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ÚVOD A PRÍBEH PROGRAMU
V čase, keď sa mladí ľudia rozhodujú o svojom smerovaní, t. j. akú vysokú školu si vybrať, pre aké
povolanie sa rozhodnúť, zvyčajne si neuvedomujú, kým skutočne sú a aký potenciál v sebe skrývajú. Poznať
seba samých a objaviť svoje talenty je veľmi dôležité pre budúce profesijné smerovanie, osobný život,
vzťahy, ale aj úspech v živote.

PREČO SME TENTO PROGRAM VYTVORILI?
S Jarkou Lipkovou (spoluautorkou tejto metodiky) sme už niekoľko rokov realizovali pre mladých ľudí
jednodňové vzdelávacie workshopy či jednorázové víkendovky. Obidvaja sme videli, že mladých zaujali,
avšak ich nadšenie po skončení veľmi rýchlo vypršalo a väčšina z nich sa vrátila do „starých koľají“.
V tom istom čase sme sa s Romanou Trnkovou (spoluautorkou programu) rozprávali o tom, čo chýba
študentom/kám pre to, aby naplno využili svoj potenciál už počas strednej školy. Dostali sme sa k tomu,
že každý mladý človek je jedinečný, len o tom častokrát nevie.
Rozhodli sme sa preto, že vytvoríme rozvojový program, ktorý študentom/kám pomôže objaviť svoj talent.
Nechceli sme spraviť len ďalšie jednorázové školenie, ale dlhodobý, intenzívny a komplexný rozvojový
program, ktorý by mladým ľuďom zmenil život. Umiestnili sme ho priamo do školského prostredia
a zapojili sme doň aj samotných učiteľov, aby sme tak priniesli neformálne vzdelávanie do škôl.
Pre mňa osobne je program Show your talent snom, ktorý sa stal skutočnosťou, a to vďaka veľkému
odhodlaniu ľudí, ktorí na ňom pracovali. Je akýmsi naplnením môjho osobného poslania, ktorým je prinášať
svetlo tam, kde chýba, prinášať kreativitu a nápady tam, kde ich ľudia potrebujú.
Mám veľkú túžbu pomáhať mladým ľuďom objavovať svoje talenty a rozvíjať ich potenciál. Do tohto
veľkého poslania pozývam aj vás.

Jaroslav Dodok
iniciátor programu

ÚČEL A VYUŽITIE METODIKY
Túto praktickú príručku sme napísali preto, aby sme s vami mohli zdieľať svoje skúsenosti, postrehy
a príklady dobrej praxe. Uvádzame v nej konkrétnu skladbu víkendových školení a workshopov, ktoré sú
doplnené o konkrétne vzdelávacie aktivity, ktoré vám odporúčame zaradiť do programu.
Táto metodika vznikla na základe pilotného testovania programu Show your talent na SPŠ dopravnej vo
Zvolene, preto sa s vami vieme podeliť o to, čo nám fungovalo a naopak, na čo si dať pozor.
Jej prvá časť je určená lektorom/lektorkám, ktorí/ktoré budú viesť vzdelávacie aktivity. Druhá časť má
pomôcť koordinátorom/kám mentorov/iek, pretože v nej popisujeme celý proces komunikácie s nimi.
Pri tvorbe tejto metodiky sme využili skúsenosti celého realizačného tímu, ktorému patrí veľká vďaka:
• Jarmila Lipková, garant vzdelávania
• Romana Trnková, garant školy
• Silvia Žabková, projektový manažér
• Alena Trnková, koordinátor mentorov
• Marián Hríň, líder študentov
• Natália Ondrisová, asistentka
• Jaroslav Dodok, koordinátor programu

PREDSTAVENIE PROGRAMU
TÍMOVÉ HODNOTY:
Za skutočne veľký poklad programu Show your talent považujeme naše vzťahy v tíme a atmosféru, v ktorej
pracujeme. Preto, aby sme tieto dôležité aspekty zachovali, vytvorili sme tímové hodnoty, ktoré sú alfou
a omegou našej spolupráce.
Každý/á, kto sa rozhodol/a byť súčasťou programu Show your talent sa zaväzuje tieto hodnoty dodržiavať.
Rovnako každý/á z nás z nich môže čerpať a získavať ovocie, ktoré tieto hodnoty prinášajú. V našom
prípade sa nám vďaka dodržiavaniu týchto hodnôt podarilo vytvoriť silný tím, ktorý prerástol v osobné
priateľstvá.
•

•

•

DÔVERA - Naše vzťahy sú založené na dôvere
o Dôverujeme si v tíme a dôverujeme aj mladým ľuďom, s ktorými pracujeme.
Sme úprimní/é a čestní/é vo všetkom čo robíme, môžeme sa o seba vzájomne oprieť.
RADOSŤ- Pracujeme s radosťou
o Baví nás práca, ktorú robíme, lebo vidíme jej zmysel. Tešíme sa z úspechov,
povzbudzujeme sa vzájomne, aj keď sa nám nedarí. Úsmev musí byť vidieť na začiatku,
v priebehu aj na konci.
REŠPEKT - Vnímame jedinečnosť každého človeka
o Rešpektujeme jeho ľudskú dôstojnosť, jeho identitu, jeho talenty a dary, ktoré mu
pomáhame objavovať a rozvíjať. Rešpektujeme kresťanské hodnoty a zásady solidarity,
úcty a spolupráce.

ZÁMER PROGRAMU:
“Mladí ľudia, ktorí poznajú svoje silné a slabé stránky, vedia po čom túžia a kam mieria.”

CIELE PROGRAMU:
1.
2.
3.
4.

Zažiť mentoring a s podporou mentora/ky rozvíjať svoju osobnosť
Rozpoznať svoj talent, schopnosti, silné a slabé stránky
Rozpoznať svoj sen a začať plánovať kroky k jeho naplneniu
Posilniť kľúčové kompetencie: naučiť sa učiť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť efektívne
komunikovať v tíme, digitálnu kompetenciu, iniciatívnosť a podnikavosť
5. Preferovať aktívny prístup k sebarozvoju a prevziať iniciatívu pre realizáciu nápadu
6. Overiť získané kľúčové kompetencie v praxi prostredníctvom realizácie projektu
7. Naučiť sa prijať svoj úspech a vyrovnať sa s náročnými situáciami

CIEĽOVÁ SKUPINA:
-

Primárna: stredoškoláci, žiaci 1. až 3. ročníka
Sekundárna: pedagógovia/čky na strednej škole a starší/ie žiaci/čky
Terciálna: dôležití/é dospelí/é (firmy, organizácie, samospráva, pracovníci/čky s mládežou)
Max 24 účastníkov/čok, ideálne 20: (16 študentov/iek a 4 profesori/ky) + riaditeľ/ka + 4 starší/ie
žiaci/čky v pozícii buddy mentorov/iek

ČASOVÉ ROZPÄTIE
•

September – Apríl (cca 6 mesiacov)

PILIERE NÁŠHO PROGRAMU:

Náš program je postavený na troch pilieroch.
Spoločné víkendovky, workshopy a konferencia: Študenti/ky a učitelia/ky si počas nich trénujú svoje
komunikačné zručnosti a učia sa tímovej práci. Súčasťou nášho programu sú dve víkendové školenia –
úvodné a záverečné, štyri praktické jednodňové workshopy a jedna slávnostná konferencia.
Tímový projekt: Účastníci/čky si v praxi vyskúšajú všetko to, čo sa doteraz naučili „len teoreticky“
a vyriešia vo svojom okolí nejaký problém, ktorý ich trápi. Projekty pripravujú, realizujú a vyhodnocujú
v tímoch, pričom každý tím dostane na svoj nápad grant minimálne 50€.
Osobný mentoring: Ak majú mladí ľudia nejaký svoj vzor, niekoho kto im dôveruje a o koho sa môžu
oprieť, rozvíjajú sa oveľa rýchlejšie. V rámci mentoringu dokážeme posúvať na ceste osobného rozvoja aj
študentov/ky, ktoré sa v skupine neprejavujú. Novinkou 2. ročníka Show your talent je aj mentoring pre
zapojených učiteľov.

PROFIL ABSOLVENTA/KY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania.
Má základné informácie o efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii.
Má základné vedomosti o štruktúre a dynamike tímu, uvedomuje si dôležitosť práce
s atmosférou. Vie, aký je rozdiel medzi skupinou a tímom.
Dokáže zhodnotiť svoje skúsenosti, zručnosti, vedomosti, má záujem sa v niektorej oblasti
rozvíjať.
Vie štruktúrovať problém do reťazca príčin a dôsledkov. Identifikuje príčinu, ktorú môže odstrániť
Uvedomí si fungovanie efektívnej argumentácie a princípy dosahovania dohody.
Dokáže pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu.
Dokáže definovať, popísať, pripraviť a podieľať sa na realizácii jednoduchého projektu.
Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady.
Uvedomí si, akú dôležitú úlohu zohráva v projekte marketing a propagácia.
Pozná základné marketingové nástroje a kanály v online aj v offline komunikácii.
Pozná princípy spätnej väzby, vie ako podávať a prijímať spätnú väzbu.
Zažije pocit úspechu a pozná spôsoby ako sa vyrovnať s náročnými situáciami.
Pozná charakteristiku lídra a prvé 3 úrovne líderstva.
Má základné vedomosti o úlohách a spôsoboch sebamotivácie a motivácie iných. Získa motiváciu
k sebarozvoju.
Pozná príležitosti pre rozvoj vlastných kľúčových kompetencií.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
A. OCHUTNÁVKA MOTIVAČNÝ WORKSHOP
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Workshop je zameraný na úvodné predstavenie programu, ochutnávku neformálneho vzdelávania,
a ukážku jednotlivých aktivít využívaných v rámci programu.
CIELE: Absolvent/ka:
➢ Získa predstavu o štruktúre a náplni programu
➢ Zažije neformálne vzdelávanie
ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:
Ochutnávka – motivačný workshop
Časová dotácia 1 workshopu: 45 min (1 vyučovacia hodina)
Názov aktivity
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity
1. Úvod do školenia
Privítanie účastníkov/čky,
5 min
uvedenie do kontextu,
predstavenie tímu
2. Výzva
Aktivita je zameraná na vzájomné 15 min
zoznámenie sa a tímovú prácu
3. Prečo byť aktívni/a?
Prezentácia osobného príbehu
5 min
o tom, prečo robiť dobrovoľné
aktivity počas školy
4. Predstavenie
Poskytnutie základných informácii 7 min
programu
o programe Show your talent
5. Praktické informácie Informovať o termínoch,
5 min
k prihlasovaniu
prihlasovaní, záväzku,
certifikátoch a prestíži programu
6. Promo video
Prezentačné video, ktoré
2 min
študentom/tkám priblíži
atmosféru programu
7. Diskusia
Priestor pre otázky študentov/iek
5 min

