť dobrým prostriedkom získania informácii o postojoch prípade závislostiach
účastníkov na alkohole, ktoré môžeme ďalej využiť v individuálnej práci.
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 6 „Marihuana je super vec! Má ozdravujúce účinky!“ Je to ale
skutočne tak?
Cieľ: Oboznámiť sa s negatívnymi účinkami pre človeka.
Forma: frontálna, skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 90 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: prezentácia č. 7 Marihuana, papiere, perá, flipchart, komiks
Postup: Na začiatku rozdáme klientom papiere a perá. Ich úlohou na začiatku bude
zamyslieť sa na 5-10 minút na tému: „Myslím si, že marihuana...“ Spíšu všetko, čo vedia,
po časovom limite si v skupine navzájom vymenia informácie – ich odpovede sa spíšu na
flipchart. Nasledujú otázky. Po tejto úvodnej časti zistíme, akú úroveň povedomia má
skupina, akú sú jej názory a postoje k fajčeniu džointov (trávy). Nasleduje prezentácia,
ktorou ich vedomosti doplníme. Informácie o negatívnych účinkoch marihuany na
človeka.
Reflexia:
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Hodnotenie
- Viete, čo je džoint (tráva)?
- Má konope na všetkých rovnaké účinky? Prečo áno alebo prečo nie?
- Má tráva vždy v tých istých situáciách rovnaký účinok? Prečo alebo prečo nie?
Metodické poznámky: Tento blok bol čisto informačný. Poznatky sme podali formou
prezentácie. Názory, ktoré účastníci spisovali pred prezentáciou, sme jasne konfrontovali
s realitou. Táto aktivita môže byť dobrým prostriedkom získania informácii o postojoch
prípade závislostiach účastníkov na marihuane, ktoré môžeme ďalej využiť v individuálnej
práci.
Zdroj: ONDREJKOVIČ, P., Nepodceňujme marihuanu, 1999. [online].
Dostupné z: http://www.infodrogy.sk
AKTIVITA 7 Oklamaný „energeťák“
Cieľ: Zmeniť postoj k užívaniu energetických nápojov.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 min.
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: prezentácia č. 8 Energetické nápoje
Postup: V tejto časti pôjde najmä o priblíženie marketingového ťahu korporácii
predávajúcich energetické nápoje. Reklamy na tieto nápoje veľmi často využívajú
športový motív alebo motív, ktorý prináša vysoký výkon. Alebo rôzne motívy ako „zo
slabocha silák, z lúzra hrdina a pod.“ Na plechovkách sa objavujú slová ako „sila“,
„energia“, „vitalita“, „výkon“, „dobré pre telo, dobré pre myseľ“, „výbuch“. A všetko to sa
skrýva pod skutočnou brečkou, ktorou energeťáky sú. Veľké množstvo cukru a kofeínu
a ďalšie chemické látky, ktoré sa vitalite, vitamínom nedá prirovnať. Ani zďaleka. Cukor
a kofeín sa rýchlo vstrebú a dajú pocit okamžitej energie tak na prvých 30 minút.
Korporácie vedia ako osloviť svojich spotrebiteľov a tým zarábajú. Všetci sme len obeťou
dobrého marketingu. Výsledkom nie je zvýšený výkon ani vitalita, ale obratá peňaženka
a zdravie.
Zdroj: VEČERKOVÁ, H.: Test energetických nápojov: Čo všetko obsahujú a ako nám
škodia?, 2016. [online].Dostupné z: https://hnonline.sk/expert/849109-testenergetickych-napojov

3.5 Asertivita
Ciele
 Porozumieť dynamike skupiny – uvedomiť si vplyv nátlaku skupiny na slobodu
a prijímanie osobných rozhodnutí. Rozlišovať reakcie – agresívne, pasívne,
asertívne.
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 Naučiť sa použiť stratégie na zvládnutie situácií s nátlakom skupiny, ocenenie
vyjadrenia aj názorov, ktoré sa nezhodujú s názorom skupiny.
 Naučiť sa uplatniť rôzne spôsoby ako povedať NIE v situáciách, ktoré sú proti
nášmu záujmu a presvedčeniu. Urobiť to asertívne a nie agresívne – teda bez toho,
aby sme zranili city iných.
 Oboznámiť sa s asertívnymi právami – majú právo povedať NIE a nesúhlasiť
s istými postojmi a správaním skupiny a iných.
 Oboznámiť sa s postojom – „Budem radšej sám, ako v skupine, v ktorej nechcem
byť. A som si vedomý, že na mňa čakajú lepšie možnosti.“
AKTIVITA 1 Aschov experiment
Cieľ: Porozumieť skupinovej dynamiky v zmysle jej vplyvu, ktorý má na správanie,
prežívanie a rozhodovanie sa jednotlivca.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: min. 8
Prostredie: miestnosť
Materiál: náčrty troch rôznych úsečiek rôznej veľkosti (úsečka A, úsečka B, úsečka C),
ďalšia úsečka (D) rovnakej veľkosti ako úsečka A, flipchart

Postup: Na začiatok je potrebné nevedomky oddeliť jedného z participantov od skupiny
(dohodnúť sa predtým s jedným z inštruktorov, že si ho zo školenia na chvíľu vypýta preč).
Za ten čas je potrebné vysvetliť ostatnej skupine experiment. Ten vyzerá takto:
„Pred vami sú tri úsečky A, B, C, D rôznej veľkosti (dostatočná veľkosť viditeľná pre celú
skupinu načrtnutá na flipchart papieri). Ako vidíte, úsečka D, je jednoznačne rovnako dlhá
ako úsečka A. Sú tu na flipchartovom papieri pripravené štyri predlohy. V každej z nich sa
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úsečka D zhoduje veľkosťou vždy s jednou z úsečiek A, B alebo C. Vašou úlohou bude
povedať, s ktorou úsečkou sa úsečka D zhoduje – avšak tu ide o experiment. A v tomto
experimente ide o to, že nemôžete nikdy označiť tú správnu úsečku, ale každým kolom
prvý označí jednu – jednoznačne nesprávnu – úsečku, a ostatní to po ňom zopakujú,
zatiaľ, čo participant „X“ netuší, čo sa deje a my len budeme sledovať jeho reakciu – či sa
podvolí celej skupine a označí to, čo označia ostatní, alebo či vystúpi z davu a označí
správnu odpoveď. Experimenty prevedené vo svete zväčša dopadli tak, že tento
nevedomý participant podľahol skupine a označil odpoveď, ktorú označila skupina aj
napriek tomu, že jednoznačná správna odpoveď bola iná. Toto si dnes chceme overiť aj tu.
Teda Participant „X“, ktorý o ničom nevie, by napokon mal podľahnúť tlaku (aspoň
v niektorých prípadoch sa tak stane) a označí odpoveď, aj keď mu je na prvý pohľad úplne
jasné, že správna odpoveď je niekde inde.
Metodické poznámky: Tento experiment má slúžiť na demonštráciu fenoménu „tlak
v skupine“ a jeho vplyv na rozhodovanie a slobodu jednotlivca. Nepracujeme zatiaľ s ním
– vraciame sa k nemu v ďalších častiach tohto celého bloku ako ku názornej ukážke, ako
nátlak skupiny funguje.
Video dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=LwfXP_caYjA
Experiment dostupný na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aschov_experiment
AKTIVITA 2 Tajomná skrinka
Cieľ: Uvedomiť si, aký vplyv má nátlak skupiny na správanie jednotlivca.
Forma: frontálna, hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 70 min.
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: 12+
Prostredie: miestnosť
Materiál: stôl, veľký obrus, ktorý stôl zakryje až po zem, kartónovú krabicu s otvorom na
ruku. Predmety, ktoré tam môžeme vložiť: vata, mokrá tkanina, ľad, špongia, nádoba
s pieskom alebo pilinami atď.
Postup: Na začiatku je pripravený stôl s krabicou, v ktorej sa nachádza tajný predmet(y).
Z účastníkov sa vyberú šiesti dobrovoľníci – teda postava 1 až 6, priradí sa im rola, ktorá je
pre ostatných tajná a dostanú čas na prípravu. Ostatní participanti sedia a sledujú scénku.
Role:
Postava č. 1: Pomaly vlož ruku do skrinky a bez slov iba s pomocou gestikulácie vyjadri, čo
cítiš. Bez toho, aby slovami vyjadril ten pocit, potom musíš presvedčiť ostatných, aby do
skrinky tiež vložili ruku.
Postava č. 2: Postava č. 1 sa ťa snaží presvedčiť, aby si do skrinky vložil ruku. Musíš sa
ospravedlniť a povedať, že sa obávaš toho, čo by tam mohlo byť, chvíľu budeš váhať
a potom sa rozhodneš dať ruku do skrinky. Nakoniec tam ruku vložíš. Potom bez slov iba
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pomocou gestikulácie vyjadri, čo cítiš. Teraz musíš presvedčiť ostatných, aby do skrinky
tiež vložili ruku.
Postava č. 3: Ostatní sa ťa snažia presvedčiť, aby si do skrinky vložil ruku. Zo začiatku
musíš odolávať, ale nakoniec súhlasíš a cez dieru tiež vložíš ruku do skrinky. Potom bez
slov iba s pomocou gestikulácie vyjadri, čo cítiš.
Postava č. 4: Ostatní sa ťa snažia presvedčiť, aby si do skrinky vložil ruku. Zo začiatku
musíš odolávať, ale nakoniec súhlasíš a otvorom tiež vložíš ruku do skrinky. Potom bez
slov iba s pomocou gestikulácie vyjadri, čo cítiš.
Postava č. 5: Nech ti hovoria čokoľvek, v žiadnom prípade do skrinky ruku nevkladaj.
Postava č. 6: Nech ti hovoria čokoľvek, v žiadnom prípade do skrinky ruku nevkladaj.

Inštrukcie si s účastníkmi poriadne prejdite, nech je každému jasné, čo má robiť. Keď je
všetkým jasné, čo robiť, ku stolu pristúpi postava č. 1. a začne robiť pokyny, ktoré jej boli
priradené. Ak začne postava č. 1 presviedčať, môže sa pridať aj zvyšok skupiny (aby bol
vytvorený nátlak). K povzbudzovaniu/presviedčaniu sa pridajú aj ostatní inštruktori. Môže
dôjsť aj k potlesku, ak postava napokon ruku do škatule vloží. Nasleduje postava 2, 3, 4
a napokon aj 5 a 6. Po skončení scénky si môžu participanti sadnúť. Nasleduje reflexia.
Reflexia (otázky na jednotlivé postavy):
Postava č. 5 a 6:
- Aký to bol pocit, keď na teba všetci v skupine tlačili, aby si urobil/a niečo, čo si
nemal urobiť?
Postava č. 3 a 4:
- Ako si sa cítil/a, keď si najprv odmietal/a dať ruku do skrinky?
- Aký to bol pocit, keď to aj postava č. 2 vzdala a začala aj ona teba presviedčať?
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-

Ako si sa napokon cítil, keď si aj ty urobil to, na čo ťa nabádali ostatní a vložil si
ruku do krabice?
Postava č. 1:
- Aký to bol pocit presviedčať ostatných?
- Aké to bolo, keď sa k tebe pridala aj postava č. 2?
Nasleduje diskusia s celou skupinou. Celú aktivitu ukončiť stručnou prednáškou o nátlaku
skupiny – čo zažili a ako to funguje. Sociálna skupina v ktorej sme, má na nás vplyv a že
existujú situácie, v ktorých potrebujeme tento vplyv regulovať. Poukázať na tri formy
reagovania – pasívne, asertívne, agresívne a že to asertívne, je správne a najviac účinné
a o ktorom sa budeme učiť.
Reflexia (pre všetkých):
Hodnotenie
- Akými slovami / vetami sa snažili tlačiť na svojich kamarátov?
- Aké slová alebo vety postavy použili, aby odolali tlaku?
- Je trápne, keď niekto nerobí to, čo robia všetci ostatní? Prečo?
- Môže človek odolať nátlaku iných, keď od neho chcú, aby urobili niečo, čo nechce?
- Je nátlak skupiny dobrý alebo zlý? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Ako vy odolávate tlaku skupiny? Viete uviesť osobné skúsenosti, kedy ste odolali
alebo podľahli? Prečo?
Vždy treba aktívne počúvať a flexibilne reagovať a reflektovať na ich odpovede.
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 3 Takto sa rozhodujeme
Cieľ: Oboznámiť sa so základnými opatreniami, ktoré treba urobiť, keď čelíme nátlaku
skupiny a rozpoznať pravé nátlakové situácie, aby sme vedeli analyzovať pocity.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/3-4
Čas: cca 60 min.
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: min 4-6
Materiál: príklady nátlakovej situácie, flipchart, papiere, perá, fixy na flipchart
Popis: Rozdeľte skupinu na dva tímy, potom sa každý tím presunie do jedného rohu
miestnosti. Na pripravený flipchart začnite spisovať situácie, kde musia mladiství čeliť
nátlakovej situácii. Najlepšie by bolo, ak by mohli oni samy nejaké situácie z vlastných
skúseností podať. Alebo vlastnú vymyslenú situáciu. Jeden z tímov, ktorý bude
presviedčať ostatných bude mať za úlohu spísať výrazy a argumenty pod vedením
facilitátora, ktoré sa podľa nich najčastejšie používajú pri prehováraní urobiť niečo, čo
nechceme. Druhý tím bude odolávať tlaku a predtým bude mať za úlohu pod vedením
facilitátora vypracovať zoznam výrazov, ktorými najčastejšie reagujeme na nátlak robiť
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niečo proti vôli. Facilitátor s nimi v tejto skupine postupuje podľa nasledovných krokov
ako odolať:
Krok č. 1: Porozmýšľaj nad tým, čo od teba druhý tím chce a prečo; tu je cieľom načúvať
iným a snažiť sa pochopiť, čo vravia a čo od vás chcú.
Krok č. 2: Rozhodni sa, čo naozaj chceš, keď si pod nátlakom skupiny. V tomto prípade je
jasné, že sa nechceš podriadiť.
Krok č. 3: Pouvažuj nad tým, ako im povieš, že sa nechceš zúčastniť ich výtržníctva. Môžeš
vysvetliť prečo si sa tak rozhodol, hovor s každým osobitne, pevne si za svojim
rozhodnutím stoj, nech sa deje čokoľvek. Teraz môžeš použiť argumenty, ktoré ste si
spísali. Tu je dôležité zdôrazniť, že keď odolávame tlaku skupiny, to neznamená, že
verbálne alebo fyzicky napádame ostatných členov skupiny alebo zaujmem obranné
postavenie...

Krok č. 4: Povedz skupine ako si sa rozhodol.
Určte si časový limit. Vyberte situáciu, v ktorej sa obe skupiny nachádzajú. Nasleduje hra:
jeden tím sa snaží presvedčiť ten druhý podľa situácie, ktorú si vybrali. Druhý tím tomuto
nátlaku odoláva a postupuje podľa predchádzajúcich krokov a pokynov facilitátora
skupiny a nahlas odpovedá. Po odohraní scénky klaďte otázky postupne skupine
vytvárajúcej nátlak a skupine pod nátlakom. Zbierajte hlavné závery, ku ktorým dospeli
oba tímy. Požiadajte niektorých o zdieľanie vlastných zážitkov, v ktorých boli pod
nátlakom urobiť to, čo robí skupina a nech sa zamyslia nad tým, ako vtedy reagovali a ako
sa cítili.
Reflexia (pre skupinu pod nátlakom):
- Aký je to pocit mať iný názor ako ostatní?
- Aký je to pocit byť tlačený a robiť niečo, čo nechcete?
- Je ťažké povedať nie priateľom? Prečo?
- Prečo je niekedy vhodné odolať nátlaku skupiny? Stalo sa Vám to už niekedy
v reálnom živote?
120

Reflexia (pre skupinu, ktorá vytvárala nátlak):
- Aký je to pocit, keď vaši priatelia nesúhlasia s vašimi zámermi?
- Je ťažké prijať názory a rozhodnutia iných?
- Myslíte, že akceptovať iných je dôležitou podmienkou, ako dobre vychádzať
s inými?
Metodická poznámka:
Členovia oboch skupín by mali byť voči sebe rovnocenní a nemali by mať medzi sebou
konflikty.
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s, ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 4 Ako povedať NIE 1
Cieľ: Oboznámiť sa, ako uplatniť rôzne spôsoby ako povedať NIE v situáciách, ktoré sú
proti nášmu záujmu a presvedčeniu bez toho, aby sme zranili city iných.
Forma: skupinová, hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/3-4
Čas: cca 60 min v závislosti od počtu nátlakových situácií, ktoré budete musieť realizovať
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: min 4-6
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príklady nátlakových situácii, ktoré budú participanti hrať, príloha č. 29 Kartičky
s rôznymi spôsobmi ako povedať NIE
Postup: Vyberú sa dobrovoľníci, ktorí by zahrali príklady nátlaku skupiny. Následne sa
vyberie osem ďalších dobrovoľníkov, ktorí dostanú kartičky s objasneným spôsobom,
akým majú reagovať na nátlakovú situáciu, keď na nich príde rad. Dajte im desať minút,
aby si pripravili svoju rolu. Facilitujte. Skupina sedí v kruhu, všetci herci, ktorí budú hrať
v danej situácii sú v strede, vrátane hlavného herca, ktorý bude čeliť nátlaku a povie nie
takým spôsobom, ktorý je uvedený na kartičke. Potom ako sa všetci vystriedajú, v skupine
sa rozprúdi diskusia medzi hercami a divákmi.
Príklady nátlakových situácií:
- Partia stretne kamoša pred vchodom do koly a presviedča ho/ju, aby s nimi
namiesto vyučovania šiel/šla do parku.
- Skupinka priateľov ide plávať do rieky. Rodičia ich varovali, aby nešli do vody kvôli
nebezpečným vírom a silnému prúdu. Jeden z členov pobáda ostatných, aby sa
ukázalo, kto má dosť odvahy preplávať rieku. Jeden z nich sa nechce zúčastniť.
- Jeden člen partie sa snaží prinútiť ostatných, aby sa k nemu pridali a ukradli nejaký
alkohol zo zásobovacej dodávky.
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako si sa cítil počas predstavenia?
- Aký to bol pocit povedať nie?
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Ktorý s uvedených spôsobov ako povedať nie sa najťažšie uplatňuje v praxi?
Prečo?
Prepojenie s realitou
- V akých každodenných situáciách sa viac hodí jeden spôsob povedať nie ako ten
druhý?
- Aký je to pocit, konať podľa vlastných túžob?
- Ako hovoríš ty druhým nie?
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 5 Ako povedať NIE 2 – Technika „pokazenej gramoplatne“
Cieľ: Osvojiť si spôsob ako povedať NIE v situáciách, keď sú nútení konať podľa vôle
skupiny
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2-3
Čas: 20 – 30 min
Počet inštruktorov: 1 inštruktor do každej skupiny
Počet účastníkov: min 4-6
Prostredie: miestnosť
Postup:
Podstata techniky: pokojne a neúnavne opakujeme odmietnutie alebo požiadavku bez
toho, žeby sme sa snažili s druhým polemizovať. Dôležité je, aby sme sa nepúšťali do
zdôvodňovania, lebo účinnosť techniky sa zakladá na vytrvalom opakovaní.
Príklad: V bufete kúpime salámu a rožok. Chceme začať jesť, ale zbadáme, že saláma má
podozrivú zelenkastú farbu. Ideme k predavačke a povieme: Saláma je pokazená, má
podozrivú farbu. Prosím si čerstvú alebo mi vráťte peniaze. Ak sa predavačka zdráha,
najlepšia stratégia je vytrvale opakovať: Prosím si čerstvú alebo mi vráťte peniaze. Najmä
pri zdráhaní/odmietaní je dôležité nepúšťať sa do zdôvodňovania, ale jednoducho
opakovať odmietnutie/požiadavku vyslovené taktnou a zdvorilou formou. „Žiaľ, nemôžem
ti vyhovieť“, „Nechcem to urobiť“, „Sorry, ale neurobím to“...a pod. Táto technika je v
bežnej praxi veľmi účinná. Skutočne okamžite jasne komunikuje druhej strane stanovisko
odmietnutia.
Postup: Participanti sa rozdelia do dvojíc. Jeden z dvojice bude veľmi chcieť toho druhého
prinútiť niečo urobiť (požičaj mi mobil, poď so mnou tam a tam... situácie znova vopred
pripravte alebo nechajte participantov vymyslieť niečo zo života). Úlohou participanta,
ktorý odoláva je len ako pokazená gramoplatňa dookola opakovať svoje odmietnutie.
Slovne, bez zjavných emócií.
Reflexia:
Hodnotenie
- Ako ste sa cítili počas „argumentovania“?
- Aký to bol pocit, odmietať toho druhého?
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- Aký to bol pocit neustále presviedčať toho druhého?
- Ako ste sa cítili, keď vás ten druhý neprestával odmietať?
- Nastal bod, kedy vás to presviedčanie prestalo baviť? Kedy tomu tak nastalo?
Prepojenie s realitou
- Myslíte si, že by ste tento spôsob odmietania vedeli využiť aj v reálnom živote?
Metodická poznámka: Túto aktivitu môžeme začleniť/integrovať do predošlej.
Zdroj: ARBEXOVÁ, C. Tréning drogovej prevencie pre rómsku mládež: Program „Romano
Sastipen“. Madrid: Graficas Juma, 2002. 97s ISBN 84-9221352-8-X.
AKTIVITA 6 Svedectvá/Osobné príbehy II
Cieľ: Nadobudnúť postoj: „Radšej budem sám než v skupine, v ktorej nechcem byť. A som
si istý, že na mňa čakajú lepšie príležitosti.“
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1,5 hod
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Denná doba: večer
Prostredie: miestnosť
Materiál: žiadny
Postup: Prostredníctvom pozvaných hostí a ich osobných príbehov a skúseností
sprostredkúvame vyššie uvedený postoj naším účastníkom. Po príbehoch sa spúšťa voľná
diskusia s účastníkmi.
Reflexia: Voľná, závisí na účastníkoch
Metodické poznámky: Diskusia je dopredu pripravená, moderátor aj hostia majú otázky
podľa ktorých postupujú. Diskusia by nemala trvať príliš dlho, mala by byť priama, rýchla
a efektívna, účastníci sa rýchlo unavia a strácajú pozornosť.

3.7 Rozhodnutia a zodpovednosť
Ciele






Robiť rozhodnutia a niesť za ne následky.
Uvedomiť si, na základe čoho sa rozhodujem (dôsledky a hodnoty a informácie)
Uvedomiť si, že sa rozhodnutia som zodpovedný sám.
Uvedomiť si, že v živote sa môže stať aj neočakávané veci.
Podnietiť zmysel pre osobnú zodpovednosť a kontrolu za moje rozhodnutia,
osobnú víziu.
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AKTIVITA 1 Sofiina Voľba
Cieľ: Robiť rozhodnutia a niesť za ne následky. Uvedomiť si, na základe čoho sa
rozhodujem (dôsledky a hodnoty a informácie). Uvedomiť si, že za rozhodnutia som
zodpovedný sám. Uvedomiť si, že v živote sa môžu stať aj neočakávané veci.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/4
Počet inštruktorov na hru: 6
Počet účastníkov: 10-30
Denná doba: deň
Prostredie: indoor, outdoor
Materiál: počítač, hudba, projektor, reproduktory, pieseň od Nohavicu –Tešínska, pieseň
Mirrors, pieseň Daydreams, video č. 2 Cestovanie v čase – rok 1945, video č.3 Cestovanie
v čase – rok 1963, video – spoveď židovského občana, pieseň zo Schindlerovho zoznamu,
video zo seriálu Bratrstvo neohrozených (8. časť – koncentračný tábor), kostýmy: osud, 2
x príslušník SS, píšťalka, papiere, perá, príloha č.30 Roly a scenár, prehlásenia na systém,
príloha č.31 Úvodná reč do komunizmu, informácie o rodinnom statuse, dva druhy
fazule/šošovice (imitácia nábojov), cukríky na cestovanie v čase
Postup:
Motivačka
1. Hrá vstupná pieseň Mirrors. Účastníci ležia na zemi, na karimatkách či dekách. Víta ich
osud, ktorý im oznamuje, že dnes sa bude cestovať v čase. Hráčom je oznámené, že
navštívia dve obdobia, v ktorých budú nejakú dobu žiť. Tieto obdobia sú na sebe
nezávislé, v každom začínajú s "čistým štítom" (ak majú napr. súrodencov v jednom
období, v ďalšom ich už nemajú). Obdobie oddeľuje signál, po ktorom sa vracajú späť do
miestnosti, kde im osud oznámi koniec obdobia a ďalšie cestovanie.
2. Hráči vstupujú do rolí tak, že ležia a dostávajú od inštruktora pilulky, ktoré im umožnia
cestovať v čase. Hrá pieseň Daydreams (Abel Korzeniowski) a premieta sa video od vzniku
sveta až po 2. svetovú vojnu, pri ktorej sú hráči pozvoľne prenesení do "imaginárneho
sveta".

1. obdobie, rok 1943
Začiatok nového obdobia vždy priamo nadväzuje na video, ktorým hráči vstupujú do danej
epochy. Nasleduje premietnutie videa, ktoré dokumentuje dobu.
Život v období
Do miestnosti vstupujú dvaja príslušníci SS a vyvádzajú hráčov z miestnosti. Pri východe
dáva OSUD (v plášti, škraboške) piatim z nich židovskú hviezdu. Úlohou všetkých je
vykonávať fyzicky náročnú prácu (prevážanie piesku, nosenie kameňov, dreva, kopanie
zákopov v rámci totálneho nasadenia). "Židia" musia vykonávať ťažšiu prácu. A v dobe
pauzy pokračujú v práci, ostatní sa s nimi nesmú baviť.
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Rozhodovanie
Hráči uvidia situáciu, keď sa dvaja priatelia spolu zhovárajú. Jeden z nich žiada druhého,
aby pri sebe na pár dní schoval hľadaného človeka – žida. Sú spomenuté riziká pre
poskytovateľov azylu i jeho rodinu. V závere scénky obaja aktéri ustrnú v pohybe. Hráči
majú minútu na rozhodnutie, ako by sa zachovali. Po minúte zavrú všetci oči a zdvihnú
ruku tí, ktorí sa rozhodli pomôcť utečencom, potom všetci oči otvoria a rozdelí sa na
skupiny podľa svojej voľby.
Život po rozhodnutí
Hráči nasledujú OSUD podľa toho, ako sa rozhodli.
- neukrytie židov: OSUD posiela 10 % hráčov z tejto skupiny do väzenia – falošné
obvinenie (kto si vyžrebuje čiernu nálepku, je príslušníkom SS odvedený do
väzenia).
- schovanie utečencov: Do väzenia posiela OSUD zhruba polovicu členov tejto
skupiny. Prišlo sa na to, že pri sebe schovávali utečencov. Tí, ktorí unikli väzeniu, sa
stretávajú s utečencami, ktorí im hovoria svoj príbeh. Z diaľky sa prizerajú tí, ktorí
sa rozhodli nepomôcť.
- väzenie (ideálna je pivnica): Hráči musia stáť každý sám čelom k stene
s rozpaženými rukami (nesmie povoliť ruky). Príslušník SS pomaly chodí a pýta sa
ich na meno, prípadne "s kým tam boli". Hovorí monotónne s pokojnou prevahou.
Medzičas
Skupina je rozdelená na tých, ktorí sú vo väzení, tých, ktorí zachránili žida a nechytili ich
a tých, ktorí sa rozhodli žida nezachrániť. Skupina vo väzení má za úlohu triediť muníciu
a skupiny na slobode spisovať na flipchart dôvody prečo sa rozhodli tak, ako sa rozhodli.
Po tom nasleduje záverečné video – spoveď židovského občana, ktorý prežil koncentračný
tábor, po ktorej sa účastníci presunú v čase do ďalšieho obdobia.
2. obdobie, 1963
Začiatok nového obdobia nadväzuje na video, ktorým hráči vstupujú do danej epochy.
Obdobie sa začína predslovom OSUDU o dobe, do ktorej sa účastníci dostali. Počas čítania
hrá v pozadí pieseň z filmu Schindlerov zoznam.
Hráči následne obdržia papieriky s rôznymi rodinnými väzbami a situáciami. Tie sú
napísané na papierikoch, ktoré rozdajú účastníkom inštruktori. Napríklad:
- 2 súrodenci (mladšia sestra – 8 rokov, starší brat – končí doktorandské štúdium)
- 1 súrodenec (mladšia sestra – ťažko chorá)
- Manžel / manželka
- priateľ / priateľka
- 2 deti (obe predškolský vek)
- ťažko chorá matka
- 3 súrodenci (všetci mladší – ZŠ, SŠ, najstarší sa tento rok hlási na VŠ)
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Rozhodovanie
Do miestnosti vchádza prevádzač. Oznamuje prítomným, že ich môže previesť na Západ.
Na rozmyslenie majú jednu minútu. Po jednej minúte sa zdvihnú najskôr tí, čo sa rozhodli
emigrovať. Vychádzajú z miestnosti a OSUD lepí na niektorých čierne nálepky, ktoré sú
symbolom toho, že sa im útek nevydaril a boli chytení. Z tých, ktorí sa rozhodli zostať v
domovine, je pár ľudí falošne obvinených z pokusu o emigráciu (čierne samolepky).
Život po rozhodnutí
V tejto fáze vzniknú 3 skupiny:
- emigrácia: Úlohou emigrantov je napísať list domov svojej rodine a známym, kde
im objasňujú dôvody, pre ktoré sa rozhodli emigrovať.
- zotrvanie v ČSSR: S komunistickým predákom musí táto skupina pripraviť ódy na
komunizmus pre prvomájový pochod. Skupina trénuje pochod, ódy a šťastné
výrazy tváre.
- väzenie: Väzni dostanú možnosť udať prevádzača výmenou za seba vo väzení. Kto
tak urobí, je voľný, kto nie, ostáva vo väzení a triedi muníciu a rozmýšľa nad
dôvodmi, prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol.
Po signále OSUDU sa všetci zhrnú „na námestí“, kde sa pozerajú na pochod tých, ktorí
ostali v ČSSR.

Na záver OSUD prednesie záverečnú reč, po ktorej opäť nasleduje cestovanie v čase, ale
tento raz už do súčasnosti. Následne OSUD privíta účastníkov a poďakuje im za odvahu
a čas, ktorí strávili cestovaním. Pustí sa pieseň od J. Nohavicu – Tešínská, počas ktorej ešte
môžu účastníci rozjímať nad tým, čo sa stalo, čo sa naučili a relaxovať. Po tomto
nasleduje 30 minút pauza a nasleduje reflexia.
Reflexia: Po prvotnom podelení sa o dojmy a pocity z aktivity je reflexia zameraná na
otázky rozhodovania, hľadanie sily pre rozhodnutia, svedomie, odvahu niesť dôsledky,
ktoré rozhodnutia by prípadne chceli vrátiť a pod.
- Ako sa cítite? (Ošetrenie emócií)
- Zrekapitulujeme si celú hru. Čo všetko sa stalo?
- Ako ste sa rozhodli v 1. hre a v 2. hre?
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Na základe čoho ste sa takto rozhodli? (Aké hodnoty vám pomáhali rozhodnúť sa?)
Čo vám dalo silu rozhodnúť sa tak, ako ste sa rozhodli?
Zohrávali dôsledky vášho rozhodnutia rolu v rozhodovaní?
Premýšľate nad dôsledkami rozhodnutí aj v bežnom živote? Uveďte príklad.
Ak nie, prečo?
- Kto bol zodpovedný za to, čo sa vám v 1. a v 2. hre stalo resp. za to, ako ste
dopadli?
- Stáva sa vám aj v bežnom živote, že doňho vstupujú neočakávané, možno
nespravodlivé veci? Ako na ne reagujete? Čo robíte?
- Ľutuje niekto svoje rozhodnutie? Prečo? Čo by ste zmenili, keby ste pred
rozhodnutím stáli opäť?
- Ako ste sa cítili tí, ktorí ste boli židmi? Ako na Vás zapôsobilo svedectvo? Zmenili
by ste teraz niektorí rozhodnutie? Na základe čoho sa lepšie rozhoduje? (hodnoty,
dôsledky, informácie)
Metodické poznámky: Na hru môže nadväzovať debata s hosťom, ktorý podobné
rozhodnutia naozaj zažil.
Zdroj: HILSKÁ, E., ed. Zlatý fond her IV: Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové
školy Lipnice. Portál, Praha, 2013. 160 s. ISBN 978-80262-0336-0.
Videá dostupné na:
Nohavica J., 1996. Těšínska. Album Divné století. Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=Et-NNvPXFkY
Loncraine R., Frankel D., Leland D., To T., Robinson P. A, Nutter D. a kol., 2001. Band of
Brothers (Bratstvo neohrozených) [TV seriál]. Veľká Británia, 9 hod 54 min (Minutáž: 49 –
70 min.) Ukážka dostupná na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=lQ9G16kYXuU
Williams J., 1994. Schindler´s List (soundtrack). Sony pictures studio. Dostupné na
internete: https://www.youtube.com/watch?v=XNSsv86lsok
Korzeniowski A., 2010. Daydreams. Album: A Single Man. Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=E6ru5Flp8UQ&t=60s
Navarrete J., 2008. Mirrors Soundtrack Extended and Mixed. Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=NnOCp_t1Qd4&list=RDNnOCp_t1Qd4&start_radio=
1&t=13
Video – spoveď židovského občana (napríklad):
OZ EDAH, 2015. Seredské svedectvá. Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=pIqMHe5ubp8
Slovensko bez fašistov, 2015. Prežila koncentračný tábor v Seredi, týfus i Terezín.
Dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=wljTx5HasYI
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TV Semily, 2015. Marta Kottová. „Přežila jsem.“ Dostupné na internete:
https://www.youtube.com/watch?v=tUkBZ-ZhBag
AKTIVITA 2 Scénky
Cieľ: Podnietiť zmysel pre osobnú zodpovednosť a kontrolu za moje rozhodnutia, osobnú
víziu.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1 do každej skupinky
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 31 Scénky
Postup: Účastníkov rozdelíme do dvoch skupín. Následne každá skupina prehráva scénky
(viď príloha).
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Techniky: Škály
Ohliadnutie
- Techniky: Rekapitulácia
Hodnotenie – Scénka č. 1.
- Kto bol zodpovedný za vzniknutý neporiadok/hluk v triede?
- Čo urobil Jakub v tejto situácii? Ako sa zachoval?
- Ako sa v tejto situácii zachoval Braňo?
- Akú veľkú časť z tejto situácie bol schopný Braňo a Jakub kontrolovať?
- V scénke, keď bol Braňo ticho a následne potrestaný, koho bola chyba, že to takto
dopadlo? Čo mohol Jakub urobiť inak?
Prepojenie s realitou
- Viete prebrať zodpovednosť aj za chyby, ktoré robíte alebo ste skôr ticho
a vyhýbate sa zodpovednosti ako Jakub a zvaľujete vinu na druhých?
Hodnotenie – Scénka č. 2.
- Čo vlastne vyžadoval šéf od svojho zamestnanca?
- Ako sa zamestnanec zachoval? Ako sa zachoval šéf?
- Akú veľkú časť situácie dokázal kontrolovať zamestnanec?
- Čo si myslíte, prečo zamestnanec vytrval/nevytrval v tom, ako reagoval?
Prepojenie s realitou
- Čo si z toho viete odniesť do svojho každodenného života?
- Čo si myslíte, do akej miery je výsledok rôznych situácií a v konečnom dôsledku aj
to, či sa to, čo ste napísali do listu, naplní vo vašich rukách?
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AKTIVITA 3 Rozhodnutie a voľba
Cieľ: Vedieť vymenovať aspoň tri veci, ktoré sú pre mňa dôležité a povedať prečo.
Uvedomiť si, na základe čoho sa rozhodujem (dôsledky a hodnoty). Uvedomiť si, že za
rozhodnutia som zodpovedný ja sám. Uvedomiť si, že v živote sa môžu stať aj
neočakávané veci.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 3/5
Čas: 120 min
Počet inštruktorov: min. 5
Počet účastníkov: 10 - 30
Denná doba: deň
Prostredie: indoor, outdoor
Materiál: sviečky, zápalky, papiere, perá, stôl a stoličky, ohnisko, posteľ, kostýmy, hudba
na dotvorenie atmosféry (napr. na začiatku, počas aktivity, pre smrť, osud a cit a pod.)
počítač, reproduktory, príloha č. 32 Scenár a roly, príloha č. 33 Popis stanovíšť, príloha č.
34 Úlohy v stanovištiach, príloha č. 35 Záznamový hárok cesty labyrintom, príloha č. 36
Kartičky pre CIT, OSUD a SMRŤ, príloha č. 37 Hádanky, prezentácia č. 9 – grafické
znázornenie dlhej a ľahkej a krátkej a ťažkej cesty k reflexii, prezentácia č. 10 – zvitok.
Postup:
Motivačka. Scénická hudba, za ktorej vstúpia do miestnosti, kde sa zhromaždili účastníci,
päť postáv: prvý ide bielo odetý mudrc s knihou v ruke, za ním v pestrom šate OSUD s
váhami alebo hracími kockami, v jemnom šate CIT s ružou, za ním úplne v čiernom šate
SMRŤ s mečom a ako posledný SPRIEVODCA. Mudrc osloví prítomných a vyzve ich, aby sa
stíšili a sústredili. Potom utvoria účastníci miesto, ktorým postavy odídu von.
Hra prebieha v dvoch kolách. Po každom kole sa účastníci vrátia na štart, kde vyčkajú, kým
kolo nesplnia všetci ostatní. Až potom sa začne ďalšie. Každé z kôl sa pritom odohráva v
inom scénickom obraze a s inými prvkami. Spoločným bodom je iba „oheň“ a „záhrobie“.
Inštruktori pripravia dopredu v priestore:
a) horiaci oheň, obstavaný kruhom, ktorí stoja chrbtom k ohňu,
b) lanom vyznačený priestor „záhrobia“ s matracmi alebo posteľou.
Zároveň celou hrou preniká matéria „kameňov“ ako majetku, ktorý účastník počas
života nadobudol a ktorý bude môcť na konci hry niekomu odkázať. Množstvo
kameňov rozhoduje o jeho ďalších možnostiach v živote.
I. kolo
Než sviečka dohorí ...
Mudrc stojí vonku pred dverami z domu. Sprievodca privádza účastníkov po jednom k
mudrcovi. Mudrc dá každému tri kamienky a jednu sviečku, ktorá sa stáva časomierou.
Úlohy, ktoré budú nasledovať a ktoré si sám zvolí, musí účastník zvládnuť, kým dohorí
sviečka. Ak sa tak stane, účastník dostane ďalší kameň. Ak sa však nevráti včas, musí
zaplatiť jedným kameňom. Účastník si následne vyberá cestu, zapaľuje sviečku a vydáva sa
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na ňu. Sprievodca následne privádza ďalších účastníkov po jednom k mudrcovi a proces sa
opakuje.