Pomôcky
Nie sú potrebné

Malá loptička,
stopky/mobil

Prezi /power point/
projektor, počítač,
reproduktory

Metodické poznámky:
V úvode je potrebné dohodnúť sa s prítomnými vyučujúcimi či sa chcú do workshopu zapojiť.
Odporúčame, aby boli súčasťou celého workshopu, aj konkrétnych aktivít, ak však svoje zapojenie
odmietnu, požiadame ich, aby do priebehu nijako nezasahovali.
POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod školenia
Realizácia: V úvode školenia jeden/na z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví seba, prípadne ďalších
členov/ky tímu a uvedie účastníkov/čky do kontextu workshopu. V krátkosti im predstaví názov programu

– Show your talent a jeho charakter, teda, že ide o jedinečný rozvojový program, o ktorom sa neskôr
dozvedia viac.
Metodické poznámky:
V rámci svojho predstavenia sa je dôležité účastníkom/čkam workshopu „predať“ svoj osobný príbeh,
svoje „prečo“ a svoju motiváciu. To, čo dokáže študentov/ky inšpirovať najviac, je samotný príbeh
lektora/ky.
2. Výzva
A, Dráha pre loptičku
Realizácia: Spolu s účastníkmi/čkami vytvoríme kruh. Každému vysvetlíme, že sa v tejto aktivite najprv
zoznámime a potom si vyskúšame tímovú prácu. Pomáhať nám v tom bude loptička. Ten, kto ju bude držať
v ruke prezradí ostatným svoje meno, následne loptu hodí niekomu ďalšiemu, kto opäť povie svoje meno.
Keď sa všetci predstavia, prezradíme im, že aktivita má aj akýsi „upgrade“, teda druhý level. Požiadame
ich, aby si pamätali, komu loptičku hádžu a od koho ju dostanú naspäť. Pričom pravidlom je, že každý/á ju
môže mať len 1x. Keď ju dostane a hodí niekomu ďalšiemu, dá si ruky za chrbát, aby ostatní vedeli, že už
loptu mal/a. Ako prvý hádže loptu lektor/ka, ktorý/á ju zároveň dostane naspäť aj ako posledný/á.
S účastníkmi/čkami si vyskúšame prvé dve kolá, tak aby loptička išla po tej istej dráhe, teda, aby ju vždy
hodili tomu istému človeku. Následne účastníkom/čkam povieme, že ich úlohou je splniť túto aktivitu za
čo najkratší čas. Aktivitu preto následne stopujeme a po každom kole vyzývame účastníkov/čky či ju dokážu
splniť za kratší čas, pričom môžu hľadať rôzne vylepšenia alebo nápady. Po 5-6-tich kolách aktivitu
ukončíme a spolu si zatlieskame k výslednému času.
Následne sa v reflexii v zameriavame na to, ako fungovala v skupine komunikácia a tímová práca. Či sme
sa vzájomne povzbudzovali alebo kritizovali. Kto prinášal nápady a či sme ich počúvali. Na záver zhrnúť, čo
sme sa aktivitou naučili a aké dôležité to je pre prax.
B, Padajúce stoličky
Realizácia: Účastníkov/čky požiadame, aby si zobrali svoje stoličky a vytvorili z nich kruh. Tak, aby ich
stolička bola otočená chrbtom von. Následne vysvetlíme, že každý/a sa môže stoličky dotýkať len jednou
rukou, pričom druhú musí mať za chrbtom.
Aktivita sa začne tým, že každý/á účastník/čka nakloní svoju stoličku k sebe a keď lektor/ka tleskne, na
povel sa každý účastník/čka posunie o jednu stoličku dopredu. Jeho/jej úlohou je tak chytiť padajúcu
stoličku, ktorá je pred ním/ňou. Keď niekomu stolička spadne, každý/á účastník/čka sa vracia k tej stoličke,
pri ktorej začínal/a.
Cieľom aktivity je prejsť celým kruhom bez toho, aby spadla čo i len jedna stolička. Po aktivite nasleduje
reflexia na tímovú prácu, komunikáciu a vytrvalosť. Na záver doplníme, že podobné aktivity budú môcť
účastníci/čky zažiť počas celého programu.
Metodické poznámky:
Pre krátkosť času môže lektor/ka zadať skupine cieľ prejsť napríklad o 10 stoličiek dopredu. Alebo sa

účastníkov/čky opýtať či sú spokojní/é s ich výkonom a aktivitu po niekoľkých pokusoch zastaviť a
spočítať o koľko stoličiek sa posunuli. Z týchto dvoch aktivít si zvoľte na workshop jednu, kvôli časovým
možnostiam.

3. Prečo byť aktívny/a
V tejto časti by mal vystúpiť študent/ka danej školy, ktorý/á svojim rovesníkom odprezentuje svoj príbeh.
Môže svojim spolužiakom/čkam porozprávať o aktivitách do ktorých sa zapojil/a, ako prebiehali a čo tým
získal/a. Tiež je dôležité, aby odhalil/a svoju motiváciu, prečo sa zúčastnil/a konkrétneho
školenia/projektu/aktivity.
Metodické poznámky: Je veľmi dobré, ak študent/študentka ukáže účastníkom/čky aj fotky či videá z danej
aktivity, čo môže zvýšiť ich motiváciu zažiť niečo podobné v našom programe.
4. Predstavenie programu
Lektor/ka predstaví účastníkom/čkam program Show your talent. Na čo je zameraný, v čom je výnimočný,
komu je určený, ako prebieha a čo vďaka nemu môžu študenti/ky získať. Počas prezentácie môže ukázať
študentom/kám, akých mentorov/ky máme v programe, ako vyzerajú víkendové školenia či projekty.
5. Praktické informácie k prihlasovaniu
V tejto časti lektor/ka účastníkom/čkam poskytne informácie o náročnosti programu, o tom, kedy budú
aktivity prebiehať (50% cez školu, 50% vo voľnom čase), o záväzku a potrebe absolvovať celý program,
o prestíži programu (certifikát, konferencia), spôsobe termíne prihlasovania.
6. Promo video
Lektor/ka pustí účastníkom/čkam promo video a po jeho zhliadnutí vysvetlí, že toto všetko môžu
v programe zažiť, ak sa prihlásia.
7. Diskusia
V závere workshopu dať priestor účastníkom/čkam pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímajú a ponúknuť im, že
sa svoju otázku môžu opýtať aj po skončení workshopu, ak ju nechcú položiť pred celou triedou.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
B. ÚVODNÉ VÍKENDOVÉ ŠKOLENIE
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Školenie sa venuje konceptu neformálneho vzdelávania, procesu komunikácie, tímovej spolupráci
a sebapoznávaniu.
CIELE:
➢
➢
➢

Absolvent/ka školenia:
Pozná základný koncept neformálneho vzdelávania
Má základné informácie o efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii
Má základné vedomosti o štruktúre a dynamike tímu, uvedomuje si dôležitosť práce
s atmosférou v tíme, vie, aký je rozdiel medzi skupinou a tímom
➢ Dokáže zhodnotiť svoje skúsenosti, zručnosti a vedomosti, má záujem v niektorej oblasti sa
vzdelávať

ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:
Úvodné víkendové školenie
Prvý deň, časová dotácia 5 hodín, od 15.00 hod. do 21.30 hod.
Názov aktivity
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity Pomôcky
Privítanie účastníkov/čky,
1.Úvod do školenia
5 min.
nie sú potrebné
predstavenie lektorov/iek
Dixit karty, alebo
Krátka aktivita zameraná na
2. Zoznamovacia
papier formátu A4,
vzájomné vnímanie jednotlivých
20 min.
aktivita
perá/farbičky/fixky,
členov/iek aj celej skupiny.
hudba
napísané/vytlačené
Oboznámenie s programom
3. Program školenia
15 min.
časti programu,
školenia – cieľmi a obsahom
lepiaca páska
Flipchartový papier
Definovanie očakávaní zo strany
s nakresleným
4. Strom očakávaní
25 min.
účastníkov/čiek školenia
stromom, post-ity,
fixky, perá
Dohodnutie a spísanie spoločných
5. Nastavenie pravidiel
15 min.
Flipcharový papier
pravidiel skupiny
6. Formálne
Oboznámenie účastníkov/čiek
Lepiaca páska, posta neformálne
s konceptom formálneho
ity, perá, hand-out:
vzdelávanie,
a neformálneho vzdelávania,
40 min.
Príloha č.1.
informálne učenie
informálneho učenia sa
Prehĺbenie sebapoznania,
Čisté papiere, fixky,
7. Strom života
80 min.
sebareflexia
perá
Aktivita zameraná na vzájomne
Rôzny mat. rovnaký
8. Prvý krok k tímovej
zblíženie a navodenie väčšej
pre všetky skupiny,
50 min.
práci
dôvery v skupine. Umožniť
napr.: papiere,
zážitok z prvej tímovej skúsenosti.
lepiaca páska,

9. Večerné rozhovory

Aktivita je zameraná na lepšie
vzájomné zoznámenie sa a
interakciu medzi
účastníkmi/čkami

45 min.

10. Interná reflexia tímu

Zhodnotenie naplnenia cieľov,
priebehu prvého dňa

podľa potreby

plastové poháre,
slamky, farbičky, ...
4 flipchartové
papiere, 4 stoly, 20
stoličiek, lístie,
svietniky, sviečky,
Príloha č. 2.
Príloha č. 3.

POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod školenia
V úvode školenia jeden z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví lektorov/ky, prípadne ďalších členov/ky
tímu a premostí na zoznamovacie aktivity.
2. Zoznamovacia aktivita
A, Dixit karty
Realizácia: V miestnosti sú po podlahe rozložené Dixit karty obrázkami hore. Lektor/ka vyzve
účastníkov/čky, aby si podľa vlastného uváženia vybrali jednu z nich, ktorá vystihuje najlepšie ich
momentálne pocity, prípadne dôvod (motiváciu) ich účasti na stretnutí. Každý/á účastník/čka dostane
priestor vyjadriť sa.
B, Portrét
Realizácia: Každý/á účastník/čka dostane papier formátu A4, pero/farbičku/fixku. Na papier nakreslí obrys
svojej tváre a viditeľne napíše svoje meno. Lektor/ka vopred upozorní na proporcie obrázka a veľkosť, či
umiestnenie mena. Pustí hudbu a pokiaľ ju nezastaví, účastníci/čky sa pohybujú po miestnosti, obrázok
otočený smerom k podlahe si navzájom vymieňajú.
V momente, keď hudba prestane hrať, každý/á pozrie čí obrázok mu/jej zostal. Na pokyn lektora/ky
postupne dokresľujú jednotlivú časť hlavy (napr. ústa) na obrázok podpísaného účastníka/účastníčky.
Potom sa opäť pustí hudba, účastníci/čky si vymieňajú portréty a keď sa zastaví, nájdu človeka, ktorého
papier majú v ruke a dokreslia ďalšiu časť tváre. Po dohotovení portrétov ich vystavíme v galérii
(pripevníme na stenu).
Metodické poznámky:
Vyberte iba jednu aktivitu vzhľadom k časovej dotácii.
3. Program školenia
Realizácia: Lektor/ka môže začať úvodnou otázkou, napr. Čo si myslíte, že sme si pre vás pripravili? Počul
niekto z vás o „víkendovke“? Ste zvedaví, ako strávime tento víkend?

Po krátkom úvode predstaví postupne jednotlivé časti programu na každý deň časovo rozvrhnuté na
dopoludnie, popoludnie a večerné aktivity. Fixne oznámime účastníkom/čkam čas raňajok, obeda
a večere. Jednotlivé časti sú napísané/vytlačené, každá zvlášť na formáte papiera A4. Postupne ich lepíme
v miestnosti na viditeľné mesto prehľadne podľa jednotlivých dní. V závere sa účastníkov/čky opýtame, či
majú k programu otázky, ak áno zodpovieme ich.
4. Strom očakávaní
Realizácia: pripravený máme obrázok stromu očakávaní a post-ity troch rozličných farieb (ideálne v tvare
jablka, iného ovocia, kvetu). Účastníci/čky si vezmú z každej farby jeden post-it a napíšu odpovede na
nasledujúce otázky:
• Čo tu chcem zažiť?
• Čo sa chcem dozvedieť?
• Čím môžem prispieť?
(Každá otázka má určenú farbu post-itu a odpoveď je na post-ite tej istej farby.)
Následne účastníci/čky postupne lepia svoje odpovede na flipchart. Lektor/ka ich následne zosumarizuje
a zhodnotí:
• Aké očakávania najviac rezonujú?
• Sú ich očakávania reálne?
• Prekvapilo/zaujalo vás niečo ako lektora/ku?
Metodické poznámky:
Počas uvádzania aktivity nedávame žiadne príklady, aby ich skupina nepoužívala ako šablónu. Je vhodné,
ak sa tejto aktivity zúčastnia aj lektori/ky. Očakávania odložíme na záverečné zhodnotenie (nedeľa).
5. Nastavenie pravidiel
Realizácia: Účastníkov/čky rozdelíme do dvojíc a v priebehu minúty majú stanoviť minimálne tri pravidlá,
ktoré sú podľa nich dôležité. Lektor/ka ich postupne zapisuje na flipchart. V prípade, že nejaké dôležité
pravidlo chýba doplnia lektori/ky. Všetci účastníci/čky sa pod pravidlá podpíšu na znak toho, že sa zaväzujú
ich dodržiavať.
Metodické poznámky:
Papier, na ktorom budú spísané pravidlá môžeme nazvať „pakt“, napr. „Pakt talentov“, ktorý sa
zaväzujeme dodržiavať jeho podpísaním.
6. Formálne a neformálne vzdelávanie, informálne učenie
Realizácia: Úlohou účastníkov/čok je zamyslieť sa čo sa kedy naučili, na čo sú hrdí, že to vedia, dokážu
a podobne. Svoje odpovede napíšu na post-it. Ak ich majú viac, každú na iný.

Po úvodnej reflexii účastníkov/účastníčok im vysvetlíme, že existujú rôzne formy vzdelávania, stručne
spolu s nimi charakterizujeme formálne a neformálne vzdelávanie; oboznámime ich s pojmom informálne
učenie. Na podlahe máme vopred pripravený trojuholník z lepiacej pásky/špagátu.
Po tomto úvode jednotlivé jeho vrcholy pomenujeme: formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie
a informálne učenie sa. Vyzveme ich, aby prilepili svoje post-ity k vrcholom, alebo na strany trojuholníka,
podľa toho za akou formou si myslia, že sa naučili/získali danú zručnosť. Po umiestnení všetkých odpovedí
krátko diskutujeme o tom ako to vnímajú účastníci/účastníčky, čo si myslia o umiestnení post-itov,
a vyzveme ich, aby svoje odpovede premiestnili, ak zmenili názor.
Pochopenie jednotlivých foriem overíme prostredníctvom scénok. Účastníkov/čky rozdelíme do skupín,
každá si pripraví scénku na zadanú tému a formu vzdelávania/učenia sa. Túto scénku následne ostatným
účastníkom/čkam zahrá, pričom úlohou publika je uhádnuť, čo je pointou scénky a kde by ju zaradili (FMV,
NFV, INF). V závere dostanú účastníci/čky handout: „Rozdiel medzi formálnym, neformálnym vzdelávaním,
informálnym učením sa.“ (Príloha č.1).
Metodické poznámky:
Namiesto trojuholníka môžeme post-ity lepiť na flipcharty, každý z nich predstavuje krajinu: Formálne
vzdelávanie, Neformálne vzdelávanie, Informálne učenie a post-ity sú obyvatelia týchto krajín. Pri
rozdávaní handoutu je dôležité upozorniť, že rozdiely medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním nie
sú už také jednoznačné, ako v minulosti.
7. Strom života
Realizácia: Účastníkom/čkam rozdáme čisté papiere, ideálne formát A3 (prípadne 2xA4). Ich úlohou je
napísať si do rohu papiera svoje meno a postupne zakresľovať „strom života“. Lektor/ka vždy prečíta, ktorú
časť stromu si majú účastníci/čky zakresliť, chvíľu počká a potom ich vyzve, aby k danej časti stromu
odpovedali na otázku, ktorú im položí:
Korene = hodnoty a postoje, z ktorých čerpám, ktoré ma ovplyvňujú; Kmeň = čo robím v živote, kto som?;
Konáre = moje vzťahy, hobby, spolupráca; Listy = vlastnosti, schopnosti, v čom som dobrý/á; Kvety = čo ma
robí špeciálnym/špeciálnou; Puky = čo chcem v živote dosiahnuť; Ovocie = čo som už dosiahol/dosiahla;
Tŕne = moje slabé stránky, výzvy a ťažkosti, Včela = kto mi v živote pomohol?
Bezprostredne po aktivite nasleduje reflexia, ktorá dôležitou súčasťou pri procese sebapoznávania
a sebaúcty, ku ktorým vedia táto aktivita. Účastníkov/čky sa môžeme pýtať na to, čo bolo pre nich/ne
najťažšie zapísať, v ktorej konkrétnej situácii sa cítili naozaj špeciálni/e, ktorý z koreňov považujú za
najdôležitejší, ako im sebapoznanie môže pomôcť v osobnostnom rozvoji, na rozvoj ktorej časti stromu sa
chcú sústrediť.
Metodické poznámky:
Táto aktivita je dosť náročná pre cieľovú skupinu študentov/iek SŠ, preto je možné, že pre niektorých/é
bude ťažké sústrediť sa a hľadať v sebe odpovede. Lektor/ka by preto mal/a účastníkov/čky upokojiť

v reflexii, že je úplne v poriadku, ak to bolo pre niekoho náročné. Zároveň môžeme aktivitou odkázať na
princípy NFV, v ktorom sa učíme aj mimo svojej zóny komfortu, vďaka čomu spoznávame nové veci.

8. Prvý krok k tímovej práci
Úloha: Postaviť vežu, ktorá je najvyššia, najpevnejšia, najkrajšia. Celý proces zaznamenáva pozorovateľ/ka.
Realizácia: Účastníkov/čky rozdelíme na skupiny, každá dostane materiál, určíme časový limit na stavbu
veže. Pozorovatelia/ky sa nesmú zapájať do procesu, môžu pripomínať čas. Po uplynutí času porota
rozhodne o poradí.
V reflexii každá skupina vyjadrí svoje pocity, zhodnotí ako prebiehala komunikácia, príprava stratégie,
zapojenie/nezapojenie a úloha jednotlivých členov/iek skupiny, z čoho sa môžu poučiť, akú skúsenosť
môžu využiť v budúcnosti a pod.
Následne sa k aktivite vyjadria pozorovatelia/ky, ktorí/é zhodnotia ako videli proces práce tímu „zvonku“.
Zameriavajú sa na tieto otázky:
• Ako sa tím rozhodoval?
• Aké argumenty boli použité a aká bola na ne reakcia?
• Ako boli rozdelené úlohy?
• Ako sa jednotliví/é členovia/ky prispôsobili svojim úlohám?
• Aká bola reakcia na časový stres?
• Aká bola komunikácia v skupine ?
• Bol niekto zo skupiny vylúčený, niekto príliš autoritatívny?
• Čo bolo dôležitejšie – vyhrať, alebo byť spolu?
V závere aktivity účastníci/účastníčky porovnajú svoje zhodnotenie a zhodnotenie pozorovateľov/iek.
Metodické poznámky:
Dôležité je poskytnúť dostatočný čas na reflexiu, niektorí/é účastníci/čky prvýkrát zažijú neformálne
vzdelávanie, nie sú schopní/é hneď po zážitku rozoberať svoje emócie, alebo naopak, potrebujú sa
„vyrozprávať“. Pri reflexii sledujeme, či účastníci/čky pochopili procesy v tíme a učili sa spolupracovať, čo
je cieľom tejto aktivity.
9. Večerné rozhovory
Realizácia: Do miestnosti umiestnime 4 stoly, ku každému 5 stoličiek. Na každý stôl umiestnime
flipchartový papier so štyrmi otázkami (príklady otázok sú v prílohe č.2 ). Otázky pozakrývame lístím,
umiestnime svietniky so sviečkami, zhasneme svetlo. Keď je všetko pripravené, do miestnosti vstúpia
účastníci/účastníčky.
Ku každému stolu si sadne 5 z nich, a dostanú inštrukcie. V priebehu 10 minút odkrývajú otázky,
odpovedajú na ne, diskutujú. Po časovom limite sa popresúvajú k inému stolu tak, aby boli s ďalšími
účastníkmi/účastníčkami (nie celé pôvodné skupiny). Tento postup opakujeme ešte dvakrát. Po aktivite

nerobíme reflexiu, necháme účastníkov/účastníčky zamyslieť sa, čo sa o kom dozvedeli, či ich niečo
prekvapilo, ako sa cítili a pod.
Metodické poznámky:
Pred aktivitou dáme prestávku s tým, že účastníci/účastníčky opustia miestnosť a vkročiť môžu spoločne,
keď je všetko pripravené. Nie je nutné, aby v časovom limite zodpovedali, alebo rozdiskutovali všetky
otázky. Dohliadame, aby sa účastníci/čky vymieňali pri stole tak, aby sa porozprávali s čo najväčším počtom
účastníkov/čok.
10. Interná reflexia tímu
Realizácia: Organizačný tím a lektori/ky zhodnotia naplnenie cieľov, priebeh školiaceho dňa. Zamerajú sa
na zhodnotenie očakávaní, reakcie účastníkov, dodržiavanie pravidiel, dodržiavanie časovej dotácie aktivít,
prínos aktivít pre účastníkov/účastníčky. Vzájomne si poskytnú spätnú väzbu. Príklady otázok na reflexiu
tímu sú v Prílohe č.3.