Rázcestie
Na mieste rázcestia visí veľký nápis: MIESTO ROZHODNUTIA. ZVOĽ SI JEDNU Z DVOCH
CIEST, VYDAJ SA ŇOU A SPLŇ ÚLOHU.
Na rázcestí sú uvedené smerové tabule pre účastníkov „Tadiaľto vedie ťažká a krátka
cesta;“ „Tadiaľto vedie ľahká a dlhá cesta“. Každý zo smerov je doplnený základným
upozornením: SPLNÍŠ = ZÍSKAŠ; NESPLNÍŠ = ZAPLATÍŠ; NECHCEŠ = VRÁŤ SA. To znamená,
že si účastník musí dopredu rozmyslieť, či bude plniť úlohu, ktorá mu bude v priebehu
cesty v určitom smere zadaná. Ak úlohu splní, dostane hneď na mieste kameň a naopak,
ak nesplní, musí dať jeden kameň zo svojho. Ak sa rozhodne úlohu nesplniť, musí sa vrátiť
k rázcestiu a zvoliť si inú cestu. V každom smere vo vzdialenosti zhruba 100 m od rázcestia
stojí jedna z postáv, ktorá povie účastníkovi jeho úlohu.
Krátka a ťažká cesta
Dovedie účastníka k SMRTI, ktorá dá účastníkovi za úlohu nájsť v blízkom okolí malý
predmet, avšak v čiernočiernej tme.
Následne ho cesta vedie K CITU, ktorý ho uvíta v príjemnom prostredí (posedenie pri
čaji...) a umožní ísť na príjemnú a neľahkú cestu. Položí mu hádanku, ktorú musí správne
zodpovedať. Ak účastník úlohy splní, dostáva ďalšie kamene, ak nesplní musí zaplatiť.
Jednoduchá a dlhá cesta
Dovedie účastníka k OSUDU, ktorý ho pošle k veľmi vzdialenému bodu (približne 1 km),
aby odtiaľ doniesol tam umiestnený predmet.
Pri všetkých stanovištiach môže účastník uplatniť rozhodnutie, či bude danú úlohu plniť.
Ak sa danú úlohu rozhodne splniť, tak ju musí splniť, v opačnom prípade musí zaplatiť
kameň.
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Po absolvovaní úloh sa účastník vracia k mudrcovi, aby zistil, či jeho sviečka medzitým
nezhorela. Ak nie, dostane kameň, ak áno, tak kameňom zaplatí. Potom ho sprievodca
odvedie k ohňu, kde môže o svojom rozhodovaní premýšľať.
II. kolo
Scéna tvorí niekoľko rôzne vystavaných stanovíšť. Každé stanovište nesie názov inej životnej
udalosti a tu je popis, čo znamená a aká je ďalšia cesta účastníka (podľa jeho rozhodnutí):
Na začiatku visí vstupné uvítanie:
VITAJ NA POČIATKU LABYRINTU ŽIVOTA. MÁŠ ZA SEBOU UŽ KUS CESTY. STÁLE JE VŠAK
TREBA VOLIŤ A ROZHODOVAŤ SA A POTOM NIESŤ DÔSLEDKY TÝCHTO ROZHODNUTÍ. TO,
ČO JE PRED TEBOU, NEBUDE INÉ. SKÚS SA VŽIŤ DO ZRÝCHLENÉHO ČASU. S KAŽDÝM
KROKOM UPLYNIE CELÝ KUS ŽIVOTA. S KAŽDÝM ROZHODNUTÍM SA MOŽNO VIAC
ZAPLETIEŠ ALEBO NAOPAK ĽAHŠIE DOSIAHNEŠ VYTČENÉ CIELE. PRAJEM TI PRÍJEMNÚ
CESTU.
DNES JE DNES A TERAZ JE TERAZ.
- AK SA ROZHODNEŠ V TOMTO OBDOBÍ ŽIVOTA ŠTUDOVAŤ, CHOĎ NA STANOVIŠTE
Č. 1.
- AK SA ROZHODNEŠ V TOMTO OBDOBÍ ŽIVOTA PRACOVAŤ, CHOĎ NA STANOVIŠTE Č.
2.
Ďalšie stanovištia sú radené voľne za sebou, na každom je ceduľa s popisom (podobné
úvodnej) a variantmi ďalšieho vývoja, teda možnosti voľby účastníka, ktoré odkazujú na
ďalšie stanovištia.
Č. 1 PRÁCA V ZAHRANIČÍ
Č. 2 PRÁCA NA SLOVENSKU
Č. 3 ÚRAD PRÁCE
Č. 4 KÚPA BYTU ALEBO DOMU
Č. 5 MANŽELSTVO
Č. 6 DIEŤA
Č. 7 SPOKOJNÝ RODINNÝ ŽIVOT
Č. 8 SŤAHOVANIE
Č. 9 ROZVOD
Č. 10 DROGY
Č. 11 VÄZENIE
Č. 12 LIEČEBŇA
Č. 13 DOMOV NA POL CESTE
Č. 14 ROZHODNUTIE PRE PÁNA BOHA
Č. 15 PÁRTY, ALKOHOL
Č.16 PRENÁJOM BYTU
Č. 17 SPORENIE
Č. 18 DOVOLENKA
Č. 19 NOVÝ PARTNER
Č. 20 ŠTÚDIUM
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Č. 21 UKONČENIE ŠTÚDIA
Č. 22 SPOLUŽITIE
Č. 23 POSTUP V PRÁCI
Č. 24 PODNIKANIE
Č. 25 NOVÉ AUTO
Č. 26 ŠPORT
Č. 27 PÔŽIČKA, ÚVER
Je potrebné labyrint „zapliesť" tak, aby predstavoval logické dôsledky jednotlivých krokov.
Spravidla je lepšie, aby z každého stanovišťa viedli skôr tri (než len dve) možnosti.
Labyrint života
SPRIEVODCA po jednom vpúšťa účastníkov do labyrintu života v krátkych odstupoch.
Účastníci prechádzajú labyrintom a podľa vlastnej voľby sa rozhodujú pre niektorú z
dvoch až troch možností, ktorú im dané stanovište dáva. Podľa voľby pokračujú na
stanovište určené výsledkom voľby. Na základe rozhodnutia sa tak môže život účastníkov
aj skomplikovať a je len na nich, čo s tým urobia.
Do putovania účastníkov úplne voľne zasahujú CIT, OSUD a SMRŤ. CIT a OSUD
odovzdávajú účastníkom listy, ktorými sa menia ich cesty a odosielajú ich do iných
stanovíšť. Obsahom listov sú jednoduché odkazy:
Manželstvo. Odíď na stanovište manželstvo č. 5.
Choroba. Počkaj na stanovišti 10 min.
Postup v práci. Odíď na stanovište úspech č. 23. A podobne.
Množstvo listov je ľubovoľné podľa počtu účastníkov.
SMRŤ prechádza medzi účastníkmi nakoniec a komu ukáže ceduľu JE ČAS, pre toho
putovanie labyrintom života skončilo vo chvíli, kde ho stretla. Je odvedený do záhrobia a
tam počká do konca kola.
Epilóg
Po skončení II. kola sú všetci účastníci v záhrobí. Tu sú vyzvaní, aby spísali testament
svojho „života“, teda čo v uplynulých troch kolách prežili, získali a komu to odkážu.
Tí, ktorí to majú spísané, odovzdávajú svoj testament mudrcovi, svoje získané kamene
OSUDU a SPRIEVODCA ich odvádza späť na začiatok životnej cesty do miestnosti, kde hra
začala. Tým celá hra končí.
Reflexia:
Ošetrenie emócií
- Ako sa cítite?
Ohliadnutie
- Technika: Chronológia
- Zrekapitulujeme si celú hru. Čo všetko sa stalo?
Hodnotenie
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Technika: Analýza
Akú cestu ste si vybrali a prečo? Prečo nie tú druhú?
Stihli ste ísť na príjemnú a neľahkú cestu? Ak nie, prečo?
Ako sa Vám šlo po labyrinte?
Ktoré veci ste si vybrali a prečo práve tie?
Postihlo Vás nejaké šťastie alebo nešťastie? Ako ste to prijali? Čo ste robili ďalej
a prečo?
- Ktoré tri veci sú pre vás v živote dôležité a prečo?
Prepojenie s realitou
- Ako viete skúsenosť z hry využiť v každodennej realite?
- Čo urobíte ako prvé?
- Na základe čoho sa v živote rozhodujete?
- Premýšľate nad dôsledkami svojich rozhodnutí vopred?
Metodické poznámky: Hra je dramaturgicky štylizovanou technikou odhaľujúca vnútro
jednotlivca, aj keď priebeh a vnútorné výsledky nie sú nijak explicitne prezentované. Ako
každé osobné zamyslenie jedná sa aj tu o emočne vypätú techniku. To si žiada vždy
zváženie zrelosti účastníkov (prípadne skupiny). Podobne je na mieste voľba vhodného
zaradenia v programe, ktorý vnútorný prežitok účastníkov nebagatelizuje.
Po ukončení hry po poslednom kroku je dobré ešte ponechať pre všetkých priestor pre
upokojenie sa, aby mohli individuálne prežitú hru spracovať, prípadne sa vyrozprávať zo
svojich pocitov. Ústna reflexia však nemá v žiadnom prípade slúžiť na prezentáciu toho,
ako hra prebiehala u jednotlivca. Toto oznámenie je čisto vecou toho, kto sa o tom chce
sám zmieniť.
Hru je vhodné realizovať v priestoroch a exteriéroch vhodných pre navodenie meditačnej
atmosféry. Samozrejme ako vhodnejšie sú večerné až nočné hodiny.
Samostatný pohyb v nočných exteriéroch môže byť emocionálne napätou požiadavkou
pre jedincov s nočnou fóbiou a nielen pre nich. Stretnutie uprostred temnej noci s čierne
zahalenou SMRŤOU, ktorej nie je ani vidieť do tváre, je "adrenalínom" aj pre silné povahy!
Pred hrou je teda potrebné citlivo zistiť, či sa v skupine nenachádza niekto, kto je
psychicky labilnejší a na ktorého by dramaturgické prvky pôsobili deštruktívne. Takýto
účastník potom môže fungovať v úlohe pomocníka inštruktorov, ale sám by sa hry
zúčastniť nemal.
Rovnako tak je potrebné zvážiť možnosť zablúdenia cestou a vzdialenosti aj úlohy voliť
podľa vyspelosti účastníkov.
Pomerne citlivá je v hre veľmi významná úloha a téma smrti a záhrobia. Aj napriek
scénickej úprave SMRŤ vystupuje ako reálna sila, ktorej sa nedá nijako postaviť a preto by
táto téma nemala byť zbytočne a necitlivo rozoberaná alebo bagatelizovaná. Podobne
"vážne" je možné chápať aj postavu OSUDU.
Odchod jednotlivcov do záhrobia nesmie vyznieť ako umelé vyradenie z hry, ale je
namieste, aby to chápali ako dôsledok svojich rozhodnutí a tiež okolností, ktoré nemohli
ovplyvniť - podobne ako veľa udalostí v skutočnom živote. Účastník v záhrobí je stále
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plnohodnotným účastníkom hry, len má väčší priestor pre celkom iný uhol pohľadu na
aktérov, ako keď je vnútri deja.
Aktivita je celkovo stavaná na dlhý časový úsek. Jednotlivcom sa môžu niektoré fázy zdať
až ako neprimerane dlhé, kedy čakajú na ostatných. Ak je to možné, možno tieto úseky
vyplniť ďalšími napríklad kreatívnymi činnosťami súvisiacimi s témou. Inak voľné chvíle
skutočne slúžia hlbšiemu stíšeniu a ponoreniu účastníkov do seba, čo sú chvíle, ktoré im
život ponúka veľmi zriedkavo.
Bezpečnosť
Pretože ide o hru vykonávanú v nočných exteriéroch, je potrebné dbať na bezpečný
pohyb účastníkov teréne, ktorý vopred nepoznajú. Dynamický pohyb v prírodnom
prostredí môže navyše znamenať rôzne nástrahy. Je teda potrebné zvoliť miesto, kde
eliminujeme zbytočné úrazy, ako sú klzké skaly, suché konáre v úrovni očí, nezreteľné
výmole a jamy, kde by mohlo dôjsť k pádu alebo podvrtnutie. Neznamená to ale, že by
sme mali odstrániť prekážky bežne v lese prítomné, skôr na ne dôrazne upozorniť.
V každom prípade je lepšie mať po ruke prostriedky k prvotnému ošetreniu.
Aj keď sa počas hry pohybuje po relatívne malom priestore viac účastníkov, vylúčte
možnosť straty orientácie a zablúdenia napríklad vymedzením priestoru ciest páskou
alebo voľbou priestoru prirodzene ohraničeného zo všetkých strán poľom alebo cestami.
Najväčšie bezpečnostné riziko tejto aktivity je však psychické. Hra nie je vhodná pre
psychicky labilného jedinca. Je dobré vyčleniť inštruktora, ktorý počas celej hry sleduje
psychickú pohodu účastníkov a včas zasiahne.
Zdroj: VECHETA, V. Outdoor aktivity: 50 her a aktivit pro trénink, školení i zábavu. 1. vyd.
Computer Press, a.s., 2009. 180s. ISBN 978-80-251-2650-9

AKTIVITA 4 Preber za seba zodpovednosť
Cieľ: Uvedomiť si, za čo všetko by som mal byť vo svojom živote zodpovedný. Uvedomiť
si vplyv traumy na môj súčasný život.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, prezentácia – pri jej tvorbe môžete vychádzať z materiálov
na https://www.natama.cz/cs/odborne-prednasky/, resp. z nášho, ktorý je v prílohe pod
názvom Preber za seba zodpovednosť a úvod do traumy.
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Postup: Inštruktor vedie prezentáciu s diskusiou k témam: vplyv traumy na môj súčasný
život, zodpovednosť za svoj život.
Otázky do diskusie:
1. Čo podľa vás znamená, byť nezávislý – byť zodpovedný za svoj život
2. Povedz jednu vec, ktorá ťa robí šťastným.
3. Spomeň si na jednu konverzáciu (rozhovor, udalosť), ktorá ma pozitívne ovplyvnila
alebo zmenila môj život.
Metodické poznámky: Prezentácia vychádzala z materiálov, ktoré môžete nájsť na
https://www.natama.cz
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4. fáza ŠTEDROSŤ

4.1 Štedrosť
Ciele
 Pochopiť 4. fázu kruhu odvahy – štedrosť.
 Pochopiť význam štedrosti, veľkorysosti, starostlivosti, empatie, uznania druhých
– vymenovať aspoň 3 veci, prečo sa to oplatí.
 Konať každý deň gesto štedrosti (pomoci, obety, altruizmu, podpory) sebe
navzájom. Rozprávať sa a podeliť sa navzájom o svoje skúsenosti z dňa.
 Navrhnúť možnosť pomoci, podpory, práce pre svoju komunitu.
 Pracovať pre druhých, svoju komunitu.
 Rozhovor o štedrosti, pomáhaní druhým, staraní sa o druhých a ich význame.
 Uvedomiť si význam obetavosti za druhých.
AKTIVITA 1 Predstavenie fázy Štedrosť
Cieľ: Pochopiť fázu štedrosti a jej zmysel. Vymenovať aspoň tri veci, prečo sa oplatí byť
štedrým.
Forma: frontálna
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, počítač, videá, reproduktory
Popis: Účastníkom sa pustia tri videa ako úvod do fázy Štedrosť.
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Reflexia:
1. video – https://www.youtube.com/watch?v=I5UBikauIQM – Generous Guy
- Čo ste videli na videu?
- Ako to na Vás pôsobilo?
- Páčilo sa Vám, čo ten chlap vo videu robil? Ako žil? Prečo áno? Prečo nie?
- Poznáte niekoho, kto je v okolí tiež ako on? Ste takí aj vy? Prečo áno, prečo nie?
- Čo bolo odmenou pre chlapa vo videu? Čo za to dostával aj keď neprosil o nič?
2. video – https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU – Generosity boomerang
- Čo ste videli vo videu? Zažili ste už niečo podobné?
- Veríte, že dobro a pomoc druhým sa môže šíriť ako vírus aj v realite?
- Myslíte, že by ľuďom, ktorí vo videu pomohli druhým pomohlo to, že im najprv
pomohol niekto iný?
- K čomu Vás to inšpiruje?
- Už sa Vám stalo že ste urobili dobrý skutok a vrátil sa vám?
- Ako by ste mohli túto skúsenosť využiť tuto v domove na polceste? K čomu by to
mohlo pomôcť? Šíri sa takto aj zlo? Hnev?
3. video – https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI&t
„Keď trocha lásky dáš, sám trocha lásky dostaneš“.
- Toto video obsahovalo oproti predošlému ešte jednu novú vec, akú?
4. video – https://www.youtube.com/watch?v=QQ08DKV9Us0 – Free hugs day
- Urobili by ste niečo podobné? Prečo áno? Prečo nie?
- Čo to prinieslo druhým ľuďom?
- Mohlo by to priniesť aj niečo Vám? Čo také?
Metodické poznámky:
Pre čo najväčší efekt, je dôležité používať čo najviac audiovizuálneho materiálu (flipchart,
obrázky, piesne, videá a pod.) Je dobré pripomínať si a využívať obrazy z minulých školení.
Videá dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=I5UBikauIQM
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI&t
https://www.youtube.com/watch?v=QQ08DKV9Us0
Zdroj: BRENDTRO, Larry K. – BROKENLEG, Martin – BROCKEN, Steve Van. 1990.
Reclaiming you that risk: Our hope for the future. National educational service:
Bloomington, Indiana. 100s. (812) 336-7700, (800) 733-6786.
AKTIVITA 2 Film „Pay it forward“
Cieľ: Pochopiť význam štedrosti a pomoci druhým.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 120 min
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Počet inštruktorov: všetci zúčastnení inštruktori
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: projektor, počítač, film, reproduktory
Postup: Účastníkom premietneme film pre lepšie pochopenie danej fázy a významu
štedrosti.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako sa Vám páčil film?
Ohliadnutie
- Technika: Chronológia
- Kto by vedel tento film zhrnúť? O čom to teda bolo?
Hodnotenie
- Technika: Analýza
- Myslíte si, že niečo také môže fungovať? Alebo je to len film? Prečo áno? Prečo
nie?
- Aké prekážky v tom vidíte?
- Kto by to chcel skúsiť? Prečo?
- Čo bolo vedľajším produktom štedrosti ľudí?
Prepojenie s realitou
- Aké dobré nezištné skutky si urobil v poslednom čase ty? Prečo to robíš?
- Inšpiroval ťa film k nejakým nezištným činom? Čo urobíš?