Úvodné víkendové školenie
Druhý deň, časová dotácia 9 hodín, od 8.30 hod. do 21.30 hod.
Názov aktivity
Stručná charakteristika aktivity Trvanie aktivity
1.Verbálna komunikácia
a) Empatia
b) Rozhovory vo dvojici
c) Nedisciplinovaná
skupina
2. Aktívne počúvanie
3. Neverbálna
komunikácia
a) Podávanie rúk
b) Pantomíma
c) Zhrnutie zásad
efektívnej komunikácie
4. Slepý štvorec
5. Tím verzus skupina

Rozvoj schopnosti vcítenia sa do
druhého človeka (empatie) a
sociálneho vnímania
Sprostredkovať zážitok z rôznych
foriem rozhovoru a uvedomiť si
bariéry v komunikácii
Identifikovať prekážky, ktoré v
komunikácii nastávajú
Oboznámenie sa s jednou zo
základných komunikačných
zručností.
Predstaviť zásady správneho
podávania rúk, význam
otvorených a zatvorených gest
Všimnúť si v komunikácii prvky
mimiky a gestiky a uvedomiť si
ich dôležitosť
Poskytnutie teoretických
poznatkov o verbálnej
a neverbálnej komunikácii
Rozvoj skupinovej dynamiky,
vcítenie sa do pocitov nevidiacich
Ozrejmenie si rozdielov medzi
tímom a skupinou, ich
charakteristické znaky

Pomôcky

30 mi.

Papier, pero pre
každého; otázky:
Príloha č.4. a 5.

40 min.

Príloha č.6.,
hudobný podmaz

25 min.

Vybrané témy

30 min.

Prílohe č.7, pero a
papier

20 min.

Nie sú potrebné

20 min.

Príloha č. 8.

20 min.

Handout:
Príloha č. 9.

40 min.

Šatky, lano

40 min.

Handout:
Príloha č. 10

6. Mission Impossible

Tímová aktivita, ktorá motivuje
účastníkov/čky pracovať pod
časovým stresom

60 min.

7. Tímové role

Oboznámiť sa s tímovými rolami

40 min.

8. Vajce

Spoločné hľadanie riešenia

20 min.

9. Fázy vývoja tímu

Oboznámenie sa s procesmi v
jednotlivých fázach vývoja tímu
Večerná aktivita zameraná na
posilnenie skupinovej dynamiky
plná dobrodružstva.
ventilovanie pocitov, reflexia dňa
Zhodnotenie naplnenia cieľov,
priebehu druhého dňa

45 min.

10. Nočná hra
11. Buzz groups
12. Interná reflexia tímu

Príloha č.11
Tímové role po
jednej na papieri,
handout,
Príloha č.12
4 vajcia, 24 slámok,
lepiaca páska
Popis fáz,
Príloha č.13.

60 min.

Príloha č.14

20 min.

Pripravené otázky

podľa potreby

Pripravené otázky

POPIS AKTIVÍT:
V priebehu dňa podľa potreby zaraďujeme energizéry podľa vlastného uváženia, príklady sú uvedené aj
v Prílohe č. 32.
1. Verbálna komunikácia
A, Empatia
Realizácia: Účastníkom/čkam zadáme inštrukciu: „Na papiere si budete písať tie odpovede, ktoré by si
napísala väčšina z vás. Nebudete teda odpovedať za seba, ale snažte sa porozmýšľať a vcítiť „do kože“
ostatných spolužiakov. Budete písať to, čo by asi napísali ostatní z triedy.“ Postupne čítame otázky, ktoré
sú uvedené v Prílohe č. 4 .
Po každej otázke zistíme, koľkí/é mali rovnakú odpoveď a tento počet si zapíšu ako počet bodov za otázku.
V prípade, že nik nemal tú istú odpoveď, pridelí si hráč nula bodov. Na záver si body spočítajú. Môžeme
označiť 3 – 5 účastníkov/účastníčok s najvyšším počtom bodov a skonštatovať, že podľa tejto aktivity majú
vysokú mieru empatie. Následne sa v diskusii môžeme opýtať, ako je to v ich reálnom živote, a pod. V
závere vysvetlíme, čo je to empatia, prečo je dôležitá a ako sa dá ďalej trénovať pri kontakte s ľuďmi.
Metodické poznámky:
Je možné použiť alternatívnu aktivitu, ktorú nájdete v Prílohe č. 5.
B, Rozhovory vo dvojici
Realizácia: Účastníci/účastníčky vytvoria dvojice, príp. trojicu, postavte sa oproti sebe. Ich úlohou je
rozprávať svojmu partnerovi/ke na konkrétnu tému. V priebehu 3 minút sa prestriedajú obidvaja.

Prvý rozhovor prebieha prirodzene, počas druhého sa nemôžu pozerať partnerovi/ke do očí, pri treťom sa
na seba môžu pozerať, avšak každý/á spraví dva kroky dozadu a pri poslednom rozhovore sa otočia k sebe
chrbtom a oprú sa o seba. Presný popis aktivity nájdete v Prílohe č.6. Po aktivite nasleduje reflexia. Po
reflexii s účastníkmi zhrnieme, aké bariéry sa vyskytujú v komunikácii.
C, Nedisciplinovaná skupina
Realizácia: Dvaja účastníci/čky alebo dobrovoľníci/čky dostanú úlohu pripraviť si rozprávanie na určenú
tému. Ich úlohou je zaujať poslucháčov/čky a diskutovať d nimi. Na prípravu majú 5 minút, pričom vyjdú z
miestnosti. Za ten čas dostane skupina nasledovné inštrukcie: v prvom prípade skupina rozprávača/čku
ignoruje, nepočúva ho/ju a vyrušuje. V žiadnom prípade sa do diskusie nezapojí. Pri druhom
rozprávačovi/čke sú zo začiatku ticho, počúvajú, postupne sa začínajú baviť, tvária sa unudene, pospávajú.
Každý/á má na splnenie úlohy limit max. 5 minút.
V reflexii sa rozprávajúcich pýtame, ako sa cítili, čo sa stalo, ako sa snažili riešiť situáciu, spolu s ostatnými
porovnávame s reálnou situáciou a uvažujeme, čo by nám pomohlo zaujať takúto skupinu a aké
nepríjemné je, keď vyrušujeme prednášajúceho/ju.
Metodické poznámky:
Ešte pred aktivitou napíšeme na flipchart nadpis „Bariéry v komunikácii“ a počas reflexie tieto bariéry
identifikujeme, pričom si môžeme pomôcť aj predchádzajúcou aktivitou, v závere doplníme tie, ktoré sa
účastníci/čky nepomenovali.
2. Aktívne počúvanie
Realizácia: Lektorský vstup formou prednášky, zameraný na vysvetlenie pojmu aktívne počúvanie,
porovnanie bežného a aktívneho počúvania, techniky aktívneho počúvania, viď Príloha č.7. Každý
účastník/účastníčka dostane tabuľku s technikami aktívneho počúvania z prílohy. Nasleduje cvičenie.
Skupinu rozdelíme na trojice, prípadne štvoricu. Každý/á v skupinke dostane svoju rolu: počúvajúci/a,
rozprávajúci/a, pozorovateľ/ka. V priebehu 5 minút rozprávajúci/a rozpráva na danú tému, počúvajúci/a
počúva. Pozorovateľ sleduje, či počúvajúci/a aktívne počúva, ako sa to prejavuje a aké techniky použil/a
rozprávajúci/a.
Metodické poznámky:
V ďalšom priebehu si v skupinkách vymenia role a rozprávajú na ďalšie témy. Ideálne, keď každý/á prejde
každou rolou, závisí to od času, ktorý môžeme aktivite venovať.
3. Neverbálna komunikácia
A, Podávanie rúk
Realizácia: Táto aktivita môže prebiehať v exteriéri. Účastníkov/čky požiadame, aby vytvorili uzavretý kruh.
Vysvetlíme im, že z verbálnej komunikácie prechádzame do neverbálnej. Vyzveme ich k tomu, aby sa začali
ľubovoľne prechádzať a podávať si s ostatnými ruky. V druhom kole ich požiadame, aby si ruky podávali
bez očného kontaktu a na záver bez akéhokoľvek slova či zvuku.

Následne ich v krátkej reflexii požiadame, aby popísali svoje pocity, to čo sa dialo a ako vyzerali jednotlivé
podania rúk. Potom lektor/ka predstaví „najhoršie spôsoby podania ruky“: zdochnutá ryba, zverák, drvič
kostí, uchopenie za končeky prstov, výpad meravou rukou, šklbač zástrčky, pumpovač, holandský spôsob
(zdroj: Veľká kniha reči tela Alan a Barbara Peasovci).
Ďalej lektor/ka predstaví rozdiel medzi uzavretými a otvorenými gestami, medzi submisívnym
a dominantným podaním ruky. Nakoniec ukáže ako správne podávať ruku (kto podáva ako prvý,
rovnocennosť, potrasenie,...). Účastníci/čky si to môžu následne vyskúšať.
Metodické poznámky:
Účastníkom/čkam môže lektor/ka prezradiť aj pár zaujímavostí o tom, ako odzbrojiť „uzurpátora moci“
prostredníctvom viacerých techník (úkrok vpravo, výhoda ľavej strany, viď Veľká kniha reči tela).
B, Pantomíma
Realizácia: Na papierikoch je pripravených niekoľko konkrétnych situácií zo života (viď Príloha č.8.), úlohou
je zahrať ich prostredníctvom pantomímy bez použitia akýchkoľvek slov. Ostatní hádajú, čo sa snažia
herci/herečky zahrať, keď budú vedieť, môžu vykríknuť. Kto uhádne vyberie si ďalší lístok a znázorňuje
popísanú situáciu. Postup opakujeme, kým nevyčerpáme pripravené témy, alebo stanovený časový limit.
V reflexii sledujeme napr.: ako pomenovali účastníci/čky svoje pocity; postup aktivity, modely správania,
čo sa dialo, aké pohyby si všimli, akú mimiku a aké gestá herci/herečky použili.
C, Zhrnutie zásad efektívnej komunikácie
Realizácia: Počas prestávky si predpripravíme flipchart. Účastníkov/čky požiadame o zhrnutie všetkého, čo
si zapamätali z doobedňajšieho bloku o komunikácii. Najprv sa ich opýtame čo si myslia, koľko %
komunikácie tvorí verbálna a koľko reč tela. Potom na flip napíšeme správnu odpoveď.
Následne na flip prilepíme jednoduché definície empatie, komunikačných bariér a zásady aktívneho
počúvania. Potom sa účastníkov/čky pýtame, čo je to gestika, mimika, haptika, proxemika, posturológia,
chronológia a produkcia. Správne odpovede (definície) dopisujeme na flip.
Účastníkom/čkam vysvetlíme, že efektívna komunikácia pozostáva zo správnej kombinácie verbálnej
a neverbálnej komunikácie. Pričom pri čítaní reči tela nikdy nesledujeme len jeden signál, ale kombináciu
viacerých. Lektor/ka môže predviesť niekoľko postojov a nechá hádať účastníkov/čky, čo znázorňuje.
Metodické poznámky:
V prípade dostatku času môže lektor/ka rozdať fotografie rôznych situácií, v ktorých sú zobrazené
špecifické postoje ľudí a požiadať účastníkov/čky, aby zapísali, čo najviac signálov, ktoré si na obrázkoch
všimli. Na záver tohto bloku lektor/ka rozdá každému/každej handout - Príloha č. 9.