Metodické poznámky: Je dobré, aby mali inštruktori film napozeraný dopredu.
Zdroj: Leder L., 2000. Pay It Forward (Pošli to ďalej). USA, 123 min. [film]
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AKTIVITA 3 Darčeky
Cieľ: Vynaložiť snahu pre toho druhého bez očakávania, že za to niečo dostanem.
Vyjadrenie uznania, náklonnosti. Dávanie komplimentov.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: cca 90 min.
Počet inštruktorov: 2 -3
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: rôzne časopisy, z ktorých je možne vystrihovať obrázky, kožené šnúrky, lepidlá,
nožnice, tvrdý papier, fixy, farbičky, tempery, štetce, akýkoľvek materiál na crafty.
Postup: Ako inštrukciu: „Pred sebou máte rôzny materiál. Každý z vás si teraz v duchu
vyberte jedného človeka zo skupiny (môžu aj dvoch), ktorému vyrobí nejaký darček.
Darčekom vyjadrite, čo chcete tomu človeku povedať. Môže to byť uznanie, povzbudenie,
poďakovanie – čokoľvek mu tým darčekom chcete odkázať. Potom spolu každý povie, čo
vyrobil, pre koho a čo mu tým chce povedať.“ Dajte dôraz na to, že sa pokojne môže stať
aj to, že niekto vyrobí dva darčeky a nedostane na oplátku ani jeden – toto teraz nie je
o tom, že idem niečo dostávať, ale je to o mne – ja idem dávať, je to o mojej štedrosti
a nie o štedrosti niekoho iného.
Reflexia: Začnite dobrovoľníkom, nech prvý obdaruje osobu, ktorej darček vyrobil a nech
vyjadrí to, čo chce povedať. Ak to nerobia, dávajte im pomocné otázky: „Čo mu/jej tým
chceš povedať? Prečo si si vybral práve jeho/ju?“ Dbajte na to, aby každý vyjadril to, aký
a najmä prečo darček vyrobil pre toho druhého. Na záver zistite postoje, cítenie skupiny.
„Ako ste sa cítili, keď ste niekoho obdarovali? Ako ste sa cítili, keď ste darček dostali?“
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AKTIVITA 4 Pomáhajme si navzájom
Cieľ: Navrhnúť možnosť pomoci, podpory, práce pre svoju komunitu.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchartový papier, fixy
Postup: Účastníci sú rozdelení do skupiniek po štyroch a spoločne prinášajú nápady ako
zlepšiť ich život, podmienky v komunite, v ktorej sa práve nachádzajú. Následne ich
spoločne prezentujú pred ostatnými skupinami.
Reflexia: Vo forme prezentácie nápadov jednotlivých skupiniek.
AKTIVITA 5 Fabrika na vodu
Cieľ: Pracovať pre druhých, svoju komunitu.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická náročnosť: 4/4
Čas: 2 hodiny
Počet inštruktorov na hru: 5
Počet inštruktorov na prípravu: 3 - 5
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: indoor, outdoor
Materiál: „Filtračné“ (umelohmotné) trubice s dierkami (cca 1,5m), vedro na vodu,
kostýmy pre predákov a pomocníkov predákov, odmeny (voučery s jedlom), papieriky
so sociálnym, ekonomickým a rodinným statusom, cenník – ako odmeny za výkon, stôl
s občerstvením, video (https://www.youtube.com/watch?v=sXKnMZwxYA8), počítač,
projektor, reproduktory, úvodná a záverečná reč predákov, zdroj vody
Postup:
Zvolávanie: Pri zvolávaní účastníkov na aktivitu zdôrazňujeme, nech sa oblečú do
behavého a nepremokavého, pretože pravdepodobne trocha zmoknú.
Motivačka: Účastníkom pustíme video, ktoré ich vtiahne do deja. Video znázorňuje život
bohatšieho tínedžera a život chudobného dievčatka s dôrazom na vodu, ktorú počas dňa
pijú. Po videu nasleduje oznam, aby sa všetci obuli a vyšli von, kde na nich čakajú ďalšie
inštrukcie. Pri východe dostane každý účastník papierik, na ktorom je jeho rodinný status.
Účastníci teda predstavujú skupinu ťažko pracujúcich ľudí, so sociálne a ekonomicky
nízkym statusom. Účastníkov vonku vítajú dvaja predáci, ktorí ich vítajú ako nových
pracovníkov vo fabrike na vodu. Predáci vysvetľujú novým pracovníkom ako to vo fabrike
funguje a ako budú odmeňovaní. Tí majú za úlohu naberať vodu v znečistenom potoku
a prelievať ich do filtračných trubíc a následne odniesť na ďalšie spracovanie. Majú však
len poháre a trubice zatekajú, podmienky sú skrátka veľmi zlé. Účastníci musia tvrdo
pracovať, pretože od ich výkonu záleží aj odmena vo forme jedla, ktorým živia svoje
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rodiny. Nemôžu sa teda ulievať. Po každej naplnenej trubici sa účastníci vymenia v behaní
a držaní trubice. Následne predáci rozdeľujú pracovníkov na skupiny, v ktorých budú
pracovať. Počas hry sú predáci na pracovníkov tvrdí, snažia sa ich neustále poháňať. Po
ukončení pracovnej zmeny ich odmeňujú na základe ich výkonu.

Inštrukcia: Predák (na začiatku): Dobrý deň robotníci! Čaká Vás ďalší deň v práci! Dúfam,
že ste sa dobre vyspali a najedli. Nechcem vidieť žiadne ulievanie sa a flákanie. Je len na
vás, akú odmenu dostanete a či budú vaše deti doma hladovať. Myslite tiež na celú
komunitu. Vaša práca je veľmi dôležitá pre všetkých. Ak nebudete tvrdo pracovať,
nebudeme mať čo piť! Pre tých, ktorí sú tu noví. Toto je naša fabrika na vodu. Tamto je
potok, ktorí je však znečistený a voda z neho nie je pitná. Na to, aby sa mohla stať pitnou
musí prejsť niekoľkými fázami očisťovania. Vy pracujete hneď v prvej fáze. Vašou úlohou
bude chodiť do potoka po vodu a prelievať ju do týchto filtračných trubíc. Tieto trubice sú
však už staré a deravé, preto ich budú musieť viacerí z vás zapchať vlastnými rukami.
Zvyšok bude behať po vodu s týmito nádobami. Po každej naplnenej trubici sa musíte
navzájom v pracovnej činnosti vymeniť. Z naplnených trubíc vodu potom vylejete do
týchto vedier a odnesiete pred továreň, kde sa bude ďalej spracovávať. Samozrejme, tak
ako vždy, odmenou pre Vás bude jedlo pre vaše hladujúce rodiny. Koľko váš tím urobí,
toľko jedla dostanete. Keďže sa viacerí v minulosti ulievali, jedlo zdraželo. Tu je odmenový
cenník. Teraz Vás rozdelím na dve skupiny. Máte nejaké otázky?
Reflexia: Reflexiu urobíme s odstupom, necháme účastníkom čas na malý oddych,
hygienu a vyvetranie emócií. Postupujeme klasicky podľa štruktúry.
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Ošetrenie emócií.
- Aktivita pracuje s negatívnym zážitkom, na začiatku je potrebné ošetriť emócie.
Ohliadnutie/Rekapitulácia.
- Zrekapitulujeme si, čo všetko sa odohralo. Ktoré situácie pre Vás boli kľúčové? Čo
sa v nich stalo?
Analýza/Hodnotenie.
- Hodnotíme jednotlivé kľúčové momenty a hodnotíme tiež, čo účastníkom šlo,
a naopak čo by mohli robiť nabudúce inak.
- Ako ste fyzicky a psychicky zvládali aktivitu? Čo Vám pomáhalo ísť ďalej? Čo by ste
nabudúce urobili inak?
Prepojenie s realitou.
- Prenášame skúsenosť z hry do reálneho života.
- Otázky napr. Čo si odnášate z tejto aktivity do reálneho života?
Metodické poznámky: Aktivitu možno rôzne variovať a využiť napríklad na účely tímovej
spolupráce. Náročnosť sa dá podľa potrieb a cieľov meniť tak, že meníme počet ľudí na
jednu trubicu a vzdialenosť zdroja vody od trubíc. Inštruktori musia byť vnímaví a počas
hry intenzívne vnímať skupinovú dynamiku a upravovať hru tak, aby vyhovovala cieľu.
Zdroj: VECHETA, V., Outdoor aktivity: 50 aktivit pro trénink, školení i zábavu. 1. vyd.
Computer Press, a.s. 2009. 180s. ISBN 978-80-251-2650-9
AKTIVITA 6 Aký ma štedrosť/služba význam?
Cieľ: Rozhovor o štedrosti, pomáhaní druhým, staraní sa o druhých a ich význame.
Forma: diskusia
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Diskusia: Otázky pre hosťa:
- Čo pre Teba znamená štedrosť / služba?
- Je to pre teba niečo prirodzené alebo ako to vlastne máš?
- Čo ťa poháňa vpred, aj keď je to ťažšie? Prečo sa to oplatí?
- Vnímaš nejaké benefity? (láska, šíri sa to ďalej, dobré vzťahy)
- Prečo s tým ľudia majú problém?
Postup: Vedená diskusia s hosťami o štedrosti, pomáhaní druhým, staraní sa o druhých
a ich význame. Účastníci sa môžu priamo zapájať otázkami na hostí.
Metodické poznámky: Diskusia je dopredu pripravená, moderátor aj hostia majú otázky
podľa ktorých postupujú. Diskusia by nemala trvať príliš dlho, mala by byť priama a rýchla
a efektívna, účastníci sa rýchlo unavia a strácajú pozornosť.

142

AKTIVITA 7 Paintball
Cieľ: Uvedomiť si význam obetavosti za druhých.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 4/4
Čas: 3 hod
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: paintballové ihrisko
Denná doba: počas dňa
Materiál: paintballová výstroj, paintballové zbrane, vodné balóny, ihla, izolačná páska,
megafón, reproduktor, zvučka vybuchnutia bomby, stopky
Postup: Účastníci sú rozdelení na dve skupiny – policajtov a teroristov.
Mód 1: Policajti stoja pred náročnou úlohou. Musia oslobodiť rukojemníka. Majú na to
5 minút. Po tom čase ho teroristi odstránia. Teroristi sú navyše v presile. Rukojemník je
váš dobrý kamarát.
Mód 2: Policajti stoja pred náročnou úlohou. Musia zneškodniť bombu. Majú na to 5
minút. Ak sa im to nepodarí, bomba vybuchne a zomrie kvôli tomu pár stovák ľudí.
Teroristi sú navyše v presile.
Reflexia:
Analýza / Ošetrenie pocitov.
- Ako sa cítite?
Ohliadnutie / Rekapitulácia.
- Zrekapitulujeme si, čo všetko sa odohralo.
- Ktoré situácie pre Vás boli kľúčové? Čo sa v nich stalo?
Analýza / Hodnotenie.
- Hodnotíme jednotlivé kľúčové momenty a hodnotíme tiež, čo účastníkom šlo,
a naopak, čo by mohli robiť nabudúce inak.
- Za koho sa Vám hralo lepšie?
- Nakoľko ste sa obetovali a riskovali ste život za záchranu rukojemníka /
zneškodnenie bomby?
- Na čo ste v hre zvlášť hrdý, a naopak, čo ste mohli urobiť lepšie?
Prepojenie s realitou.
- Prenášame skúsenosť z hry do reálneho života.
- Čo by ste si z dnešnej hry vedeli zobrať do života?
- Obetovali ste sa niekedy / svoj záujem pre niekoho druhého / pre jeho záujem?
Kedy?
- Malo to nejaký význam?
Metodická poznámka: Je vhodné zmapovanie ihriska dopredu, aby si inštruktori ujasnili,
ktoré módy by bolo vhodné hrať.
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4.2 Empatia
Ciele
 Uvedomiť si, prečo je dôležité byť empatický: t. j. vcítiť sa do druhých, „vidieť svet
ich očami“.
 Porozumieť, že rôzni ľudia môžu mať na jednu vec rôzne pohľady, pochopiť
a snažiť sa prijímať individuálne rozdiely. Uvedomiť si dôležitosť porozumieť
perspektívu iných pri pomoci druhým.
 Zažiť a vcítiť sa do role slepých.
 Poukázať na to, ako ľudia vedia ľahko predčasne posúdiť. Uvedomiť si predčasné
súdy u seba samého a ako to často prekáža pri pomoci druhým. Naučiť sa zostať
bez súdu a uvedomiť si dôležitosť vnímania kontextu druhých.
 Vedieť čítať „reč tela“ – neverbálnu komunikáciu (výrazy tváre, gestá, dotyky,
zrak, podanie ruky, sedenie chôdza).
 Precvičiť si zručnosť aktívneho počúvania – parafrázovanie.
 Rozvíjať empatiu u účastníkov.
AKTIVITA 1 Krátka scénka – „Tančiareň“
Cieľ: Názorne ukázať jednoduchou ukážkou, čo empatia vlastne je. Motivačka.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/1
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 2-3
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: disko hudba, reproduktory, disko outfity
Postup: Sme na diskotéke. Hrá disko hudba a inštruktor ako chlapec na diskotéke tancuje.
No jeho tanečné kreácie sú ako z inej planéty. Na diskotéke sa nachádza aj pekné dievča
(inštruktorka). Chlapcovi sa dievča zapáči a pomaly sa ku nej začne približovať a popri tom
trápne tancuje. Začne jej dvoriť a flirtovať s ňou. Tá však nemá ani najmenší záujem,
prehodí očami a odíde. Chlapec na to príde k svojmu parťákovi a rozpráva sa s ním o tom,
aké to bolo skvelé, či si aj on všimol ako ho neuveriteľne žrala... ak by mal chlapec kúsok
empatie, pochopil by veľmi dobre, ako to v skutočnosti bolo.
Reflexia:
Prečo sa chlapec mýlil? Čo (ne)urobil, že sa jeho úsudok stál zlým?
AKTIVITA 2 Psychiatria
Cieľ: Precvičiť si schopnosť vcítenia sa do druhého.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 2
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Počet účastníkov: 10+
Prostredie: miestnosť
Postup: Vyberieme si jedného účastníka, ktorý bude psychiater. Ten ide za dvere a čaká
na signál. Medzi tým sa účastníkom vysvetľujú pravidlá. Všetci účastníci od teraz
predstavujú pacientov, ktorí trpia istou diagnózou. Pacienti trpia tým, že stále odpovedajú
tak, ako by odpovedal ten po ich pravici. Ak však neodpovie správne, jeho partner po
pravici prehlási: „To je na psychiatra“, postaví sa a všetci si vymenia miesto a hra
pokračuje ďalej až kým psychiater nezistí, akou diagnózou pacienti trpia.
AKTIVITA 3 Video – Agent KIX
Cieľ: Uvedomiť si, prečo je dôležité byť empatický: t.j. vcítiť sa do druhých, „vidieť svet
ich očami“
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 20 min
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, reproduktory, projektor, flipchart, fixy, video.
Postup: Účastníkom premietneme video, v ktoré názorne vykresľuje empatiu. Následne
vedieme diskusiu.
Reflexia:
Hodnotenie
- Aké cudzie slovo bolo vo videu viackrát používané? Čo je to tá empatia?
- Je dôležité byť empatický? Prečo?
- Na čo je dobré pozerať sa na veci z pohľadu druhých / vcítiť sa do druhých?
- Ako vcítenie sa do druhého ovplyvnilo situácie vo videu?
- Čomu môže empatia predchádzať?
Prepojenie s realitou
- Viete uviesť kedy ste (ne)boli empatickí? Aký to malo vplyv na vaše vzťahy?
Metodické poznámky:
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=4IYowqWSaNs
AKTIVITA 4 Štyri veci – štyri rôzne pohľady
Cieľ: Porozumieť, že rôzni ľudia môžu mať na jednu vec rôzne pohľady, pochopiť a snažiť
sa prijímať individuálne rozdiely. Uvedomiť si dôležitosť porozumieť perspektívu iných pri
pomoci druhým.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: cca 60 min.
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Počet inštruktorov: 2-3
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: exteriér – dedina, mesto, príroda, interiér – miestnosť
Materiál: päť rôznych objektov v okolí školenia (napr. lavička, stĺp a pod.) – čo je
nájditeľné, opísateľné, „nepomýliteľné“, mobily s fotoaparátom do každej skupiny,
dataprojektor, foto
Postup: Ešte pred celou aktivitou nájdite v okolí päť objektov, ktoré sú ľahko
identifikovateľné a podľa možností nezameniteľné. Účastníkov rozdeľte do 4-5 skupín.
V každej skupinke nech je aspoň jeden mobil na fotenie. Inštrukciou každej skupinky bude
dané objekty v priestore nájsť a odfotiť ich. Po príchode si fotky od každej skupiny
vypýtajte a pripravte ich na vysvietenie na projektore. Cieľom bude následne fotky každej
skupiny odprezentovať a poukázať na ich vzájomné rozdiely. Teda to znamená, že aj keď
každá skupinka mala za úlohu odfotiť presne taký istý objekt, takú istú vec bez rozdielu,
rôzne skupiny priniesli rôzne fotky, čo sa týka uhlu fotenia, stranu, z ktorej objekt odfotili
a pod. Rovnako aj v živote sa môže stať, že máme ľudia rôzne názory a pohľady na tú istú
vec a že to neznamená hneď, že názor alebo pohľad toho druhého je zlý len pre to, že je
iný. Na záver im premietnite fotku známych šiat:
U týchto šiat ide o to, že sú ľudia, ktorí vidia tieto šaty ako modročierne a sú ľudia, ktorí ich vidia zlato-biele. Na záver im predložte
tento experiment. Ukážte im šaty a nech každý v skupine povie, akej
farby šaty sú. Pravdepodobné je, že v skupine sa budú odpovede líšiť.
A znova im týmto pripomeňte cieľ tejto aktivity. A uzatvorte to
myšlienkou, že je skutočne veľmi dôležité porozumieť pohľadu,
kontextu, názoru druhého – akceptovať ho.
Reflexia:
Prepojenie s realitou
- Myslíte si, že je pre vás jednoduché rozumieť situácii druhého?
- Dokážete prijať iný názor druhého človeka bez toho aby sa vás to dotklo alebo aby
ste sa hádali?
- Prečo je to podľa vás dôležité?
Metodické poznámky: Ak zvolíte priestory vo verejnom priestranstve pozor na súkromné
pozemky, ich fotenie môže vzbudiť pozornosť a strach domácich a následne zbytočné
problémy.
Zdroj: Anonym, 2018. Thedress. [cit. apríl, 2018]. Dostupné na:
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/The_dress
AKTIVITA 5 Slepý štvorec
Cieľ: Zažiť a vcítiť sa do role slepých.
Forma: skupinová
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 30 min
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Počet inštruktorov : 1+
Počet účastníkov: min 4
Prostredie: exteriér – lúka, ihrisko
Materiál: šatky na oči
Postup: Účastníci si nasadia šatky na hlavu. Majú za úlohu vytvoriť štvorec pomocou
vlastných tiel vo vzdialeností paží od seba. Pri druhom pokuse to urobia bez šatky.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako sa cítite?
Hodnotenie
- Kedy sa Vám darilo lepšie?
- Ako to šlo so zaviazanými očami?
- Aké to bolo byť na chvíľu slepí?
Prepojenie s realitou
- Myslíte, že má význam vciťovať sa do druhých? Prečo?
- Myslíte si, že ak chcete niekomu pomôcť, má význam sa na to pozerať aj z druhej
stránky? Robíte to tak? Prečo nie?
Zdroj: VECHETA, V., 2009. Outdoor aktivity. 50 aktivít po trénink, školení i zábavu.
Computer Press, a.s. 2009.180s. ISBN 978-80-251-2650-9.
AKTIVITA 6 Nesúď predčasne
Cieľ: Poukázať na to, ako ľudia vedia ľahko predčasne súdiť. Uvedomiť si predčasné súdy
u seba samého a ako to často prekáža pri pomoci druhým. Naučiť sa zostať bez súdu
a uvedomiť si dôležitosť vnímania kontextu druhých.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: cca 35 min
Počet inštruktorov: 3
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: príloha č. 38 Fotky a popis netradičných ľudí, ktorí lámu stereotypy (pastor –
motorkár, Bill Gates v „šusťákoch“ – ako najbohatší muž sveta, Ted Bundy sympaťák
v obleku – ako masový vrah odsúdený na doživotie), projektor, video, papiere, perá
Postup: Odprezentujte obrázky netradičných ľudí po jednom. Inštrukcia pre účastníkov
znie, že na základe toho ako vyzerá, stojí, čo má oblečené, majú odhadnúť jeho vek,
zamestnanie a charakter (popis osobnosti). Na záver si prejdeme a usúdime, kto a ako čo
najbližšie daného človeka odhadol. Nech si ku každému obrázku zapíšu svoj popis. Po
tejto časti im ich postupne „odhaľte“ a sledujte prekvapivé reakcie. Uzavrite to
zamyslením, že častokrát je pre nás ľudí prirodzené akosi posudzovať, ale pravda je
častokrát u všetkých ukrytá oveľa hlbšie, než si myslíme a je veľmi dôležité, aby sme sa
sústredili na to. Môžete použiť aj vlastné príklady netradičných ľudí, teda tých, ktorí na
147

prvý pohľad nespadajú do stereotypov, ktoré sú pre ich zamestnanie / osobnosť
v spoločnosti typické.
Po tomto im prehrajte video, ktoré zastavte v 1:27 minúte, po tom ako sa chlapček
nadurdí a odmietne psíka. A znova im položte otázku: „Čo je to za chlapca?“ „Aký je?“ „Čo
robí?“ „Ako na vás pôsobí?“ Nech každý povie svoj dojem z toho, čo videl. Môžete do
skupiny prihodiť aj svoj názor. Po tomto kole im prehrajte zvyšok videa a opäť sa opýtajte
otázku: „Ako na vás chlapec pôsobí teraz?“ „Zmenil sa váš prvotný postoj k nemu?“ „Ak
áno, prečo?“ Tu ide znova o to, aby sa poukázala dôležitosť toho, že niekedy vie byť
skutočne nebezpečné, ak posudzujeme človeka bez kontextu. Aj tento chlapec sa zo
začiatku videa zdal byť arogantný tínedžer, čo sa nevie zmestiť do kože. Po dopozeraní
videa dostaneme na jeho správanie úplne iný pohľad.
Reflexia:
Prepojenie s realitou
- Už ste zažili podobnú situáciu, kedy ste posúdili niekoho, koho nepoznáte
a nakoniec vysvitlo, že to bolo s tým človekom úplne ináč? Prečo sa to deje? Je to
správne?
- Boli ste vy terčom nesprávneho posúdenia? Ako ste sa cítili?
- Ako môžu predčasné súdy ovplyvniť váš vzťah k danému človeku?
- Ako môžu predčasné súdy ovplyvniť to, či niekomu podáte pomocnú ruku?
Metodické poznámky:
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=hKRfyG0TB-w
AKTIVITA 7 Emócie gestá a dotyky!
Cieľ: Vedieť čítať „reč tela“ – neverbálnu komunikáciu (výrazy tváre, gestá, dotyky, zrak,
podanie ruky, sedenie, chôdza)
Postup: Účastníkov rozdelíme na tri skupiny podľa troch vytvorených stanovíšť, po
ktorých budú rotovať.
*Poznámka – Počet stanovíšť je upravený podľa počtu inštruktorov. Celkový počet
stanovíšť môže byť šesť, ak sú dostupní šiesti inštruktori.
7.1 1. stanovište (výrazy tváre a gestá)
7.1.1 Výrazy tváre
Cieľ: Naučiť sa čítať emócie z tváre druhých.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 15 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na štyroch účastníkov)
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
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Materiál: príloha č. 39 Emócie, reproduktor, počítač, projektor, video výrazov tváre
Postup: Na začiatku pustíme účastníkom video ako vtiahnutie do témy. Inštruktori si
pripravia na kúsky papiera názvy niekoľkých emócií. Hnev, smútok, sklamanie,
opovrhnutie, šťastie, podozrievavosť, prekvapenie, hanblivosť, povýšeneckosť, zľaknutie
a pod. Následne rozdajú do skupín každému členovi skupinky po jednom papieriku s
emóciou.
Inštrukcia: „Prečítajte si svoj papierik tak, aby vám ho nikto nevidel“. Potom jeden po
druhom skúste mimikou predviesť ostatným bez slov svoju emóciu na papieriku. Úspešný
je ten, komu jeho emóciu uhádnu.
Reflexia: Rozprávajte sa o tom, ako sa ktorá emócia dá prečítať a čo na tvári nám
prezradí, ako sa druhý cíti. Prípadne môžete diskutovať o tom, ako je ťažké nasilu sa tváriť
pred ostatnými, ako sa dá ťažko zahrať emócia, ktorú práve neprežívame.
Metodické poznámky:
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=embYkODkzcs
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187s. ISBN 80-968095-47.
7.1.2 Gestá
Cieľ: Uvedomiť si, že gestá dávajú v komunikácii taký význam, ako celé slová alebo vety.
Naučiť sa významy viacerých gest.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 15 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na štyroch účastníkov)
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: príloha č. 40 Gestá, reproduktor, počítač, projektor, vtipné video o neverbálnej
komunikácii (č. 4)
Postup: Na začiatku pustíme účastníkom video ako vtiahnutie do témy. Inštruktor rozdá
do skupiny papieriky s gestami, ktoré majú účastníci ukázať a uhádnuť. Vety resp. gestá si
inštruktori vymyslia podľa potrieb cieľovej skupiny. Podstatné je, aby sa dali zahrať len
pomocou gest a gestikulácie. Každú vetu napíšte na jeden papierik. Každý člen skupiny
dostane jeden papierik s vetou. A následne si pripraví „divadelný pantomimický výstup”,
ktorý potom zahrá ostatným členom skupiny. Tí potom hádajú, aké gesto sa snaží herec
znázorniť. Za každé uhádnuté gesto má každý 1 bod. Ten kto ukazuje má body za
uhádnutie ako aj za každého ďalšieho kto uhádol. Na dané gesto má každý časový limit.
Pomôcť si môžeme hodinkami z hry aktivity. Herec nesmie rozprávať, môže maximálne
používať zvuky a kývať hlavou, či ostatní uhádli gesto alebo nie.
Reflexia:
- Rozprávajte sa o použitých gestách a ich znakoch. Môžete sa tiež rozprávať
o alternatívnych gestách.
- Ktoré gestá namiesto ktorých slov použili? Ktoré by mohli byt zrozumiteľnejšie?
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Metodické poznámky:
Video dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=3YxXsQMAvWg&t=1s
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47.
7.2 2. stanovište (blízkosť, dotyk, podanie ruky)
7.2.1 Blízkosť
Cieľ: Uvedomiť si, ako blízkosť a vzdialenosť pri komunikácii s druhým človekom
ovplyvňuje, ako sa druhý človek cíti.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/2
Čas: 5-7 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na štyroch účastníkov)
Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, príloha č. 41 Obrázok k téme blízkosť
Postup: Na projektore vysvietime obrázok a vysvetlíme, čo sa bude robiť. Účastníkov
rozdelíme do dvojíc. Bude dobré, ak vzniknú rozmanité dvojice – dobrí kamaráti, nedobrí
kamaráti, chlapčenské, dievčenské i zmiešané páry. Na aktivitu je potrebný dostatočný
priestor, aby páry mohli stáť oproti sebe na vzdialenosť 3-4 metrov.
Inštrukcia: „Jedna strana z dvojice v tejto časti aktivít ostane stáť. Úlohou druhej strany
dvojíc bude pomaly sa približovať k svojmu partnerovi, ktorý stojí. Pohybujte sa pomaly,
aby vás druhý mohol zastaviť v tej chvíli, keď mu vaša blízkosť začne byt nepríjemná.
Vtedy sa zastavíte a zapamätajte si vzdialenosť, v ktorých ste ostali stáť. Pozorujte seba aj
pocity svojich partnerov.“
Keď skončí prvé približovanie, necháme pár znova sa od seba oddialiť na pôvodnú
vzdialenosť. Nech urobia to isté, ale vo vymenených pozíciách – tí, čo stáli sa budú
približovať a naopak. Nech si opätovne zapamätajú svoju vzájomnú vzdialenosť.
Reflexia: Diskusiu smerujeme k tomu, ako sa v ktorej vzdialenosti účastníci cítili.
Porovnávame rozdiely vo vzdialenostiach jednotlivých dvojíc.
Metodické poznámky:
Čo veľmi pravdepodobne môže vzniknúť:
1. V chlapčenských dvojiciach – chlapci, aj keď sú dobrí kamaráti, sa väčšinou držia od
seba – ak sa priblížia až k dotyku alebo k objatiu, je sprevádzané veľkým smiechom,
ktorým uvoľňujú napätie z neprirodzenej situácie tejto fyzickej blízkosti.
2. V dievčenských dvojiciach – dievčatá sa vo všeobecnosti priťahujú k druhej bližšie
v porovnaní s chlapcami, samozrejme, závisí aj od toho, či sú blízke priateľky alebo sa
neznášajú.
3. V zmiešaných dvojiciach (sú veľmi vďačným objektom pobavenia) – často chlapci pustia
dievčatá až na dotyk a majú z toho radosť, ale dievčatá si držia chlapcov od tela. Tento
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rozdiel vo vzdialenosti je veľkým dôvodom na konflikt, lebo chlapci sa odvažujú za
dievčenské hranice, lebo sami ich majú často menšie.
4. Individuálne rozdiely – každý z nás má svoje osobné hranice, ktoré sa od človeka k
človeku líšia. Niekto ich má veľké a drží si ľudí "od tela" a niekto ich má zase malé a na
druhých sa "lepí". Naše vlastné hranice voči ostatným sa zväčšujú, keď máme zlú náladu a
zmenšujú sa, keď máme dobrú náladu.
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47.
7.2.2 Dotyk
Cieľ: Uvedomiť si, akými rôznymi dotykmi komunikujeme spolu. Naučiť sa významy
rôznych dotykov
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5-10 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na štyroch účastníkov)
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, príloha č. 42 Dotyk, príloha č. 43 Obrázok k téme
Postup: Na projektore vysvietime obrázok a vysvetlíme, čo sa bude robiť. Účastníci sa
postavia do kruhu tak, aby sa mohli navzájom dobre dotýkať. Plece pri pleci, ale s 15 cm
odstupom.
Inštrukcia: Ukážte a povedzte mi, čo všetko môžeme dotykom urobiť alebo povedať
druhému. Ako prejavíme pochvalu? Súcit? Náklonnosť/priateľstvo? Odpor? Hnev?
Podpichnutie? Upútanie pozornosti? Privítanie? Rozlúčenie? Študenti postupne ukazujú.
Inštruktor vyzýva účastníkov aby pomenovali vždy, čo ukázali.
Reflexia: Rozdiskutujte všetky typy kontaktov, ktoré účastníci predviedli.
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187s. ISBN 80-968095-47.
7.2.3 Podanie ruky
Cieľ: Vyskúšať si a uvedomiť si, čo všetko komunikujeme podaním ruky.
Forma: hromadná
Fyzická/psychická záťaž: 1/2
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, reproduktor, projektor, video č. 5
Postup: Na začiatku si pustíme video na vtiahnutie účastníkov do témy. Rozdeľte
študentov do dvojíc a nech sa postavia voľne tvárami k sebe. Po vyskúšaní môžeme
dvojice vymeniť.
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Inštrukcia:
a) Skúste si predstaviť, že svojho partnera vo dvojici ste dlhšie nevideli, lebo ste sa s ním
strašne pohádali a vlastne ho vôbec nemáte radi, je vám nesympatický atd. Teraz ste ho
však stretli a neostáva vám nič iné, ako si s ním podať ruku napriek tomu, že je vám
odporný. Podajte si s touto predstavou s druhým ruku. Nechajte účastníkov nech si
podajú s touto predstavou ruky. Nech si zapamätajú, ako vyzeralo toto podanie ruky a
hneď im dajte ďalšiu inštrukciu.
b) A teraz si predstavte, že váš partner vo dvojici je váš veľmi dobrý kamarát a dlho ste ho
nevideli. A práve teraz ste ho uvideli. Chcete sa s ním veľmi srdečne privítať a ukázať, ako
sa veľmi tešíte z toho, že ste ho stretli. Nech sa páči zvítajte sa, podajte si ruky. Nechajte
účastníkov, nech si podajú s touto predstavou ruky.
c) A teraz to skúste tak normálne, ako vám je to prirodzené.
d) Teraz skúste nejaký cool pozdrav.
Reflexia:
- V čom sa odlišovali jednotlivé podania rúk? „Parametre” podania ruky: Ako rýchlo
si išli podať ruky, sila stisku, úplnosť stisku (končeky prstov alebo celá dlaň),
frekvencia trasenia, prudkosť trasenia, dĺžka držania rúk, prídavné dotyky (pridanie
druhej ruky, potľapkania, objatie, bozkávanie sa), kto začal prvý, kto skončil.
- Čo všetko sa dá vyčítať z podania rúk? Aké vlastnosti? Aká nálada?
- Porovnajte jednotlivé podania rúk v týchto jednotlivých „parametroch”.
Metodické poznámky:
Video dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=3eFKX96JDUs
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47.
7.3 3. stanovište (zrak, sedenie, chôdza)
7.3.1 Zrak
Cieľ: Uvedomiť si, čo všetko môžeme komunikovať prostredníctvom zrakového kontaktu.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5-10 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na 4 účastníkov)
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, príloha č. 44 Obrázok týkajúci sa témy
Postup: Na projektore vysvietime obrázok a vysvetlíme, čo sa bude robiť. Účastníci sa
rozdelia do dvojíc. V takýchto dvojiciach si podľa svojich inštrukcií vyskúšajú rôzne
spôsoby pozerania sa na seba.
Inštrukcia:
1. Skúste na seba uprene pozerať, kto dlhšie vydrží.