4. Slepý štvorec
Realizácia: Všetci účastníci/účastníčky majú zaviazané oči a stoja v kruhu. V rukách držia lano a ich úlohou
je zostrojiť z tohto lana štvorec. Lektor/ka stanový časový limit v ktorom má byť úloha splnená. V reflexii
sa zameriame na vyjadrenie pocitov, priebeh aktivity, zapojenie/nezapojenie sa jednotlivých členov/iek do
riešenia, kto bol iniciátorom/kou, či bol každý návrh vypočutý, akú skúsenosť získali, čo by spravili
nabudúce inak a pod.
Metodické poznámky:
Lektori/ky okrem pozorovania procesu dohliadajú na bezpečnosť účastníkov/účastníčok.
5. Tím vs. skupina
Realizácia: V úvode uvedie lektor/ka príklad na skupinu (napr. ľudia na autobusovej zastávke) a tím (napr.
výskumníci/čky v CERN-e) a opýta sa účastníkov/účastníčok, či si myslia, že je medzi nimi nejaký rozdiel a
aký. Následne rozdelí skupinu na štyri podskupiny. Dve z nich napíšu charakteristiku skupiny a dve tímu.
Na flipchart im lektor/ka ako pomôcku napíše jednotlivé znaky, ktoré majú popísať. Po prezentácii skupín
lektor zhrnie, prípadne doplní jednotlivé znaky skupiny a tímu, rozdá hand-outy - Príloha č.10.
6. Mission Impossible
Realizácia: Účastníkov/účastníčky rozdelíme do štyroch skupín. Každá skupina dostane zoznam úloh (viď
Príloha č.11), ktoré majú v priebehu časového limitu splniť. Jednotlivé úlohy podľa povahy a zadania
nemusia plniť všetci/ky členovia/ky skupiny spoločne. Lektori/ky zaznamenávajú na flipcharte splnenie
úloh jednotlivých skupín.
Veľmi dôležitou súčasťou tejto aktivity je reflexia, v ktorej sa účastníkov/čok pýtame na to ako v ich skupine
vyzerala komunikácia (či aplikovali niektorú zo zásad), ako vyzeralo rozdelenie úloh, stratégia a postup
skupiny, ako vyzerala ich tímová práca, či sa prejavili nejaké tímové role a pod.
Metodické poznámky:
Náročnosť jednotlivých úloh môže lektor/ka prispôsobiť skupine. Je však v poriadku, ak účastníci/čky
nestihnú splniť všetky úlohy, môžeme na tom príklade demonštrovať, že tímová práca nie je jednoduchá
a opýtať sa účastníkov/čok či niekomu napadlo spojiť sa s inou skupinou.
7. Tímové role
Realizácia: Formou školiteľského vstupu/prednášky oboznámime účastníkov/čky s jednotlivými tímovými
rolami, ktoré máme napísané na farebných papieroch. Tieto lepíme postupne na flipchart, prípadne
kladieme na podlahu a podávame charakteristiku všetkých typov Belbinových rolí, uvedieme prednosti a
prípustné slabosti. V závere dáme účastníkom/účastníčkam prehľadnú tabuľku - Príloha č.12. Každý
účastník/čka by mal z tohto bloku odchádzať s tým, že vie aspoň o jednej či dvoch tímových rolách
v ktorých sa počas tohto víkendu prejavil (nejde o konečné ani stále zadefinovanie rolí).

Metodické poznámky:
Pri charakteristikách uvádzame príklady, pýtame sa účastníkov/účastníčok, či majú skúsenosť s niektorou
z rolí, zdôrazňujeme dôležitosť každej role.
8. Vajce
Realizácia: Účastníkov/účastníčky rozdelíme do štyroch skupín. Každá skupina dostane vajce, 6 slamiek a
rovnaký kus lepiacej pásky. Úlohou je skonštruovať vajcu ochranu, aby sa nerozbilo, keď ho pustíme z výšky
dvoch metrov.
Počas aktivity lektori/ky sledujú ako prebieha proces v jednotlivých skupinách, ako reagujú/nereagujú
jednotliví/é členovia/ky, v akých roliach sa prejavujú. V reflexii sledujeme ako pomenovali účastníci/čky
svoje pocity; postup aktivity, ich stratégiu, čo sa dialo. Akú skúsenosť získali, kde ju vedia použiť, čo vedia
spraviť nabudúce inak.
9. Fázy vývoja tímu
Realizácia: Lektor/ka má pripravenú pizzu rozdelenú podľa počtu vývojových fáz tímu. V jednotlivých
častiach je charakteristika fázy a procesov, ktoré počas tejto fázy prebiehajú. Text je zakrytý, školiteľ/ka ho
odokrýva zároveň ako prechádza jednotlivými fázami. Prečo je potrebné poznať vývojové fázy tímu: kto
pozná zákonitosti dynamiky tímu, dokáže veci/situácie predvídať, zasiahnuť, keď treba, vyhnúť sa
problémom. Môže pôsobiť na zdravý vývoj tímu.
Metodické poznámky:
Učitelia/ky dostanú handout s odporúčaniami ako pracovať s tímom v jednotlivých fázach (Príloha č. 13.)
10. Nočná hra
Realizácia: Aktivita začína v spoločenskej miestnosti, kde lektor/ka vysvetlí zadanie a pravidlá, potom
pokračuje vo vonkajšom prostredí. Účastníci/čky sú rozdelení/é do troch tímov. Postupujú po
jednotlivých stanovištiach, na ktorých plnia rôzne zadania a získavajú nápovedy pre ďalšie úlohy.
Konkrétny popis nočnej hry nájdete v Prílohe č. 14.
Metodické poznámky:
Nočnú hru je potrebné dizajnovať ešte pred samotnou víkendovkou, prispôsobiť ju prostrediu okolia
hotela, dbať na bezpečnosť všetkých účastníkov/čiek a mať k dispozícii dostatok dobrovoľníkov/čiek.
11. Buzz groups
Realizácia: Účastníkov/účastníčky rozdelíme do štyroch skupín. Každá skupina dostane otázky na ktoré má
odpovedať a následne diskutovať o svojich pocitoch, zážitkoch a priebehu dňa bez prítomnosti
lektorov/iek. Otázky: Čo sa tu dialo? Ako ste sa cítili? Aké boli skvelé/pochmúrne momenty? Čo ste sa
naučili? Okrem toho je ich úlohou je vymyslieť motto na nasledujúci deň.
Metodické poznámky:
Buzz groups zostavíme zo žiakov/čok, učitelia/ky sú spolu v samostatnej skupine.

12. Interná reflexia tímu
Realizácia: organizačný tím a lektori/ky zhodnotia naplnenie cieľov, priebeh školiaceho dňa. Zamerajú sa
na reakcie účastníkov, dodržiavanie pravidiel, dodržiavanie časovej dotácie aktivít, prínos aktivít pre
účastníkov/účastníčky/aktivity ich zaujali, rozumeli/nerozumeli teoretickým vstupom, ako sa cítili
lektori/ky, ako sa cítili v roli lektora/ky členovia/ky tímu. Poskytnú si vzájomnú spätnú väzbu
Úvodné víkendové školenie
Tretí deň, časová dotácia 4 hodín, od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Názov aktivity
Stručná charakteristika aktivity Trvanie aktivity
1. Energizér/heslo dňa

Zdieľanie hesla dňa s ostatnými,
prebudenie účastníkov/čok

5 min.

2. Moja cesta k vízii

Stanovenie osobnej vízie a
dlhodobých cieľov

55 min.

3. Rozdelenie do skupín
na tímové projekty

Vytvorenie identity tímov

55 min.

4. Predstavenie línie
programu SYT
5. Výber mentorov/iek
6. Domáca úloha

7. Hodnotenie školenia

Podrobné oboznámenie sa s
priebehom a úlohami programu
Predstavenie mentorov/iek
prostredníctvom krátkych videí
Zadanie úloh, ktoré majú tímy aj
jednotlivci zrealizovať do prvého
workshopu
Zhodnotenie priebehu a
naplnenia cieľov školenia

Pomôcky

35 min.
30 min.

papiere formátu
A3, fixky, farebné
papiere, lepidlá,
noviny, dekoračné
materiály, ....
tímové role na
farebných
papieroch
Pripravený flip,
Príloha č. 15.
Video vizitky
mentorov/iek

15 min.

Pripravený flip

30 min.

post-ity, flipchart,
papiere A4, lepiaca
páska, perá

Metodické poznámky:
Na konci víkendového školenia lektor/ka rozdá účastníkom/čkam výstupný test (Príloha č.0), ktorý budú
vypĺňať na záverečnej víkendovke a informuje ich o minimálnej potrebnej úrovni dosiahnutých
kompetencií.

POPIS AKTIVÍT:
1. Heslo dňa
Realizácia: Každá skupina povie/napíše motto dňa na flipchart.
2. Moja cesta k vízii
V úvode položíme otázku, či účastníci/účastníčky vedia čo je vízia, či majú predstavu o svojej budúcnosti.
Ďalej diskutujeme, prečo je dôležité stanoviť si svoju osobnú víziu. Diskusiu zhrnieme v zmysle, že vízia je
obraz človeka, ktorého by sme sami zo seba radi vytvorili, môže sa však v priebehu rokov meniť.
Individuálna práca: každý účastník/účastníčka si zodpovie nasledovné otázky (max. 10 min.)
- Keby ste mali neobmedzené možnosti, čo by ste chceli robiť, akí by ste chceli byť? Čo je vašim snom?
- Ako by ste mohli dosiahnuť naplnenie svojho sna? Čo by ste k tomu potrebovali?
- Čo by vám mohlo stáť v ceste k naplneniu vášho sna?
Jasná vízia našej budúcnosti – naše sny a ciele dajú nášmu životu zmysel. Ciele nám pomôžu víziu naplniť,
sú to jednotlivé kroky, ktoré musíme na ceste k vízii urobiť. Uvedieme príklady dlhodobých cieľov.
Individuálna práca: každý účastník/účastníčka si zodpovie nasledovné otázky (max. 15 min.)
- Máte momentálne vo svojom živote cieľ, ku ktorému smeruje vaše snaženie?
- Aké ľudské vlastnosti a charakter vám pomôžu dosiahnuť stanovený cieľ?
- Aké vedomosti potrebujete získať pre dosiahnutie svojho cieľa?
- Aké schopnosti a zručnosti potrebujete pre dosiahnutie svojho cieľa?
Zdôrazníme, že o svojej osobnej vízii nemusia vôbec s nikým komunikovať (ale môžu ak chcú), je dôležité,
že o nej vedia a majú ju. Aby sme svoju víziu vedeli napĺňať a nie ju mať len pripichnutú nad posteľou (a po
rokoch zistiť, že sme z nej skĺzli príliš ďaleko), potrebujeme si stanoviť skutočné CIELE. Následne si každý/á
vizualizuje svoju cestu k vízii. V reflexii sa pýtame, či bolo ťažké stanoviť si víziu, ak áno prečo; prečo je
dôležité plánovať si budúcnosť, ako s touto „cestou“ môžeme ďalej pracovať.
Metodické poznámky:
Vo vizualizácii môžu účastníci/účastníčky, ktorí/é nechcú svoju víziu zdieľať znázorniť symbolicky (napr.
kopec, poklad, ...), nemusia ju písať.
3. Rozdelenie do skupín na tímové projekty
Realizácia: Na podlahu poukladáme farebné papiere s tímovými rolami. Jednotliví/é žiaci/žiačky sa na rolu
o ktorej si myslia, že ich najviac vystihuje, položia svoju menovku. V prvom rade vyberáme lídrov/ky pre
každý tím na základe sebaurčenia jednotlivých členov/iek a diskusie. Keď máme stanovených štyroch/štyri
lídrov/líderky, priraďujeme ďalších/ďalšie členov/ky po vzájomných diskusiách a dohodách
(koordinátor/ka, pracant/ka, hľadač/ka zdrojov a pod). Učiteľov/ky k tímom priradia lektori/ky.

Po vytvorení tímov nasleduje skupinová práca. Každý tím má za úlohu dohodnúť sa na názve, vytvoriť logo
a slogan, stanoviť si 3 najdôležitejšie hodnoty. Výstup zaznamená každý tím na papieri, ktorý bude
obsahovať aj zoznam mien členov/iek tímu. Tento výstup sa následne odovzdá lektorom/kám.
Metodické poznámky:
Tvorbu tímov facilitujeme veľmi citlivo, aby hneď na začiatku nedošlo ku konfliktom a nespokojnosti.
Účastníkom/čkam vysvetlíme, že každý tím sa musí zohrať, preto je úplne v poriadku, ak majú pocit, že si
na začiatku ešte nerozumejú so všetkými členmi/kami tímu.
Špeciálne na túto časť programu treba pripraviť učiteľov/ky a vysvetliť im, že nejde o to v ktorej skupine
majú obľúbených/é študentov/ky, ani to či sú oni ako učitelia/ky obľúbení/é v jednotlivých skupinách.
4. Predstavenie línie programu SYT
Realizácia: Účastníkov/účastníčky podrobne oboznámime s priebehom a obsahom programu Show your
talent. Zdôrazníme, čo je zámerom programu, aké ciele nás povedú k jeho naplneniu. Predložíme
predbežný časový harmonogram a obsah jednotlivých workshopov, zdôrazníme dôležitosť tímových
stretnutí a ich frekvenciu.
Ďalej sa zameriame na to, čo je to tímový projekt, kedy sa bude pripravovať a realizovať, aký grant naň
študenti/ky dostanú a čoho by sa mal týkať. Skupine predstavíme „dizajn“ projektov. Na lepšiu predstavu
môžeme uviesť niekoľko príkladov dobrých projektov.
Predstavíme im, čo je to mentoring, kto je to mentor/ka a ako prebiehajú mentoringové stretnutia. Čo
všetko môžu so svojim/svojou mentorom/kou riešiť, kto je za čo zodpovedný v mentoringovom vzťahu.
Metodické poznámky:
Počas celého tohto bloku nechávame priestor na otázky, ktoré hneď zodpovedáme a nabádame
účastníkov/čky, aby sa pýtali na všetko, čomu nerozumejú. Na konci môžeme účastníkom rozdať handout
s líniou aktivít a predstavením mentoringu, viď Príloha č. 15.
5. Výber mentorov/iek
Realizácia: Cez prestávku si pripravíme flipchart s menami všetkých mentorov/iek. Prítomných/é
oboznámime, že v nasledujúcich chvíľach spoznajú mentorov/ky skrze ich krátke videovizitky.
Účastníkom/čkam rozdáme malé papiere, požiadame ich, aby si napísali svoje meno a vyzveme ich, aby si
pri každom mentorovi/ke napísali dve – tri konkrétne veci, ktoré ich na ňom/nej zaujali. Keď dopozeráme
videá, úlohou každého/každej bude zakrúžkovať 3 mentorov/ky, ktoré ich zaujali najviac a zoradiť ich.
Metodické poznámky:
Papieriky zozbierame a účastníkom/čkam vysvetlíme, že mentorov/ky im prideľujeme my, pretože
najlepšie vieme, ktorý/á mentor/ka ich vie najviac posunúť v ich osobnostnom rozvoji. Tieto podklady nám
však môžu pomôcť pri finálnom rozhodovaní sa.

6. Domáca úloha
Realizácia: Lektor/ka zdôrazní termín najbližšieho workshopu a zadá domácu úlohu:
1) Kontaktovať svojho/svoju mentora/mentorku
- dohodnúť si s ním/s ňou prvý mentoring
2) Zrealizovať so svojím tímom analýzu potrieb
- zistiť, čo chýba a čo by chceli mladí ľudia v meste/škole
3) Stretnúť sa so svojím tímom v medzifáze
Účastníkom/čkam zároveň predstaví koordinátora/ku študentov/iek, učiteľov/iek a mentorov/iek, aby
vedeli, kto im bude v medzifáze aj počas celého programu pomáhať a na koho sa môžu s čím obrátiť.
7. Hodnotenie školenia
A, Kružnice
Realizácia: Na flipcharte máme nakreslené tri veľké samostatné kružnice. Jedna má nápis: čo som zažil/a,
druhá: čo som sa dozvedel/a a tretia: čo som sa naučil/a. Do každej vlepíme post-it inej farby.
Účastníci/účastníčky dostanú post-ity týchto troch farieb a podľa farby napíšu, čo zažili, čo sa dozvedeli a
čo sa naučili. Post-ity vlepia do jednotlivých kruhov. Lektor/ka zhrnie informácie v jednotlivých oblastiach.
B, Odkaz pre teba
Realizácia: Účastníkom/čkam prilepíme na chrbát čistý papier formátu A4. Ostatní im na papier píšu spätnú
väzbu, odkazy, rôzne vyjadrenia, ocenenia či zážitky, ktoré sa im s nimi spájajú z tejto víkendovky.
Metodické poznámky:
Prvú aktivitu odporúčame z dvoch dôvodov. Naučíme účastníkov/čky rozlišovať, čo je zážitok, informácia
a vedomosť. Okrem toho máme písomné podklady do hodnotiacej správy. Druhú aktivitu môžeme
nahradiť, prípadne zaradiť ďalšiu interaktívnu, ak nám to čas dovolí.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
C. I. WORKSHOP – ANALÝZA POTRIEB
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Workshop je zameraný na pochopenie projektovej logiky a analýzu potrieb.
CIELE: Absolvent/ka školenia:
➢ Vie štrukturovať problém do reťazca príčin a dôsledkov. Identifikuje príčinu, ktorú môže
odstrániť.
➢ Uvedomí si fungovanie efektívnej argumentácie a princípy dosahovania dohody.
➢ Dokáže pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu.
ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:
I.Workshop – Analýza potrieb
Časová dotácia 6 hodín, od 8:00 do 14:00
Názov aktivity
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity
Privítanie účastníkov/čok,
1. Úvod
5 min.
predstavenie lektorov/iek
Oboznámenie účastníkov/čok
2. Program a očakávania s programom školenia a zistenie
15 min.
očakávaní
Aktivita zamerané na vzájomné
3.Zoznamovacia aktivita zblíženie sa, predstavenie sa
10 min.
lektorom/kám
Krátka reflexia tímov na obdobie
4. Predstavenie tímov
45 min.
od víkendového školenia
Interaktívne zadefinovať pojem
5. Projektový
projekt a jeho črty, predstaviť
25 min.
manažment v kocke
projektový cyklus
Na jednoduchom príklade
6. Analýza problému
predstaviť strom príčinno35 min.
následných vzťahov
Práca v skupinách na vlastnom
7. Čo nás trápi
60 min.
probléme
Prostredníctvom rolovej hry si
8. Argumentácia
vyskúšať prakticky vyjednávanie a
70 min.
argumentáciu
Na základe predchádzajúcich
9. Prezentačné
prezentácií práce jednotlivých
15 min.
zručnosti
skupín, zhrnutie zásad
prezentácie
10. Hodnotenie
Zhodnotenie priebehu workshop
20 min.
11. Záver, zadanie DÚ
Ukončenie workshopu
10 min.
V priebehu workshopu podľa situácie a potreby zaraďujeme energizéry a prestávky.

Pomôcky
Nie sú potrebné
Predpripravené
piktogramy/
symboly
Deka
Flipchartový papier,
fixky
Predpripravané
papieriky,
Príloha č.16
Flipchart, fixky,
Príloha č. 17
Flipchart, fixky
Nie sú potrebné

Flipchart, fixky,
Príloha č. 18
Terč
Flipchart

POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod
Realizácia: V úvode školenia jeden z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví ostatných/é lektorov/ky.
Skontroluje či sú všetci podpísaní na prezenčných listinách.
2. Program a očakávania
Realizácia: Lektor/ka ukáže skupine nakreslené/vytlačené piktogramy/symboly a dá priestor
účastníkom/čkam hádať, aké časti programu nás čakajú. Následne ich predstaví a zistí očakávania skupiny
otázkou: „Čo si myslíte, že sa dnes naučíte?“. Potom pozbiera odpovede, ktoré zazneli a zapíše si ich.
3. Zoznamovacie aktivity
A, Meno, mesto, zviera, vec
Realizácia: Úlohou účastníka/čky je povedať svoje meno, mesto/miesto, kde žije alebo študuje, obľúbené
zviera a „vec“, ktorú potrebuje ku každodennému životu. Pod pojmom vec môžu zadefinovať aj činnosť,
ktorú radi robia, prípadne ľudí, s ktorými sa dennodenne stretávajú.
B, Deka:
Účastníci/účastníčky sa rozdelia na dve skupiny, každá sedí na zemi na opačnej strane steny, ktorú tvorí
deka tak, že sa navzájom nevidia. Každá skupina vyšle pred deku jedného reprezentanta/ku. Keď sa deka
spustí, a hráči/ky sa uvidia, majú povedať meno hráča/ky na opačnej strane. Rýchlejší vyhráva a berie si
hráča/ku z druhého tímu do svojho družstva. Mená protihráčov/iek môžu vysloviť len vyslaní/é hráči/ky,
skupina mlčí.
Metodické poznámky:
Vyberte len jednu z aktivít pre krátkosť času.
4. Predstavenie tímov:
Realizácia: V úvode lektor/ka pripomenie víkendové školenie a domácu úlohu, ktorú na ňom dostali.
Úlohou tímov je pripraviť si krátke predstavenie tímu a loga lektorovi/lektorke; opíšu aktivity, ktoré
robili v čase medzi školením a workshopom, ako sa im darilo/nedarilo, predstavia problém/y, ktorý/é
identifikovali. Počas prezentácie zodpovedajú otázky lektora/ky, prípadne ostatných účastníkov/čok.
5. Projektový manažment
Realizácia: Interaktívnym spôsobom zistí lektor/ka, čo rozumejú účastníci/čky pod pojmom projekt a aké
črty/znaky poznajú. Následne informácie lektor/ka doplní, vylepí na stenu. Skupine predstaví projektový
cyklus a jeho časti (problém, cieľ, aktivity, rozpočet, cieľová skupina, dôležití dospelí), viď Príloha č.16.