152

2. Pozerajte sa teraz pred seba. Susedovi po vašej pravej ruke som cez prestávku povedal
významnú informáciu. Stále pozerajte pred seba. Skúste teraz suseda vyzvať len
pohľadom, nech vám povie tú informáciu.
3. Predstavte si, že ten druhý oproti vám niečo povedal, ale podľa vás si to vymyslel.
Skúste mu pohľadom naznačiť, že tomu vôbec nedôverujete, že ho podozrievate z
klamstva.
4. Postavte sa oproti sebe. Vymyslite si pre seba v hlave nejaké úplné klamstvo, niečo
nehorázne o sebe ... skúste to povedať tomu druhému (jeden po druhom) rovno do očí
bez uhnutia.
Reflexia:
Všeobecne
- Akým spôsobom ste spolu komunikovali s očami v jednotlivých situáciách?
Predveďte to ostatným.
- Aké pocity mali v jednotlivých situáciách?
- 1. O čom hovorí dĺžka pohľadu? O láske? O nenávisti? O ukazovaní moci? Ako
sa pri konflikte prejavuje pozeranie do očí?
- 2. Ako sa pohľadom prejavuje prosba? Výzva? (krátke upretie očí, rozšírenie
očí, nadvihnutie obočia ...)
- 3. Ako sa prejavuje podozrenie? (privretie očí, upretejší, bodavý pohľad spod
obočia...)
- 4. Keď ste mali zaklamať, kde vás to nutkalo pozerať? Do zeme, bokom? Prečo
nechceme pozerať druhému do tváre, keď klameme?
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47.
7.3.2 Sedenie
Cieľ: Uvedomiť si a naučiť sa, že spôsobom sedenia pri komunikácii vyjadrujeme svoje
pocity, postoj k hovoriacemu a k obsahu komunikácie.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5-10 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na 4 účastníkov)
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: stoličky, počítač, projektor, príloha č. 45 Obrázok týkajúci sa témy
Postup: Na projektore vysvietime obrázok a vysvetlíme, čo sa bude robiť. Účastníci
postupne sami predvádzajú rôzne „posedy” (polohy sedenia) v závislosti od ich postoja a
pocitov, ktoré prežívajú. Inštruktori im pomôžu navodiť rôzne situácie:
1. To, čo práve teraz robíme, vás absolútne nezaujíma, je vám úplne jedno, čo vám
rozprávam, je to otravné, ale musíte tu sedieť a počúvať. Skúste mi to svojou polohou
sedenia dať pekne najavo. Inštrukciu prípadne opakujte a naveďte ich, nech zmenia svoje
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polohy tak, aby naozaj aj prehnane vyjadrovali pocity, ktoré v tej situácii prežívajú. Keď sa
posadia do svojich polôh, nechajte ich, nech v nich zostanú a všimnú si seba aj ostatných,
čo je typické na tomto posede. (pozri diskusiu). Potom im popíšte ďalšiu situáciu.
2. Teraz skúste sedieť tak, ako keď vás niečo ohromne zaujíma, ste veľmi zaujatí tým, čo
vám rozprávam, také zaujímavé veci ste ešte nikdy nepočuli, nechcete, aby vám z toho
niečo uniklo. Baví vás to. Postupujte tak ako v 1.
3. Dobre, a teraz sa blíži koniec hodiny, už ste strašne netrpezliví, nemôžete sa dočkať,
kedy skončím, aby ste mohli konečne ísť domov. Ste hladní, vonku vás čakajú kamaráti a
vy tu musíte tvrdnúť. Postupujte tak ako v 1.
4. A teraz som vás hrozne nahneval, urazil, dotkol som sa vás, ste na mňa pekne napálení,
ale nemôžete nič povedať. Ste nahnevaní a bezmocní. Postupujte tak ako v 1.
5. Sme spolu v príjemnom rozhovore, je vám dobre, sme dobrí priatelia, nikam sa
neponáhľate, radi ma počúvate a cítite sa celkom uvoľnení.
Reflexia: Pri každej polohe sa zastavte a skúste ju s pomocou účastníkov opísať. Veďte
účastníkov k tomu, aby popisovali fyzické prejavy tela. Ak budú popisovať prežívanie (sedí
nahnevane), veďte ich k tomu, aby opísali, ako sa ten hnev prejavuje v polohe tela, nôh a
rúk. Napríklad:
1. Väčšinou sedia zaklonení, otočení inam, možno prekrížené ruky na hrudi,
prekrížené nohy.
2. Sú predklonení, opierajú sa pred sebou rukami, hlava vystrčená dopredu, sledujúci
pohľad, nohy ani ruky nie sú prekrížené.
3. Sedia na pol stoličky, v predklonenej štartovacej polohe, odklonení od rozprávača
smerom k únikovej ceste, nervózne pohybujú rukami a nohami.
4. Hlava zvesená, pozerá sa sám na seba, nie na rozprávača, ruky prekrížené a
stisnuté k sebe, nohy takisto prekrížené a stiahnuté pod seba – typická uzavretá
poloha – pomáha vytvárať ochranu pred okolím.
5. Natočení k rozprávačovi, ruky voľne položené na stole alebo vedľa seba (môžu byť
aj prekrížené, ale kvôli odpočinku), nohy sú mierne rozkročené, predklonení alebo
pohodlne opretí – typická otvorená poloha – otvorení počúvať a komunikovať s
okolím.
6. Otázky na koniec: Dajú sa takéto polohy pri sedení pozorovať aj v bežnom živote?
Načo nám môžu byť takéto pozorovania? Dá sa vypozorovať z polohy sedenia, aký
má druhý človek vzťah k tomu, čo mu rozprávame alebo priamo k nám?
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47.
7.3.3 Chôdza
Cieľ: Uvedomiť si, že spôsob chôdze a dynamika pohybov celého tela je tiež neverbálnym
komunikačným prostriedkom.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5-10 min (v závislosti od počtu skupiny, čas cca na 4 účastníkov)
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Počet inštruktorov: 1
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, reproduktor, projektor, video č. 6
Postup: Na úvod si pustíme krátke vtipné video na vtiahnutie účastníkov do aktivity.
Postavte účastníkov do kruhu a nech v ňom voľne začnú chodiť. Nech počúvajú inštrukcie
a skúsia sa vžiť do rôznych situácií a vyjadriť ich chôdzou a telom.
Inštrukcia: Po každej inštrukcii ich nechajte chvíľu s tým pocitom chodiť a z času na čas
inštrukciu zopakujte, aby ste ich udržali v predstave navodenej situácie.
1. Predstavte si, že idete v pondelok smutní do školy. Nechce sa vám a čaká vás písomka.
2. Idete veselí zo školy začínajú prázdniny.
3. Nenápadne sa zakrádate poza chrbát spolužiakovi.
4. Hráte sa na frajerky – ste cool.
5. Sebavedomá chôdza.
6. Hanblivá chôdza.
7. Vystrašená chôdza.
8. Znudená chôdza.
9. Ste veselí.
10. Ste unavení po celom dni.
11. Sú letné prázdniny a vy idete na super výlet.
Reflexia:
- V čom sa líšila rýchlosť chôdze?
- Pamätajú si niekoho len podľa toho, ako dynamicky kráča?
Metodické poznámky:
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=7nIQv3K_-Qc&t=78s
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47.
AKTIVITA 8 Zverinec
Cieľ: Precvičiť si zručnosť aktívneho počúvania – parafrázovanie.
Forma: hromadná
Fyzická psychická záťaž: 3/3
Čas: 1 hod
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: min 4
Prostredie: indoor, outdoor
Materiál: kostýmy zvierat, príloha č. 46 Zoznam príkazov (inštrukcií)
Postup:
Motivačka: Z reproduktorov sa pustí pieseň „In the jungle, moghty jungle“
https://www.youtube.com/watch?v=QvsQ9hYKq7c a postupne prichádzajú inštruktori
v kostýmoch leva, koňa, ježka a papagája a promenádujú sa účastníkom. Následne
inštruktori rozdelia účastníkov do skupín po štyroch. Povedia im, že v tejto aktivite budú
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vystupovať štyri zvieratá – Lev, Papagáj, Kôň a Ježko. Popíšu úlohy jednotlivých zvierat
tak, ako je to v inštrukcii. Rozostavia Levov na jeden koniec miestnosti a Kone na druhý
koniec miestnosti. Kone nesmú ísť na stranu k Levom, pokiaľ im to Lev neprikáže. Ježko a
Papagáj sa môžu voľne pohybovať. Dajte zoznam príkazov Levovi a Ježkovi. Úspešná je tá
skupina, ktorá splní všetky Levove príkazy čo najpresnejšie a podľa svojich rol.
Inštrukcia: Lev je kráľ a dáva príkazy, čo má robiť Kôň. Lev sa nesmie rozprávať s Koňom.
Na to má svojho Papagája, ktorý si vypočuje kráľov príkaz, odletí ku Koňovi a povie mu ho.
Úlohou Leva je zrozumiteľne prečítať Papagájovi príkazy jeden po druhom tak, ako ich má
napísané na papieri: „Papagáj, povedz Koňovi, že má...”. Papagáj si vypočuje príkaz a
zopakuje ho pred Levom, či si ho správne zapamätal: „Lev, povedal si, že Kôň má... ”
Potom ide ku Koňovi a povie príkaz od Leva: „Lev od teba chce, aby si...” Kôň, skôr ako
splní príkaz, zopakuje po Papagájovi, aký príkaz ide vykonať: „Lev mi prikazuje, aby som...”
Každý dobrý Kôň príkaz splní. Po splnení príkazu povie Papagájovi: „Splnil som príkaz”.
Ježko je kontrolór. Chodí všade za Papagájom a za Koňom a oboch kontroluje, či sa riadia
presne podľa príkazov Leva. Má taký istý zoznam príkazov ako Lev a do neho si odškrtáva,
či Lev správne prečítal príkaz, či ho Papagáj správne povedal Koňovi a či Kôň urobil všetko,
čo mal. Úspešná je tá skupina, ktorá dodrží svoje roly a vyplní čo najpresnejšie všetky
Levove príkazy.
Reflexia:
Ošetrenie emócií
- Ako sa cítite?
Ohliadnutie
- Zrekapitulujme si, o čo v hre šlo.
Hodnotenie
- Ako sa Vám parafrázovalo? K čomu parafrázovanie pomáha? Aké zručnosti na
úspešné splnenie úloh potreboval Lev (zrozumiteľne čítať, počúvať Papagája, či
správne pochopil príkaz, trpezlivosť pri počúvaní)?
- Aké zručnosti potreboval Papagáj (pozorne počúvať, vedieť zopakovať Levov
príkaz, pamätať si príkaz, zrozumiteľne ho povedať Koňovi)?
- Aké zručnosti potreboval Kôň (pozorne počúvať Papagája, vedieť zopakovať
Levov príkaz od Papagája, tvorivo a trpezlivo plniť úlohy)?
- Aké zručnosti potreboval Ježko (pozorne počúvať Leva, Papagája aj Koňa,
pozorne si všímať, či sa odklonili od napísanej predlohy a trpezlivosť, aby ich
neopravoval)?
Prepojenie s realitou
- Kedy môžeme v bežnom živote využívať parafrázovanie a ostatné zručnosti? Je
to vôbec potrebné? Ak áno, načo? Kde by ste to mohli v realite využívať?
Zdroj: BEDNAŘÍK, A. Riešenie konfliktov. Bratislava: PDCS, 2003. 187 s. ISBN 80-968095-47
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AKTIVITA 9 Príbehy z depa
Cieľ: Rozvoj empatie účastníkov.
Charakteristika: Preteky dvojíc. Jeden účastník je na trati fyzicky náročného preteku
a druhý mu medzitým píše list, v ktorom sa ho snaží povzbudiť. Role si priebežne menia.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 5/4
Čas: 3 hodiny
Denná doba: deň
Ročné obdobie: jar – jeseň
Počet inštruktorov: 2
Počet účastníkov: min. 6
Prostredie: miestnosť
Materiál: mobil/nahrávacie zariadenia, pitná voda, občerstvenie, deky, počítač, projektor,
reproduktory, helma, pretekársky oblek, papiere, perá, transparent povzbudenia
Postup:
Motivačka:
Na začiatku sa pustí účastníkom video z pretekov Le Mans. Následne vstupuje do
miestnosti moderátorka, ktorá predstaví hosťa – najslávnejšieho pretekára Le Mans Toma
Kirstensena. Ten sa predstaví a odpovie moderátorke na zopár otázok. Pretekár má
helmu aj pretekársku bundu a hovorí v angličtine. Moderátorka ho prekladá. Po jeho
odchode sa pustí ešte jedno video z Le Mans a nasledujú inštrukcie.
Inštrukcie: Účastníci napíšu v predvečer hry mená troch ľudí opačného pohlavia, s ktorými
by chceli v budúcnosti spolupracovať. Na základe týchto lístkov vytvoríme vzájomne
sympatické dvojice pre preteky. Po uvedení motivácie rozdelíme hráčov do dvojíc, ktoré si
vymyslia názov svojho tímu. Hráčom vysvetlíme, že budú behať na okruhu Le Chleby,
ktorý meria cca 800 metrov. Hráči sa môžu striedať, ale vždy musí byť jeden hráč na trati a
druhý z dvojice v depe. Striedať sa je možné ľubovoľne, avšak pomer nabehaných okruhov
vo dvojici musí byť minimálne 1:2. Celý závod je obmedzený časovým limitom (podľa
zdravotného stavu účastníkov od 1 do 2 hodín). Víťazí dvojica, ktorá ubehne najviac kôl.
Hráči spolu nesmú počas pretekov hovoriť. Jediným spôsobom komunikácie je
list/nahrávka, ktoré píšu/nahrávajú pri odpočinku v depe. Týmto listom/nahrávkou,
príbehom, môžu spoluhráčov povzbudiť, ale aj viesť rôzne rozhovory alebo sa zverovať so
svojimi pocitmi. S pribúdajúcimi kilometrami nabehanými v priebehu pretekov hráči
zisťujú, ako ich dokáže povzbudiť záujem niekoho iného o ich pocity počas pretekov, aj o
ich osobu ako takú.
Depo musí byť umiestnené stranou od vlastného okruhu, aby hráči v depe neboli
rozptyľovaní pretekármi na trati. Zabezpečte v depe pitný režim, ovocie, deky, odporučte
hráčom vziať si so sebou náhradné športové oblečenie a rezervnú bundu proti
prechladnutiu. Odporúčame nechať v depe hrať pokojnú hudbu.
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Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Koľko máte energie? (použiť nejakú formu: stupnicu – teplomer, 1-10, miestnosť
ako stupnica)
- Ako sa cítite? (forma smajlíkov)
Hodnotenie
- Ako sa Vám bežalo a spolupracovalo vo dvojiciach?
- Čo ste odkazovali svojmu parťákovi? Prečo?
- Čo hovoríte na odkazy svojho parťáka z tímu? Potešili vás? Prečo? Pomohli vám?
- Myslíte si, že vaše odkazy by boli lepšie alebo horšie, ak by ste vôbec
nebehali/neboli na mieste a nevedeli si presne predstaviť čo váš parťák zažíva?
Prečo?
Prepojenie s realitou
- Ako by ste tento zážitok vedeli využiť v realite denného života? Myslíte si, že je
dôležité vedieť vcítiť sa do kože toho druhého? Prečo?
Metodická poznámka: Vzhľadom na nie príliš častú dobrú kondíciu účastníkov, by preteky
nemali trvať dlhšie ako 1 hodinu. Mnoho z nich často fajčí alebo požíva alkohol alebo
rôzne lieky. Inštruktori musia počas pretekov odhadnúť správny čas na ukončenie aktivity,
zároveň môžu na trati povzbudzovať účastníkov.
Videá dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=JY2Y7e3c2xs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=rYY_c9-UJoM
Zdroj: HRKAL, J. – HANUŠ, R. Zlatý Fond her II. Hry a programy připravené pro kurzy
Prázdninové školy Lipnice. 4. vyd. Praha: Portál, s.r.o. 2007.165 ISBN 978-80-7367-265-2.
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4.3 Mentorstvo 1
Ciele
 Vysvetliť a pripraviť účastníkov na tému školenia.
 Vedieť, kto je to mentor.
 Vedieť, že dobrý mentor je ten, ktorý pozná svojho zverenca, jeho silné aj slabé
stránky a vie mu pomôcť ich efektívne využívať.
 Ovládať 7 charakteristík mentora.
 Rozumieť 4 krokom v procese mentorovania.
 Urobiť si reflexiu vlastného života. (Účastníci si podchytia časovú os života so
všetkými významnými bodmi. Účastníci sa pripravujú na prezentáciu v CDR.)
 Odprezentovať zmysluplne pred skupinou svoju životnú os. Po prezentácii dať
konštruktívny feedback na základe 9 bodov (z nich je dobré vybrať tie, ktoré sú
najviac relevantné).
 Vzbudiť u účastníkov motiváciu, aby sa vedeli v živote k ostatným postaviť ako
mentori – teda tí, ktorí sú schopní a ochotní pomáhať a odovzdávať skúsenosť
iným, mladším, neskúseným a pod.

AKTIVITA 1 Školenie o mentorstve a prezentačných zručnostiach? Prečo?
Cieľ: Vysvetliť a nabudiť účastníkov na tému školenia.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 1
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Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Postup: Účastníkom sa vysvetlí účel školenia na podporu ich vnútornej motivácie. Účelom
je príprava na návštevu centier pre deti a rodinu (CDR) s cieľom poskytnutia užitočných
rád pre mládež pred odchodom z CDR.
AKTIVITA 2 Kto je mentor #1? Brainstorming
Cieľ: Vedieť, kto je to mentor.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/1
Čas: 5 min
Počet inštruktorov: 2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchart, fixy, prezentácia č. 11 s charakteristikami
Čas: 5 min.
Postup: Účastníkov sa najprv opýtame, kto je to mentor a neskôr, aké by mal mať
vlastnosti a následne spoločne so skupinou brainstormujeme a odpovede zapisujeme na
flipchart.
AKTIVITA 3 Kto je mentor #2?
Cieľ: Vedieť, že dobrý mentor je ten, ktorý pozná svojho zverenca, jeho silné aj slabé
stránky a vie mu pomôcť ich efektívne využívať.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 15 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: počítač, projektor, reproduktory, film splnený sen
Postup: Účastníkom pustíme video z filmu „Splnený sen“ a následne o ňom diskutujeme,
čo sme videli. Na záver sa inštruktori rozprávajú s účastníkmi o svojich skúsenostiach
s mentorom.
Reflexia:
Hodnotenie
- Čo ste videli vo videu? Opíšte obsah.
- Čo zmenilo správanie športovca? Ako to tá žena urobila?
Prepojenie s realitou
- Zažili ste niečo podobné vo svojom živote?
- Mali ste niekedy alebo máte práve teraz nejakú osobu, ktorá je vašim mentorom?
- Chceli by ste mať? Prečo?
Metodické poznámky:
Video dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=LmDn1Pjl6E8
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AKTIVITA 4 Kto je mentor #3?
Cieľ: Ovládať 7 charakteristík mentora
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 60 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, reproduktory, videá č. 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, prezentácia
11. s charakteristikami, príloha č. 47 papieriky „Ako byť dobrým mentorom“, príloha č. 48
papieriky „Správanie mentora“
Postup: Účastníkom púšťame krátke videa, kde postupne vysvetľujeme 7 rol resp.
charakteristík dobrého mentora. Po každom videu so skupinou reflektujeme, o akú
charakteristiku vo videu šlo. Následne rozdelíme účastníkov do skupín, do ktorých
rozdáme papieriky a účastníci budú mať za úlohu rozdeliť papieriky so správaním
mentora do kategórii „Určite robte“ „Určite nerobte“ a tiež papieriky „Ako byť dobrým
mentorom“ na precvičenie si rol a príslušného rolového správania sa mentora
Reflexia:
Aktivita 1. Čo ste videli na videu? Prečo je to podľa Vás dôležité?
Aktivita 2. Prečo ste sa rozhodli takto? Prečo si myslíte že toto je vhodné/nevhodné?
Metodická poznámka:
Role mentora: Poradca, Dobrý poslucháč, Motivátor, Kritický priateľ, Priateľ, Kouč, Role
model.
Zdroj: Podporná príručka pre Vedúcich programu na Slovensku. 2016 (v 1.3) Dostupné z:
https://www.dofe.sk/upload/File/pre-poskytovatelov/podporna-prirucka-pre-veducichprogramu-20160901.pdf
AKTIVITA 5 Hľadanie pokladu
Cieľ: Rozumieť 4 krokom v procese mentorovania.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 2/3
Čas: 2 hodiny
Počet inštruktorov: 3
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné vonku – príroda, mesto, dedina
Materiál: kostým starca – oblečenie, klobúk, okuliare a palica, scenár postavy, poklad,
mapa k pokladu, prezentácia č. 11 Ako byť dobrý mentor
Postup: Na úvod účastníkom predstavíme prostredníctvom prezentácie štyri kroky
mentorovania v procese učenia mentorovaného. Následne začína aktivita, v ktorej si ich
zažijú. Na úvod do miestnosti vchádza starec, ktorý rozpráva príbeh tom, že na mieste kde
sa nachádzajú sa nachádza skrytý poklad z dávnych čias. Účastníci majú za úlohu nájsť
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štyri poklady, ktoré sú ukryté niekde v blízkom okolí. Ako podporu majú kúsky
mapy, trénera a starca. Každý poklad predstavuje jedno štádium mentorského procesu
Inštrukcie pre trénerov:
1. štádium: Máte mapu a ukážte im, ako ju používať. V podstate ich vediete na
miesto, kde je skrytý poklad.
2. štádium: Pokúšate sa nájsť poklad spolu. Spolupracujete s účastníkmi.
3. štádium: Mali by sa snažiť nájsť cestu samostatne, ale stále ste tu, aby ste dali
v prípade potreby tipy a rady.
4. štádium: Musia nájsť posledný poklad na vlastnú päsť a vrátiť sa späť do domu
(viac už s nimi nejdeš).

Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Páčila sa vám hra? Čo sa vám páčilo / nepáčilo? Ako sa cítite?
Ohliadnutie
- Poďme si zrekapitulovať, čo všetko sa v hre odohralo.
- Aké boli pre Vás najvýznamnejšie momenty v hre? Prečo?
Hodnotenie
- Skúste pomenovať tri veci, ktoré Vám v aktivite šli a tri, ktoré nešli.
- Ako sa táto hra odvolávala na skôr uvedené štyri kroky mentorovania? Rozpoznali
ste štyri štádia?
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Ako ste sa cítili počas každého kroku? Ako ste sa cítili počas sledovania a
nasledovania? ... počas spoločného konania? ... počas toho, keď ste boli
sledovaní? Prebral niekto vedúcu úlohu počas poslednej fázy?
- Bol nejaký krok nudný? Prečo?
- Čo bolo naozaj vzrušujúce? Prečo?
Prepojenie s realitou
- Existuje niečo, v čom si viete predstaviť, že by ste mohli niekoho podporiť týmto
spôsobom? Ukázať mu niečo, potom by ste to robili spoločne, dávali rady
a nakoniec nechali nech to zvládne sám.
Metodické poznámky: Je dôležité naučiť v prvých fázach pracovať účastníkov s mapou,
aby posledné štádia zvládli.
AKTIVITA 6 Timeline života
Cieľ: Urobiť si reflexiu vlastného života. (Účastníci si podchytia časovú os života so
všetkými významnými bodmi. Účastníci sa pripravujú na prezentáciu v domove.)
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: 60 – 90 min.
Počet Inštruktorov: 2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Ročné obdobie: jar, leto, jeseň
Prostredie: príroda, záhrada, park, alternatívne v interiéri
Materiál: fixy, flipchart papiere, ceruzky, perá, prírodný materiál je na účastníkoch
Postup: Úlohou každého účastníka bude vytvoriť vlastnú tzv. rieku života. Táto rieka
života je tvorená z prírodného materiálu a majú byť na nej vyznačené všetky dôležité /
významné / silné udalosti, ktorými si v živote prešiel, kde začiatok je narodenie a koniec
osi znázorňuje tu a teraz. Dôležité je, aby počas formovania mali na mysli: „Ktoré udalosti
považujem za dôležité, z ktorých by sa vedeli poučiť (vedeli byť povzbudení) aj ostatní?“
Alternatíva: Spôsob tvorenia rieky života: Každý dostane výkres A3. Využiť môžu
akýkoľvek dostupný materiál. Perá, ceruzky, fixy, farby, prírodný materiál – kamienky,
lístie, tráva, konáriky... povzbuďte ich používať tento materiál. Nech je to chronologické
a vedia to opísať. Pripravená os niekoho ako príklad je vítaná. Aktivitu situujte vonku, aby
bol prístup k materiálu z prírody.
Metodické poznámky: Účastníkov oboznámte vopred, že svoje životné osy budú
prezentovať. Životné osy a ich prezentovanie by mali byť pripravené takým spôsobom
akoby to chceli prezentovať „kolegom“ z CDR ako príbeh alebo nejakú myšlienku, ktorú im
chcú odovzdať – niečo povzbudzujúce a niečo, čo by im chceli odovzdať.
Účastníci majú vo zvyku urobiť to povrchne, preto je dôležité názorné ukázanie rieky
života už dopredu aj jej opísanie, aby videli, do akej miery a hĺbky, nad tým majú
uvažovať.
Zdroj: Dučajová Katarína, workshop, 2016. Spracovaný na základe skúseností v organizácii
Enviros Wilderness School association, Calgary, Alberta, Canada.
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AKTIVITA 7 Prezentácia
Cieľ: Odprezentovať zmysluplne pred skupinou svoju životnú os. Po prezentácii dať
konštruktívny feedback na základe 9 bodov (z nich je dobré vybrať tie, ktoré sú najviac
relevantné).
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: podľa počtu účastníkov, cca 1-2 hod.
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: ľubovoľné
Materiál: príloha č. 49 Deväť bodov hodnotenia prezentovania
Postup: Každý účastník postupne po jednom prezentuje svoju životnú os, mal by opísať,
čo na nej je, ktoré predmety si vybral, ktoré zastupujú / symbolizujú tú - ktorú udalosť
v ich živote. Po prezentácii prichádza spätná väzba – tu je treba byť flexibilný a všímať si
bod alebo body, ktoré boli naplnené a naopak tie, ktoré naplnené neboli. Počas spätnej
väzby ich postupne spisovať na flipchartový papier a hovoriť o nich.
Reflexia: Vo forme osobného zhodnotenia, spätnej väzby od účastníkov a školiteľov.
Metodická poznámka: Pri prezentácii sme hodnotili tieto atribúty: štruktúra, tréning, reč
tela, reč, raport, sebavedomie, nervozita, jasný záver (príloha č. 49)
AKTIVITA 8 Zameňme si úlohy
Cieľ: Vzbudiť u účastníkov motiváciu, aby sa vedeli v živote k ostatným postaviť ako
mentori – teda tí, ktorí sú schopní a ochotní pomáhať a odovzdávať skúsenosť iným,
mladším, neskúseným a pod.
Materiál: papiere, perá, fixy, počítač, projektor, čokoľvek, čo by vedeli použiť ako
„mentori / inštruktori“, pripravený plagát o postupe – aby to mali pred očami.
Forma: skupinová
Čas: 120 min
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Počet inštruktorov: pokiaľ to je možné, všetci zúčastnení
Počet účastníkov: min. 10
Prostredie: závisí od aktivít, ktoré účastníci pripravia
Postup: Účastníci sa rozdelia do 3 skupín (cca 5 členov). Inštrukcia bude, že si vymeníme
úlohy – teraz oni budú mentori, inštruktori. Budú sa teraz oni snažiť nás ostatných niečo
naučiť. Každá skupina sa bude mať rozhodnúť, čo nás budú chcieť naučiť. Nejakú zručnosť,
alebo hocičo. Na úvod im v krátkosti predstavte, ako začať – jednoduchý princíp –
postupujeme v troch krokoch:
1. Určenie cieľa (ČO chcem, aby sa účastníci naučili)
2. Určenie si spôsobu (AKO ich to chcem naučiť – prednáška, hra, prezentácia, zážitok,
pokus–omyl...)
3. Zhodnotenie (zosumarizovanie si naučeného – review, diskusia, zhrňujúce otázky,
sumarizácia...)
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Po tejto úvodnej fáze im nechajte priestor približne 60 – 90 minút na prípravu svojich
aktivít. Každá aktivita, ktorú si jednotlivé skupiny pripravia, nech netrvá dlhšie ako 30
minút. Buďte k dispozícii na pomoc pri prípadných nedorozumeniach alebo ak bude treba
dodatočne niečo vysvetliť. Ak budú všetci pripravení, môže začať skupinka č. 1 s tým, čo si
pripravili. Účastníci budú teraz inštruktori. Budú plniť všetky úlohy, ktoré sú pre nich
pripravené. Akonáhle dokončí posledná skupinka svoju aktivitu prejdite na reflexiu.
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Aké to bolo? Ako ste sa cítili v tejto role?
Hodnotenie
- Ako prebiehal proces príprav?
- Aké to bolo dať niečo zo seba (vymyslieť, pripraviť) a tým pomôcť / niečo dať
druhému?
Prepojenie s realitou
- Aké by to bolo, keby ste tento princíp využili aj v reálnom živote?
- Súhlasíte s výrokom: „Každý má v sebe niečo, čo vie darovať/ naučiť iných?