6. Analýza problému
Realizácia: Lektor/ka účastníkov/čky vtiahne do témy: „Vo svojom okolí často pozorujeme veci, situácie,
ktoré sa nám nepáčia, možno aj vo svojom živote by sme chceli niečo zmeniť. Nie vždy a všetky problémy
vieme/môžeme riešiť. Za pokus to však vždy stojí a my si ukážeme postup, ktorý nám v tom môže pomôcť.“
Lektor/ka vyberie veľmi jednoduchý problém, napr: necítim sa príjemne vo svojom byte. Tento problém
napíšeme na flip a účastníci/čky prostredníctvom brainstormingu identifikujú možné príčiny problému. Na
základe problému formulujeme potrebu, t. j. preformulujeme ich problém ako pozitívny opak.
Z pomenovaných príčin vyberieme 1 – 2, ktoré vieme odstrániť s momentálnymi materiálnymi, osobnými
a finančnými zdrojmi. Preformulovaním vybranej príčiny získavame všeobecný cieľ. Pomenovaný cieľ
dosiahneme postupnými krokmi - aktivitami. Všetky aktivity musia bezprostredne súvisieť s cieľmi.
Pomenovanú aktivitu rozpracujeme do prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy, čo sú fázy projektu. Na
záver musíme zodpovedať otázky: Čo potrebujeme na to, aby sme zrealizovali jednotlivé aktivity? Aký
materiál, akých ľudí a koľko peňazí potrebujeme (toto len odhadom, nie ako reálny rozpočet).
Metodické poznámky:
Lektor/ka počas aktivity povzbudzuje účastníkov/účastníčky k hľadaniu príčin, dôsledkov, formulovania
cieľov a vymýšľania aktivít, aby sa čo najaktívnejšie podieľali na analýze problému. Odporúčame
naštudovať si príručku Projekt je zmena, dostupnú na webe Iuventy, viď Príloha č. 17.
7. Čo nás trápi
Realizácia: Jednotlivé projektové tímy analyzujú vlastný problém podľa postupu z predchádzajúcej aktivity
za pomoci lektora/ky. Svoju prácu odprezentujú v pléne. Po jednotlivých prezentáciách diskutujeme, či
skupina našla reálne príčiny, aké ďalšie dôsledky by našli ostatní, či sú stanovené ciele reálne a pod.
Lektor/ka sa v diskusii snaží, aby skupina pochopila rozdiel medzi potrebou a cieľom.
8. Argumentácia
Realizácia: Teraz už majú tímy predstavu o tom, aký projekt by chceli robiť. Na jeho realizáciu potrebujú
získať finančné prostriedky a preto sa vybrali na mestský/obecný úrad, do školy, prípadne za sponzormi.
Tímy dostanú čas na prípravu predstavenia svojho projektového zámeru a dôvodov, prečo by mal byť
podporený, prečo by mal sponzor poskytnúť financie, riaditeľ/ka školy poskytnúť napr. priestory a pomoc.
Lektor/ka vopred pridelí roly účastníkom/čkam z iného tímu, napr. poslanec/kyňa zastupiteľstva, člen/ka
OZ, spolužiak/čka a pod. podľa povahy projektu, ktorý bude prezentovaný. Úlohou tímu je presvedčiť
partnerov o dôležitosti ich projektu, aby získali financie. Na vyjednávanie (hranie rolí stanovíme čas 7 – 10
minút). Partneri podľa svojej role kladú doplňujúce otázky, presviedčajú o nezmyselnosti návrhu a pod. V
reflexii zisťujeme, ako sa účastníci/čky cítili, čo sa dialo, ako sa argumentovali, aktivitu porovnávame s
reálnou situáciou a uvažujeme, čo by sme zmenili v budúcnosti.
Za aktivitou nasleduje lektorský vstup - teoretické zhrnutie, vysvetlenie troch častí argumentu na
príkladoch spojených s diskusiou a popísanie znakov dialógu (len veľmi jednoducho).

9. Prezentačné zručnosti
Realizácia: Úlohou skupiny je spomenúť si na predstavovanie tímov v úvode, prezentáciu analýzy svojho
problému, prípadne predstavenie projektového zámeru komisii. V rámci spoločnej diskusie účastníci/čky
definujú, čo sa im na týchto prezentáciách páčilo/nepáčilo, čo by sme spravili inak a ako? Postrehy zapisuje
lektor/ka na flip, v závere ich zosumarizuje a účastníkom/čkam rozdá pripravený handout, Príloha č.18.
10. Hodnotenie naučeného
A, Čo som sa dnes naučil/a?
Realizácia: Každý účastník/účastníčka napíše na post-it, čo sa v priebehu workshopu naučil/a a prilepí na
flipchart. Ak je toho viac, každú novú vedomosť píše na iný post-it.
B, Terč
Na flipchartový papier nakreslíme terč, ktorý rozdelíme na niekoľko častí. Na okraji vyznačených častí
napíšeme, čo znamenajú (jednotlivé časti programu, zrozumiteľnosť, prístup lektora/ky a pod.).
Účastníci/čky majú dať svoju značku (krížik, bodku) na terč. Čím bližšie k stredu, tým je hodnotenie lepšie.
C, Stoličky:
Na jednej strane miestnosti stoja tri stoličky označené ako horúca, studená, stredná (hot, cold, medium).
Účastníci/účastníčky si sadajú na stoličky podľa toho, ako sa im hodnotená aktivita páčila. Hodnotíme napr.
Atmosféru, jednotlivé časti programu, dĺžku prestávok či konkrétne aktivity.
Metodické poznámky:
Odporúčame využiť aspoň dve hodnotiace aktivity. Môžu byť iné ako uvedené.
11. Záver, zadanie DÚ
Realizácia: Lektor/ka zdôrazní termín najbližšieho workshopu a zadá domácu úlohu:
1) Vypísať v projektovom zámere potreby a ciele (Bod 1. 2. 3. a 4.)
2) Zistiť či je projekt zrealizovateľný, kedy a kde sa uskutoční
- čo treba vybaviť, pripraviť, vybrať termín a miesto realizácie
3) Stretnutie tímu v medzifáze

VZDELÁVACIE AKTIVITY
D. II.WORKSHOP – PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Workshop je zameraný na tvorbu projektových zámerov a uvedomenie si dôležitosti marketingu v malých
tímových projektoch.
CIELE:
➢
➢
➢
➢

Absolvent/ka školenia:
Uvedomí si, akú dôležitú úlohu zohráva v projekte marketing a propagácia.
Pozná základné marketingové nástroje a kanály v online aj v offline komunikácii.
Dokáže definovať, popísať a pripraviť jednoduchý projekt.
Vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity.

ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:
II.Workshop – Projektový manažment
Časová dotácia 6 hodín, od 8:00 do 14:00
Názov aktivity
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity
Privítanie účastníkov/čok,
1. Úvod
5 min.
predstavenie lektorov/iek.
Oboznámenie
účastníkov/čok
s programom školenia a zistenie
2. Program a očakávania
15 min.
očakávaní
3. Tímová aktivita
4. Jednoduchý feedback
5. Marketing v kocke
6. Sociálne siete
7. Tvorba obsahu

8. Projektový zámer

9. Hodnotenie
10. Záver, zadanie DÚ

Spoločné stavanie lega – podľa
predlohy
Každý/á každému/ej v tíme: 1 vec,
ktorú na tebe oceňujem a 1 ktorú
by si mohol/a zlepšiť.
Oboznámenie sa so základmi
marketingu
Predstaviť
zásady
a princípy
marketingu na sociálnych sieťach
Vysvetliť ako si môžu tímy vytvoriť
jednoduché video, grafiku či
článok
Práca na projektovom zámere,
poskytovanie konzultácií

Zhodnotiť
priebeh
workshopu
Ukončenie workshopu

a obsah

30 min.

Pomôcky
Nie sú potrebné
Časti programu,
vystrihnuté
postavičky,
pripravený flip
Kocky lega, šatky
Nie sú potrebné

15 min.
60 min.
25 min

Prezi,
pracovný list:
Príloha č. 19

30 min.

110 min.

15 min.
10 min.

V priebehu workshopu podľa situácie a potreby zaraďujeme energizéry a prestávky.

Formulár
projektového
zámeru,
Príloha č. 20
Príloha č. 21
Nie sú potrebné

POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod
Realizácia: V úvode školenia jeden z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví ostatných/é lektorov/ky.
Skontroluje či sú všetci podpísaní na prezenčných listinách.
2. Program a očakávania
Realizácia: Lektor/ka pripraví 3 stanovištia – na prvom budú poukladané časti programu dnešného
workshopu, na druhom bude flipchartový papier s obláčikmi alebo loďkami, do ktorých budú účastníci/čky
vpisovať svoje očakávania a na treťom stanovišti budú rozmiestnené vystrihnuté postavičky z časopisov
v rôznych emóciách, ku ktorým si majú účastníci/čky napísať svoje meno, podľa toho, aká postavička sa
hodí k ich aktuálnej nálade.
Lektor/ka môže na záver zhrnúť očakávania, ukázať niekoľko postavičiek konkrétnych účastníkov/čiek
a opýtať sa či je z programu niečo nejasné.
3. Tímová aktivita
Realizácia: Cieľom aktivity je postaviť podľa predlohy stavbu z Lega. Účastníkov/čky rozdelíme do skupín,
jeden/na predstavuje oči, druhý/á ústa, tretí/a ruky, štvrtý/á nohy. V jednej miestnosti je predloha a oči,
v druhej ostatní/é členovia/ky skupiny. Každá skupina má rovnaké tvary kociek lega, pričom na farbe kociek
nezáleží.
Oči vidia predlohu, ale nemôžu rozprávať, nevidia, ako pracuje zvyšok skupiny, predávajú pokyny ústam.
Ústa rozprávajú, nevidia predlohu, riadia ruky a nohy pri stavbe podľa pokynov. Nemôžu sa dotknúť kociek
lega ani spoluhráčov/čok. Ruky a nohy nevidia nič, majú zaviazané oči, stavajú stavbu z lega. Prvé družstvo,
ktoré stavbu postaví vyhráva. V stanovenom limite sa nemusí podariť stavbu dokončiť, vtedy vyhráva
skupina, ktorá je najbližšie k predlohe.
V reflexii rozoberieme, ako sa cítili účastníci/čky v jednotlivých rolách, ako medzi sebou komunikovali, čo
by nabudúce urobili inak. Aktivitu prepojíme na ich konkrétne tímy, v ktorých pracujú od víkendovky
a pripomenieme im, aké dôležité je pracovať tímovo a vzájomne si pomáhať.
Metodické poznámky:
Ak máme v skupine len troch/tri členov/členky, v tom prípade len jeden stavia stavbu, napr. ruky. Ak ich je
päť, jeden/na je pozorovateľ/ka, prípadne až traja/tri stavajú stavbu.
4. Jednoduchý feedback
Realizácia: Účastníkom/čkam vysvetlíme, aké dôležité je vzájomne si v tíme vykomunikovať všetky
problémy či konflikty ku ktorým bežne dochádza v tímovej práci a tiež, aké nevyhnutné je vzájomne sa
v tíme povzbudzovať a oceňovať.