4.4 Mentorstvo 2
Ciele
 Ovládať tri techniky práce so stresom.
 Vystúpiť a dať odkaz / svedectvo pre deti z CDR. Usporiadať mini kvíz pre deti
z CDR.
AKTIVITA 1 NeStresuj
Cieľ: Ovládať tri techniky práce so stresom.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1,5 hod
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť, exteriér
Materiál: počítač, projektor, prezentácia č. 12, reproduktory
Reflexia: Prebieha formou diskusie spontánne počas prezentovania techník.
Postup:
1. Inštruktor sa pýta účastníkov či pociťujú trému z vystupovania pred ľuďmi
a následne spisuje dôvody, z čoho ju majú. Po spísaní dôvodov inštruktor poďakuje
za dôveru a ubezpečuje účastníkov, že mať trému je úplne prirodzené a že to, čo
odlišuje dobrých od zlých spíkrov je to, že tí dobrí vedia, ako ten stres zvládať, ako
s ním pracovať.
2. Inštruktor predstavuje postupne techniky:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

„som tu pre vás, nie pre seba“ – 3 min
Rastové nastavenie mysle – 5 min
Princíp „nie teraz“ (z ang. not yet) – 3 min
Super póza (z ang. powerpose) – 30 min
Vizualizácia – inštruktor s nimi skúsi krátku vizualizáciu – 10 min
Rozptýlenie sa činnosťou – 3 min
3 tipy od K. McGonigal – vnímaj stres pozitívne, rozprávaj sa s ľuďmi, pomáhaj
ľuďom – 3 min
h) Počúvaj hudbu
i) Pi čaj z medovky alebo levandule namiesto kávy a energetických nápojov
j) Dýchaj
k) Smej sa
l) Dobre sa vyspi
m) Spomeň si na podobné minulé skúsenosti
n) Zacvič si / prejdi sa
Metodická poznámka: Medzi jednotlivými výstupmi dávame podľa potreby prestávky a
energizery.
Zdroj: Techniky dostupné na:
 https://hbr.org/2015/08/6-ways-to-reduce-the-stress-of-presenting
 https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend
 https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_
are
 https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can
_improve
AKTIVITA 2 Podaj svoju skúsenosť ďalej!
Cieľ: Mať pripravený výstup v CDR (Centrum pre deti a rodinu) v rozsahu od 5 do 10
minút.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/4
Čas: 5 hod – podľa počtu účastníkov
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: perá, papiere
Postup: Na základe posledného tréningu si účastníci dopredu pripravia svoj výstup. Ten
potom predvedú publiku. Nasleduje reflexia, na základe ktorej si účastníci výstup upravia
a prednesú znova.
Reflexia: Reflexia prebieha vo forme osobného zhodnotenia, spätnej väzby od účastníkov
a školiteľov. Školitelia reflektujú týchto 8 bodov: Štruktúra, Natrénovanie, Reč tela, Reč,
Raport, Sebavedomie, Nervozita, Jasný záver s hlavnou myšlienkou.
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Metodická poznámka: Medzi jednotlivými výstupmi dávame podľa potreby prestávky
a energizery (zahrievacie aktivity).
AKTIVITA 3 Prezentácie:
Cieľ: Vystúpiť a dať odkaz / svedectvo pre deti z CDR.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/5
Čas: 3 hodiny
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: CDR – centrum pre deti a rodiny
Reflexia: Na mieste prebieha formou diskusie s deťmi z CDR priamo po jednotlivých
výstupoch a formou diskusných skupiniek po výstupoch.
S účastníkmi prebieha po príchode z CDR:
Ošetrenie pocitov
- Ako ste sa cítili? Ako sa cítite teraz?
Hodnotenie
- Technika: analýza
- Ako myslíte, že ste to zvládli? Čo Vám šlo, čo naopak menej?
- Ako ste sa cítili v role mentora? Cítili ste zodpovednosť, ktorá z vašej pozície
plynula?
Prepojenie s realitou
- Čo ste sa naučili? Čo si z tejto skúsenosti beriete do budúcna? Viete si predstaviť,
že by ste podobné aktivity robili častejšie? V čom ste sa cítili lepšie? Vo vážnejšej
role – poskytujúcej svedectvo a rady alebo v role zabávača (viď ďalšia aktivita kvíz)
AKTIVITA 4 Kvíz
Cieľ: Usporiadať mini kvíz pre deti z CDR
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 30 min
Počet inštruktorov: 2+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, reproduktory
Postup: Účastníci dopredu vymyslia vedomostný kvíz, ktorý potom upravujú po
konzultácii s inštruktormi. Na mieste potom vedú samotný kvíz.
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4.5 Vzťahy
Ciele
 Úvod do tréningu k partnerským vzťahom. Zamyslieť sa nad niektorými kľúčovými
témami v oblasti partnerských vzťahov.
 Vedieť ako budovať pevné a zdravé partnerské vzťahy, pomenovať veci, ktoré by
ich partnerka/manželka mali mať.
 Poznať riziká „one night stands“. Účastníci vedia kedy je ten správny čas na sex.
 Ovládať 5 jazykov lásky a identifikujú si svoj jazyk lásky.
 Chápať význam manželstva.
 Rozprávať sa o štedrosti, pomáhaní druhým, staraní sa o druhých a ich význame
v kontexte partnerských vzťahov a manželstva.
 Porozumieť, čo môže vplývať na psychický vývin detí pri narodení, a priblížiť
základné potreby novonarodeného dieťaťa.
AKTIVITY 1 Fireproof
Cieľ: Úvod do tréningu k partnerským vzťahom. Zamyslieť sa
nad niektorými kľúčovými témami v oblasti partnerských
vzťahov.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 2,5 hod
Počet inštruktorov: 1-2
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, film Fireproof, reproduktory
Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako sa momentálne cítite? Čo Vám spôsobilo najväčšie emócie vo filme a prečo?
Ohliadnutie
- Zrekapitulujme si, čo sa vo filme udialo.
Hodnotenie
- Ako na vás vplývali tie výzvy? Robili by ste ich aj vy alebo nie? Prečo?
- Bol moment kedy ste si povedali, že vy by ste už prestali? Prečo?
- Čo pre teba znamenajú frázy „Nikdy neopúšťaj partnera, špeciálne pri požiari“?
- Ako sa vy správate / by ste sa správali, ak by vám to s partnerkou neklapalo?
Prečo? „Žena je ako ruža, ak sa o ňu dobre staráš bude kvitnúť, ak sa nebudeš
starať, zvädne“
- Ako na vás vplývalo prirovnanie so soľničkou a korením – rozchod môže zlomiť
jedného alebo oboch – už sa vám stalo, že ste sa rozišli a mali ste zlomené srdce?
Ako ste sa z toho poučili?
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-

Výzva lásky – nie je založená na pocitoch, ale na rozhodnutí. Zvykne sa tiež
hovoriť: „Láska nie je pocit, ale rozhodnutie.“ Čo to podľa vás znamená?
Stotožňujete sa s tým? Prečo?
- Vedeli ste, že pozeranie porna partnerku môže ponižovať – prečo? Čo si o tom
myslíte? Čo si myslíte o pozeraní pornografie?
Prepojenie s realitou
- Čo z filmu si viete zobrať do svojho osobného života?
Metodické poznámky: Je dobré, aby mali inštruktori film napozeraný dopredu.
Zdroj: Kendrick A., 2008. Fireproof (V jednom ohni). USA, 114 min. [film]
AKTIVITY 2 Talkshow s Marekom a priateľmi
Cieľ: Vedieť ako budovať pevné a zdravé partnerské vzťahy, pomenovať veci, ktoré by ich
partnerka/manželka mali mať.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 3 hod
Počet inštruktorov: 3-4 (vrátane hostí talkshow)
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, reproduktory, projektor, flipcharty, časopisy, fixy, prezentácia č. 13
Výzva lásky, nožnice, lepidlo
Postup: Do miestnosti vojde moderátor a víta divákov (účastníci tréningu). Predstavuje
svoju talkshow a víta hostí. Po tom ako sa hostia predstavia spoločne prechádzajú „Výzvu
Lásky“ a vtipne diskutujú na dané témy. Pri niektorých otázkach nasleduje aktivita
s účastníkmi a po nich pokračuje diskusia na danú tému.
Aktivita vrcholí opisom ideálneho partnera hostí aj divákov a vzájomnými rozhovormi v 34 členných skupinách s pomocou popísaných flipchartov. Zdôverujú sa aj hostia.
Z dostupných časopisov, si povystrihujú obrázky/slová/čokoľvek, čo im bude pripomínať –
symbolizovať – ich budúcu partnerku a dôležité veci, ktoré sú pre nich pri partnerke /
manželke dôležité.
Reflexia: Zdôverovanie sa hostí a voľné vzájomné dopytovanie sa k ľubovoľným bodom
v rámci knihy života.
Metodická poznámka: Keďže diskusia môže byť dlhá, pozorujeme dynamiku skupiny,
pozornosť a energiu. Do diskusie voľne nasadzujeme aktivity prestávky a energizery.
Diskusia sa drží tém a výziev podľa filmu „Fireproof“.
AKTIVITY 3 Sex issues
Cieľ: Poznať riziká „one night stands“. Účastníci vedia, kedy je ten správny čas na sex.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 2,5 hod
Počet inštruktorov: 1-2
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Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, videá https://www.youtube.com/watch?v=POaInmTAmPA,
https://www.csfd.cz/film/280240-kamarad-taky-rad/prehled/
Postup: Inštruktor postupne prejde s účastníkmi niekoľko rizík, ktoré so sebou prináša sex
na 1 noc: Hovorí o pohlavných chorobách, neplánovanom tehotenstve, ale aj o správnom
načasovaní a o tom, kedy je sex bezpečný.
Reflexia: Na videné video, ktorá by mala vyústiť do rizík, ktoré vyplývajú z nezáväzných
sexuálnych vzťahov. Mala by sa dotknúť oblastí:
- Pohlavné choroby STD + štatistika nakazených podľa VŠZP.
- Neplánované tehotenstvo.
- Sex je nebezpečný keď sa z neho stane CIEĽ.
- Ak spoločnosť stráca zmysel svojej existencie, premení sex na naplnenie
prázdnoty.
- Sex je nebezpečný ak nie je na správnom mieste, v správnom čase a správnym
spôsobom.
Zdroj: Dostupné na internete
- www.pohlavne-choroby.eu,
- https://www.hanusovedni.sk/archiv/bezpecnysex/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=n8hOtiAl2wk&
utm_content=popis1https://www.hanusovedni.sk/program/
- https://www.hanusovedni.sk/program/manzelstvo-na-cely-zivot-vyzvy-presucasne-krestanstvo/
- https://chcemviac.com/clanky/predmanzelsky-sex/
- http://purefreedom.org/your-brain-on-sex/
- https://www.youtube.com/watch?v=wulOhAIghzk
- https://www.youtube.com/watch?v=BhzQjnvw8qs
- https://chcemviac.com/video/sex-manzelstvo-a-rozpravky/
- https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=BX8T8Z8nMHk
- https://www.youtube.com/watch?v=POaInmTAmPA
- https://www.csfd.cz/film/280240-kamarad-taky-rad/prehled/
- https://www.youtube.com/watch?v=C24CmKxRPdQ
AKTIVITA 4 Prečo si nerozumieme – 5 jazykov lásky
Cieľ: Ovládať 5 jazykov lásky.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 120 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, projektor, reproduktory, test 5 jazykov lásky, hárky papiera, perá,
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video https://www.youtube.com/watch?v=doRMsjoDevY
Postup: Inštruktor púšťa úvodné video ako úvod do 5 jazykov lásky. Pýta sa publika, či sa
im už niekedy stalo, že si s partnerkou/partnerom nerozumeli. Následne pokračuje vo
vysvetľovaní 5 jazykov lásky. V závere si účastníci robia test, kde zisťujú vlastný jazyk lásky.

Reflexia:
Ošetrenie pocitov
- Ako na vás vplývajú zistené skutočnosti? Ako sa cítite?
Ohliadnutie
- Takže, aké jazyky lásky poznáme? Ako sa prejavujú?
Hodnotenie.
- Aké sú vaše jazyky lásky?
Prepojenie s realitou
- Ako budete zistené veci využívať vo svojom každodennom živote?
Metodické poznámky: Vzhľadom na dlhšiu sedavú aktivitu je potrebné zapájať publikum
čo najviac rôznymi otázkami. Hodí sa čo najviac audiovizuálneho sprievodného materiálu,
tiež sú vhodné prestávky a krátke efektívne energizery na udržiavanie pozornosti.
Zdroj: CHAPMAN, G. 2012. 5 jazykov lásky. 2. vyd. Bratislava: Porta Libri. 204s. ISBN97880-89067-86-2
https://www.vztahovo.sk/test-5-jazykov-lasky/
http://5o4u.com/gary-chapman-5-jazykov-lasky-test/
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AKTIVITA 5 Potreby novorodeného dieťaťa
Cieľ: Porozumieť, čo môže vplývať na psychický vývin detí pri narodení a priblížiť základné
potreby novonarodeného dieťaťa.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická náročnosť: 1/2
Čas: 30-40 min.
Počet inštruktorov: 2-3
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Materiál: flipchartova tabuľa, fixy, rôzne obrázky znázorňujúce základné myšlienky toho,
čo chceme týmto blokom povedať – pre lepšiu ilustráciu
Postup:
Na začiatku nech sa každý usadí a jeden z inštruktorov začne vážnym tónom opisovať nie
veľmi v pozitívnom svetle niekoho, kto má teraz prísť. Malo by dôjsť k tomu, že prirodzene
by sa mali aj vnútorne nastaviť, že príde niekto nie veľmi príjemný. Po takomto úvode sa
môže akože ukázať človek (jeden z inštruktorov), ktorého sme opisovali. Mal by to byť
niekto, koho účastníci aspoň trocha poznajú – teda, že vedia, že to, čo bolo o ňom
rozprávané nie je až taká pravda a vnútorne nabudený pocit s týmto konkrétnym
človekom bežne nekorešponduje. Môžete následne v skupine uviesť reflexiu. Následne
vytiahnite flipchart s čistým papierom. Začnite vysvetľovať predmet témy, o ktorý dnes
pôjde. A to:
A. Ako prvé: To, čo vie ovplyvniť dieťa a jeho budúcnosť sa deje už v mamkinom brušku.
Minimálne postoj, s ktorým je dieťatko očakávané. Podobne ako nastavenie, ktoré
inštruktor vyvolal u účastníkov pri opisovaní osoby, ktorá má prísť, takisto aj dieťa už
v prenatálnom vývine vníma, čo mama cíti, aký má k nemu postoj, dokonca či je chcené, či
je nechcené.
Plod je s matkou prepojený fyzicky, teda i emočne – vníma, cíti. To znamená, že už
v prenatálnom vývine sa do dieťatka „zapisujú“ zážitky, ktoré na základe spojenia
s matkou v brušku vníma.
B. Ako druhé: Po narodení začnite ilustráciou prázdneho papiera na flipcharte – ako
„tabula rasa“ podľa teórie Johna Locka – každý človek sa narodí ako tabula rasa – teda
biela nepopísaná tabuľa, a podľa toho, čo do nej vpíšeme, to ovplyvní psychický vývin
človeka. Na základe toho popíšeme pár základných dôležitých potrieb, ktorých absencia
dokáže vpísať isté vzorce postojov a prežívania do života človeka:
1. Láska, bezpečie, istota
Až medzi 8. až 10. mesiacom si dieťa začína uvedomovať, že ono a matka sú oddelené
bytosti. Ako matka pristupuje k dieťaťu veľmi predpisuje to, ako bude dieťa v dospelosti
pristupovať aj k sebe samému. Vzťah matky a dieťaťa sa nevyvíja len v súvislosti s tým,
ako matka napĺňa jeho biologické potreby, ale že potreba vyvinúť vzťahovú väzbu
s blízkou vzťahovou osobou (najlepšie matkou) je v človeku biologicky zakódovaná. Dieťa
prejavuje pripútavacie správanie, ktoré sa aktivuje nielen, keď dieťa potrebuje nakŕmiť
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alebo prebaliť, ale aj keď len jednoducho chce byť s mamou – na rukách, húpať sa, byť
v jej blízkosti, počuť jej hlas, cítiť jej dotyk.
Svedectvo o panovníkovi:
Štokholmské noviny uverejnili v roku 1990 takúto správu: Taliansky historik v 13. storočí
zaznamenal pokus, ktorým chcel cisár Frederik II. zistiť, aký je pôvodný jazyk človeka.
Zhromaždil niekoľko maličkých detí (10) a zamestnal dojky, ktoré sa o ne nestarali za
špecifických podmienok: nesmeli sa im prihovárať, nesmeli im spievať, ani ich nosiť na
rukách. Panovník predpokladal, že takto sa deti budú vyvíjať maximálne prirodzeným
spôsobom a začnú hovoriť akýmsi prapôvodným jazykom. Experiment však stroskotal:
všetky deti zomreli bez akýchkoľvek viditeľných príčin. Tento príbeh hovorí v skratke o
tom, aká dôležitá je pre dieťa citová väzba a že nedostatok citov a kontaktu s milujúcim
človekom ho ohrozuje rovnako, ako choroby, špina a hlad.
Konkrétny akt: fyzický kontakt – toho nie je nikdy dosť, blízkosť, dotyky, hlas, hladenie,
kŕmenie...
2. Keď nemôžem dôverovať mame – nemôžem dôverovať nikomu
Ak je matka láskyplná, spoľahlivá, je nablízku, keď ju dieťa potrebuje, v dieťati sa vytvára
postoj dôvery, ktorý sa neskôr rozširuje na vytváranie dôvery k sebe samému a ďalším
ľuďom. Každý vzťah totiž predpokladá schopnosť priblížiť sa druhému človeku. Ak je
matka chladná a nie je nablízku, dieťa si zvykne, ale naučí sa, že sa jej nedá
dôverovať. Napriek tomu, že si niektorí ľudia myslia, že skorým odlúčením od matky
vychovajú dieťa k väčšej samostatnosti, takýto ľudia môžu mať neskôr sklon byť
paradoxne bezmocnejší, závislí, alebo rezignovaní. Častejšie sa u nich vyskytujú pocity
opustenosti, bezmocnosti, pesimizmus a prázdnota. Na základe vzťahu s matkou sa
učíme, že svet je miesto, kde sa môžeme cítiť dobre, že v ňom máme svoje miesto.
Konkrétny akt: byť nablízku, neignorovať dieťa, neignorovať a netrestať plač.
Reflexia:
- Ako ste sa cítili pred tým, než vošiel človek, ktorého sme opisovali?
- Ako ste sa cítili potom, čo ste zistili, kto ten človek v skutočnosti je?
- Spozorovali ste rozdiel v očakávaní/postoji/pocitoch, keď ste o ňom ešte len
počúvali a potom, čo ste zistili, o koho ide?
- O tom, čo účastníci cítili, a čo sa v nich vyvolalo, keď dotyčná osoba prišla.
Metodické poznámky: Na flipchart zároveň kreslite symboly toho, čo je v texte
najpodstatnejšie. Alebo si pripravte vystrihnuté obrázky, ktoré znova vystupujú ako
symboly toho, čo je podstatné si zapamätať. Text v popise môže byť zložitý pre populáciu,
pre ktorú je určený. Na základe účastníkov teda prednášku prispôsobte.
Zdroj:
1. Anonym, 2001. Deti nezabíjajú iba choroby a hlad. Dostupné z:
https://www.sme.sk/c/134040/deti-nezabijaju-iba-choroby-a-hlad.html
2. Návrat. Čo dieťa naozaj potrebuje [online]. Dostupné z:
http://adopcia.sk/home/a-pre-dospelych/o-detoch-ktore-potrebuju-rodinu/co-dietanaozaj-potrebuje/
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AKTIVITA 6 Diskusia s hosťami
Cieľ: Rozprávať sa o štedrosti, pomáhaní druhým, staraní sa o druhých a ich význame
v kontexte partnerských vzťahov a manželstva.
Forma: frontálna
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 45 min
Počet inštruktorov: 1+
Počet účastníkov: ľubovoľný
Prostredie: miestnosť
Postup: Vedená diskusia s hosťami o partnerských vzťahoch a manželstve. Účastníci sa
môžu priamo zapájať otázkami na hostí.
Diskusia: Otázky pre hosťa/hostí:
- Čo pre teba znamená manželstvo?
- Aký je rozdiel medzi manželstvom a naozaj hlbokým, serióznym vzťahom?
- Je potrebné pracovať na vzťahu aj po manželstve? Prečo?
- Na Slovensku prevláda stereotyp tzv. „žena v domácnosti“ – Žena perie, žehlí,
varí... Má to tak byť? Ako to máte vy?
- Ako sa má muž starať o ženu?
Metodické poznámky: Diskusia je dopredu pripravená, moderátor aj hostia majú otázky
podľa ktorých postupujú. Diskusia by nemala trvať príliš dlho, mala by byť priama a rýchla
a efektívna, účastníci sa rýchlo unavia a strácajú pozornosť.
AKTIVITA 7 Videá k jednotlivým témam (ako súčasť identity tábora)
Cieľ: Vtiahnutie účastníkov do témy.
Forma: frontálna (audiovizuálna)
Fyzická a psychická záťaž: 1/2
Čas: 5 minút
Počet inštruktorov: 1+
Prostredie: miestnosť
Materiál: videá č. 14, 15, 16, 17
Metodická poznámka: Videá boli súčasťou jedného
z táborov, súčasťou témy inšpirovanej filmom 12
podmienok dedičstva. Účastníci mali každý deň výzvy
k hlavným témam fázy, ktoré sa začínali videom tak, ako
to bolo v spomínanom filme. Po videu vždy nasledovala
scénka s „Carlom“, ktorý predstavil výzvu dňa. Splnenie
týchto výziev znamenalo nadobudnutie dedičstva „kruhu
života“ a viedlo k záverečnej ceremónii.
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AKTIVITA 8 Záverečná ceremónia
Cieľ: Uzatvoriť fázu štedrosť, uzatvoriť celý Kruh Odvahy; pripomenúť účastníkom kľúčové
veci zo všetkých fáz, oceniť účastníkov.
Forma: hromadná
Fyzická a psychická záťaž: 1/3
Čas: 1 hodina
Počet inštruktorov: všetci zúčastnení
Počet účastníkov: všetci zúčastnení
Prostredie: miestnosť
Materiál: počítač, videá, fotky, reproduktory, medaily, odznaky rybičiek, príloha č. 50
Záverečná reč, powerpoint prezentácia s kľúčovými momentmi
Postup:
Uzatvorenie fázy štedrosť
Jeden z inštruktorov porozpráva podobenstvo o Ježišovi a nakŕmení davu chlebom a pár
rybičkami a prepojí to s témou štedrosť. Ďalší inštruktori následne volajú všetkých
dopredu, gratulujú im a dávajú im odznaky rybiek a gumených delfínov s výzvou, aby sa
s nimi s niekým podelili
Uzatvorenie kruhu odvahy
Inštruktori následne oznamujú účastníkom, že sú na konci kruhu odvahy a nastáva
moment ocenenia a oslavy. Púšťajú účastníkom videá / fotky z táborov / školení
a pripomínajú si kľúčové body z celých dvoch rokov. Následne účastníci idú vonku, kde sa
po sviečkach dostanú na miesto, kde sú vyzvaní zanechať odkaz pre ďalších účastníkov
kruhu odvahy. Majú za úlohu napísať, čo im to dalo a napísať, prečo sa kruh odvahy oplatí
absolvovať. Následne idú účastníci po sviečkach až dôjdu k samotnému kruhu zo sviečok,
kruhu odvahy, kde inštruktori čítajú záverečnú reč. Inštruktori potom volajú účastníkov,
gratulujú im a odovzdávajú medaily kruhu odvahy ako symbol, že sú už novými ľuďmi.
Metodická poznámka: Počet inštruktorov je minimálny na plynulé zvládnutie aktivity,
avšak najlepšie je, ak sa podieľajú na záverečnej ceremónii všetci inštruktori, ktorí boli
viac či menej zainteresovaní v celom procese kruhu odvahy.
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Bezprostredné a dlhodobé hodnotenie školení a posunu účastníkov
Teplomer
Cieľ: Zmapovať u účastníkov, ako sa im páčili rôzne aspekty tábora
Forma: frontálna
Počet inštruktorov: 2
Prostredie: miestnosť
Materiál: oblek reportérov
Postup: Do miestnosti príde reportér a pýta sa hravou formou na spokojnosť účastníkov
ohľadom rôznych aspektov tábora. Účastníci sú v miestnosti, kde je vytvorená pomyselná
stupnica od 0 po 10. Asistent reportéra zapisuje písomne hodnotenia účastníkov.
Pre čo najväčšiu zaujímavosť, sú reportéri sú oblečení ako taliani (čierna parochňa,
elegantne - košeľa, okuliare) a majú aj taliansky prízvuk.
Zdroj: ONDRUŠEK, D. - LABÁTH, V. 2007. Tréning? Tréning. Bratislava: PDCS, 2007. 227 s.
ISBN 978-80-969431-4-2

+(plusy) a Delty
Cieľ: Zmapovať u účastníkov to, čo sa im na tábore páčilo a čo by zmenili.
Forma: frontálna
Počet inštruktorov: 1
Prostredie: miestnosť
Materiál: oblek českého hodnotiteľa
Postup: Do miestnosti vstúpi ďalší hodnotiteľ, z Českej republiky. Vysvetľuje, že bol
poslaný z ministerstva školstva na hodnotenie nášho tábora. Je upravený, v ruke má pivo
a hovorí česky. Účastníci najprv hovoria plusy tábora, neskôr tzv. delty – teda čo by
zmenili/pridali/vynechali.
Zdroj: ONDRUŠEK, D. - LABÁTH, V. 2007. Tréning? Tréning. Bratislava: PDCS, 2007. 227 s.
ISBN 978-80-969431-4-2

Nedokončené vety
Cieľ: Získať aspoň jednu vec, ktorú sa účastník z tábora naučil od každého účastníka.
Forma: frontálna, hromadná
Počet inštruktorov: 1
Prostredie: miestnosť
Materiál: nedokončené vety, oblek mudrca, scenár mudrca
Najdôležitejšie, čo som sa naučil je.......................................................................................
Postup: Do miestnosti vstupuje ruský mudrc. Vysvetľuje, že pochádza z Ruska, a veľmi ho
zaujíma, čo robíme a čo sme sa naučili. Preto nás prosí, aby sme na papierik napísali jednu
najdôležitejšiu vec, čo sme sa naučili. Mudrc má biely plášť, okuliare a hovorí po rusky.
Druhý tréner ho prekladá.
Zdroj: ONDRUŠEK, D. - LABÁTH, V. 2007. Tréning? Tréning. Bratislava: PDCS, 2007. 227 s.
ISBN 978-80-969431-4-2
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INDIKÁTORY PRE HODNOTENIE FÁZY 1
NIEKAM PATRIŤ/SCHOPNOSŤ ZÁKLADNEJ DÔVERY

indikátory

hodnotenie (1-10)

1. SCHOPNOSŤ OTVORIŤ SA A HOVORIŤ O SEBE

----------------------

2. SCHOPNOSŤ PRIMERANÝM SPÔSOBOM VYJADRIŤ svoje myšlienky a názory

----------------------

3. SCHOPNOSŤ PRIMERANÝM SPÔSOBOM VYJADRIŤsvoje emócie

----------------------

4. SCHOPNOSŤ NAČÚVAŤ DRUHÝM

----------------------

5. SCHOPNOSŤ PREJAVIŤ SÚCIT VOČI DRUHÝM

----------------------

5. PRIMERANÉ POSKYTOVANIE SPÄTNEJ VÄZBY DRUHÝM

----------------------

6. SCHOPNOSŤ PRIJAŤ SPÄTNÚ VÄZBU

----------------------

7. SCHOPNOSŤ PRIJAŤ SPÄTNÚ VÄZBU OD DRUHÝCH

----------------------

8. MAŤ ÚCTU, REŠPEKT VOČI DRUHÝM

----------------------

9. SCHOPNOSŤ SPOLUPRACOVAŤ

----------------------

10. SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ, ŽE POTREBUJE DRUHÝCH ĽUDÍ

----------------------

11. SCHOPNOSŤ UTVORIŤ BLÍZKY VZŤAH

----------------------

12. SCHOPNOSŤ ZOTRVAŤ VO VZŤAHU AJ PRI KONFLIKTE

----------------------

13. SCHOPNOSŤ ROBIŤ KOMPROMISY

-----------------------

Meno hodnoteného účastníka: ---------------------------------------------------Meno pracovníka: ---------------------------------------------------------------Dátum: ----------------------------------Inštrukcia: prosím ohodnoťte účastníka v každom indikátore osobitne. Použite pri tom hodnotenie
na stupnici od 1-10, kde 1 znamená najnižšiu mieru uvedenej schopnosti a 10 najvyššiu mieru
uvedenej schopnosti. Vami zvolené číslo/stupeň prosím zapíšte ku každému indikátoru na
pripravenú čiaru.
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INDIKÁTORY PRE HODNOTENIE FÁZY 2
BYŤ SCHOPNÝM/NIEČO DOKÁZAŤ

Indikátory

hodnotenie (1-10)

1. SCHOPNOSŤ DOKONČIŤ ZAČATÚ ÚLOHU

----------------------

2. SCHOPNOSŤ STANOVIŤ SI PRIMERANÝ CIEĽ

----------------------

3. SCHOPNOSŤ NEVZDÁVAŤ SA

----------------------

4. SCHOPNOSŤ BYŤ VYTRVALÝ

----------------------

5. SCHOPNOSŤ MAŤ VLASTNÚ VNÚTORNÚ MOTIVÁCIU
(nie iba tlak zo strany okolia alebo snaha vyhnúť sa trestu)

----------------------

6. SCHOPNOSŤ VYROVNAŤ SA S PREKÁŽKAMI

----------------------

7. SCHOPNOSŤ POHOTOVO VYRIEŠIŤ PROBLÉM

----------------------

8. SCHOPNOSŤ VYSPORIADAŤ SA SO SVOJÍM ZLYHANÍM

----------------------

9. SCHOPNOSŤ VYROVNAŤ SA SO ZMENOU

----------------------

10. SCHOPNOSŤ BYŤ SEBAMONITORUJÚCI A SEBAREFLEKTUJÚCI
(vedieť prehodnotiť a prispôsobiť aktuálnej situácii svoje ciele a postupy)

----------------------

Meno hodnoteného účastníka: ---------------------------------------------------Meno pracovníka: ---------------------------------------------------------------Dátum: -----------------------------------

Inštrukcia : Prosím ohodnoťte účastníka v každom indikátore osobitne. Použite pri tom
hodnotenie na stupnici od 1-10, kde 1 znamená najnižšiu mieru uvedenej schopnosti a 10
najvyššiu mieru uvedenej schopnosti. Vami zvolené číslo/stupeň prosím zapíšte ku každému
indikátoru na pripravenú čiaru.
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INDIKÁTORI PRE HODNOTENIE FÁZY 3
NEZÁVISLOSŤ/SAMOSTATNOSŤ

indikátory

hodnotenie (1-10)

1. SCHOPNOSŤ ODOLAŤ TLAKU ROVESNÍKOM

---------------

2. SCHOPNOSŤ ROBIŤ ROZHODNUTIA

---------------

3. SCHOPNOSŤ RIEŠIŤ PROBLÉMY

---------------

4. VEDIEŤ IDENTIFIKOVAŤ POCITY

---------------

5. VEDIEŤ SA NA SEBE ZASMIAŤ

---------------

6. SCHOPNOSŤ ZVLÁDAŤ DOBERANIE

----------------

7. VEDIEŤ IDENTIFIKOVAŤ ŠKODLIVÉ VPLYVY A AKTIVITY

----------------

8. VEDIEŤ IDENTIFIKOVAŤ UŽITOČNÉ VPLYVY A AKTIVITY

----------------

9. VEDIEŤ POVEDAŤ NIE

----------------

10. ROZVÍJA ZÁUJMY A VÁŠNE

----------------

11. SKUPINOVÁ PARTICIPÁCIA

----------------

12. SCHOPNOSŤ DOKONČIŤ TO, ČO SA ZAČALO

----------------

13. SCHOPNOSŤ DAŤ REŠPEKTUJÚCU SPÄTNÚ VÄZBU

---------------

Meno hodnoteného účastníka: ---------------------------------------------------Meno pracovníka: ---------------------------------------------------------------Dátum: -----------------------------------

Inštrukcia: prosím ohodnoťte účastníka v každom indikátore osobitne. Použite pri tom hodnotenie
na stupnici od 1-10, kde 1 znamená najnižšiu mieru uvedenej schopnosti a 10 najvyššiu mieru
uvedenej schopnosti. Vami zvolené číslo/stupeň prosím zapíšte ku každému indikátoru na
pripravenú čiaru.
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INDIKÁTORY PRE HODNOTENIE FÁZY 4
ŠTEDROSŤ

indikátory

hodnotenie (1-10)

1. SCHOPNOSŤ DÁVAŤ KOMPLIMENTY

---------------

2. SCHOPNOSŤ VYJADROVAŤ NÁKLONNOSŤ

---------------

3. SCHOPNOSŤ KOMUNIKOVAŤ VĎAČNOSŤ

---------------

4. SCHOPNOSŤ VYJADROVAŤ EMPATIU

---------------

5. SCHOPNOSŤ POZORNE POČÚVAŤ

---------------

6. SCHOPNOSŤ OSPRAVEDLNIŤ SA

---------------

7. SCHOPNOSŤ ROBIŤ LÁSKAVOSTI VOČI DRUHÝM

---------------

8. SNAHA ZANECHAŤ ODKAZ DRUHÝM

---------------

9. SNAHA BYŤ MENTOROM

---------------

Meno hodnoteného účastníka: ---------------------------------------------------Meno pracovníka: ---------------------------------------------------------------Dátum: ----------------------------------Inštrukcia: prosím ohodnoťte účastníka v každom indikátore osobitne. Použite pri tom hodnotenie
na stupnici od 1-10, kde 1 znamená najnižšiu mieru uvedenej schopnosti a 10 najvyššiu mieru
uvedenej schopnosti. Vami zvolené číslo/stupeň prosím zapíšte ku každému indikátoru na
pripravenú čiaru.
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SOCIOMETRIA
Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

Účastník vypĺňa za seba
Pracovníci vypĺňajú o účastníkovi
Ostatní účastníci z komunity vypĺňajú o účastníkovi
Porovnávajú sa zistenia
Nastavujú sa individuálne ciele a intervencie

Meno :

skoro nikdy

niekedy

často

veľmi často

(1)

(2)

(3)

(4)

SA ZAUJÍMA O DRUHÝCH

1

2

3

4

JE ÚPRIMNÝ

1

2

3

4

RÁD POMÁHA

1

2

3

4

JE AGRESÍVNY

1

2

3

4

RÝCHLO SA VZDÁVA

1

2

3

4

UZNÁ SI CHYBU

1

2

3

4

NA ZLÉ POVIE NIE

1

2

3

4
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Možnosť štatisticky vyhodnotiť najobľúbenejších a najmenej obľúbených
členov komunity
KOHO Z KOMUNITY BY SI ZOBRAL SO SEBOU NA CHATU ALEBO NA VÝLET?
1. -----------------------------------2. -----------------------------------3. -----------------------------------ŽELÁM SI, ABY Z KOMUNITY ČO NAJRÝCHLEJŠIE ODIŠIEL:
1. -----------------------------------2. -----------------------------------3. ------------------------------------
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Metodika osobnostného rozvoja mladých dospelých založená na zážitkovej pedagogike,
inšpirovaná konceptom sebahodnoty v rámci cyklu Kruh odvahy L. K. Brendtra.

V metodike sa nachádza aj CD nosič
s prílohami k jednotlivým aktivitám:

DVD ROM: ISBN 978-80-570-2665-5
PDF: ISBN 978-80-570-2666-2

Metodika vytvorená s ﬁnančnou podporou nadácie Velux.

Vydanie realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
– program Podpora regionálneho rozvoja