Pred celou skupinou na flipchart napíšeme dve otázky: 1. Čo na tebe oceňujem? a 2. Čo by si mohol/la
zlepšiť. Účastníkov/čky požiadame, aby sa rozdelili do svojich projektových tímov a v nich každý/á
každému/ej poskytne takýto jednoduchý a konkrétny feedback.
Metodické poznámky:
Na základe našej skúsenosti predpokladáme, že v tejto fáze programu už účastníci/čky zažili prvé konflikty
a nedorozumenia, preto je dôležité, aby sa ich naučili riešiť. Odporúčame, aby sa do tejto aktivity zapojili
aj učitelia/ky.
5. Marketing v kocke
Lektor/ka v sa v úvode opýta účastníkov/čky, čo si predstavujú pod slovom „marketing“ a vytvorí tak
priestor na brainstorming. Podnecuje ich, aby hľadali všetky možné asociácie, ktoré sa im spájajú s týmto
možným slovom. Následne vysvetlí pojem marketing, čo je jeho cieľom a kto sú to cieľové skupiny.
Potom každému/každej rozdá pracovný list (Príloha č. 19) a vysvetlí, že ich úlohou je zaškrtnúť
marketingové nástroje, ktoré už poznajú a priradiť každý z nich buď medzi „online“ alebo „offline“. Po
samostatnej práci lektor/ka prejde so skupinou celý zoznam, vysvetlí každý nástroj, uvedie príklad a zaradí
ho do správnej kategórie.
V tretej časti tohto bloku lektor/ka ukáže účastníkom/čkam príklady dobrej praxe, teda kampane, reklamy
a využitie konkrétnych nástrojov, ktoré v praxi uspeli. Touto časťou sa ich snaží inšpirovať, aby začali
kreatívne rozmýšľať aj nad marketingom svojho projektu.
Následne na to predstaví aktuálne trendy v marketingu, ktoré sa týkajú cieľovej skupiny mladých ľudí
(vlogy, teasingy, livestreamy, behind the scenes či #nofilter).
Po tejto časti nasleduje aktivita, počas ktorej jednotlivé tímy hľadajú nápady a inšpirácie pre marketing
svojho projektu. Úlohou každého tímu je nájsť aspoň 5 kreatívnych nápadov ako odprezentovať ostatným
študentom/tkám svoj projekt a ako podnietiť, aby sa na projekte zúčastnili.
6. Sociálne siete
Realizácia: Lektor/ka predstaví skupine zásady a princípy Facebook marketingu a Instagram marketingu.
Účastníkov/čky upozorní na to, aké možnosti majú na prezentáciu svojho projektu (FB stránka, FB event,
FB skupina, osobný profil, IG profil). Počas svojho výkladu zdôrazní, kedy zverejňovať príspevky, ako často
a v akých formátoch.
7. Tvorba obsahu
Realizácia: Účelom tohto bloku je pomôcť jednotlivým tímom pri tvorbe rôznorodého obsahu. Lektor/ka
prezradí skupine „ako spraviť dobré video“, „aké technické vychytávky môžu využiť“ (napr. Canva, Prezi,
Pexels.com a pod) či „ako osloviť médiá“.

8. Projektový zámer
Realizácia: V nadväznosti na predchádzajúci workshop si pripomenieme Laswellovu metódu – pri plnení
domácej úlohy si účastníci/účastníčky podľa nej zodpovedali na otázky čo by chceli robiť, kto všetko
a prečo, aké podklady majú pripravené na vypracovanie projektového zámeru.
Lektori/ky oboznámia účastníkov/účastníčky s formulárom projektového zámeru. Po vyplnení určitej časti
formulára prídu tímy za konzultantom/kou, prekonzultovať svoje výstupy. V prípade nedostatkov sa vrátia
ďalej pracovať, ak to bolo v poriadku, pokračujú na ďalších častiach. Podstatné je, aby na základe tohto
projektového zámeru mohli pripraviť reálny rozpočet.
Rozpočet – školiteľský vstup: predstavenie modelu efektívnej tvorby rozpočtu, tak aby reflektoval aktivity.
Položky rozpočtu – súvis s aktivitami a cieľmi projektu, oprávnené a neoprávnené položky. Skupinová práca
na rozpočte vlastného projektového zámeru + konzultácie a následné vyplnenie formulára v časti rozpočet.
Metodické poznámky:
Účastníkom/čkam môžeme rozdať handout Ako osloviť a získať sponzorov, Príloha č. 20.
9. Hodnotenie
Tri slová
Každý účastník/účastníčka vysloví tri slová, ktoré charakterizujú dnešný workshop.
How do you feel today
Vo formulári vyznačia účastníci/čky, aký majú pocit z jednotlivých aktivít, prostredníctvom smajlíkov,
pričom uvedú aj dôvod - Príloha č. 21.
Metodické poznámky:
Hodnotiace aktivity môžu byť iné, ako uvedené.
10. Zadanie DÚ
Realizácia: Lektor/ka zdôrazní termín najbližšieho workshopu a zadá domácu úlohu:
1) Dopracovať projektový zámer časť rozpočet (Bod 5. 6. 7. 8. 9. a 11.)
2) Zostaviť realizačný tím projektu (získať dobrovoľníkov), osloviť sponzorov, expertov...
- čo treba vybaviť, pripraviť, vybrať termín a miesto realizácie
3) Absolvovať mentoring
4) Stretnutie tímu v medzifáze

VZDELÁVACIE AKTIVITY
E. III.WORKSHOP – SCHVAĽOVANIE PROJEKTOV
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Workshop je zameraný na posilnenie prezentačných zručností, pochopenie princípov spätnej väzby
a finalizáciu projektových zámerov spojenú s oslavou.
CIELE:
➢
➢
➢

Absolvent/ka školenia:
Pozná princípy spätnej väzby, vie ako podávať a prijímať spätnú väzbu.
Dokáže pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu.
Zažije pocit úspechu.

ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:

Názov aktivity
1.Úvod do workshopu
2. Bingo
3. Program workshopu
4. Očakávania
5. Naša cesta v SYT

6. Spätná väzba
7. Príprava prezentácií
8. Kamerové skúšky
9. Spätná väzba
k prezentáciám
10. Schvaľovanie
projektov + zásady
realizácie
11. Domáca úloha
12. Oslava projektov

III. Workshop – Schvaľovanie projektov
Časová dotácia 6 hodín, od 8:00 do 14:00
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity
Privítanie účastníkov/čok,
5 min.
predstavenie lektorov/iek
Aktivita na pripomenutie si mien
10 min.
Oboznámenie účastníkov/čok
5 min.
s programom školenia
Definovanie očakávaní zo strany
10 min.
účastníkov školenia
Zreflektovať si s účastníkmi/čkami
aktivity a úlohy, ktoré sme už
30 min.
zvládli a úspešne sú za nami
Predstaviť základné princípy
spätnej väzby
20 min.
Jednotlivé tímy si pripravia
prezentáciu svojho projektu
Tímové prezentácie projektov
nahrávané na kameru
Sledovanie videí z prezentácií
a poskytovanie SV
Konzultácie k projektom, finálna
kontrola a podpisovanie zámerov

Zadanie úloh pre medzifázu
Odovzdávanie potvrdení
o úspešnom napísaní projektov
a oslava úspechu

35 min
35 min
40 min.

90 min.
5 min.
30 min.

Pomôcky
Nie sú potrebné
Perá, Príloha č. 22.
Napísané časti
programu, páska
Post it papiere, perá
Flipchartové
papiere, fixy,
krepový papier
Princípy SV, lep.
páska, Handout
Príloha č. 23
Flipchartové
papiere, fixy
Kamera
s mikrofónom
Notebook,
projektor, repráky,
papiere, perá
Projektové
formuláre, perá,
spinkovač, obaly,
Príloha č. 24
Flipchart
Konfety, koláče,
slávnostné
oblečenie,
potvrdenia

POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod do workshopu
Realizácia: V úvode školenia jeden z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví ostatných/é lektorov/ky.
Skontroluje či sú všetci podpísaní na prezenčných listinách.
2. Bingo
Realizácia: Lektor/ka rozdá účastníkom/čkam predtlačené papiere s perami a vysvetlí im, že ich úlohou je
získať plný počet podpisov od ostatných za čo najkratší čas, pričom od jedného môže získať max. 1 podpis
a sám si si nemôže podpísať žiadne okienko. Kto splní úlohu ako prvý, zakričí bingo a príde k lektor/ke.
Príloha č. 22.
3. Program workshopu
Realizácia: Lektor/ka predstaví časti programu prostredníctvom predtlačených papierov, ktoré vylepí
v miestnosti. Doplní informácie o prestávkach a konci workshopu. Dá priestor účastníkom/čkam na
prípadné otázky.
4. Očakávania
Realizácia: Účastníkov/čky rozdelíme do dvojíc podľa toho, ako sedia pri sebe. Dáme im 5 minút na to, aby
v dvojici vzájomne zodpovedali, aké očakávania majú od workshopu. Pomôckou sú predpripravené otázky
napísané na flipcharte: „Čo prinášam na workshop?“ a „Čo si chcem z neho odniesť?“. Následne si svoje
odpovede napíšu na postit papieriky. Po časovom limite každý zo svojej stoličky prečíta obidve odpovede
a potom všetci spoločne prídu nalepiť postity na flipchart.
Metodické poznámky:
Alternatívnou aktivitou môže byť „washing line“, teda vystrihovanie častí oblečenia na ktoré si
účastníci/čky následne píšu svoje očakávania. Na prednú stranu pozitívne a na druhú svoje obavy.
5. Naša cesta v SYT a DÚ
Realizácia: Účastníkov/čky rozdelíme do tímov v ktorých pripravujú svoje projekty. Každý tím dostane
polovicu flipchartového papiera a fixy. Úlohou je zakresliť cestu svojho tímu od prihlasovania do programu
SYT, cez výberové pohovory, prvú víkendovku, workshopy, domáce úlohy a stretnutia.
Do výslednej mapky následne tímy zakreslia: na čo určite nikdy nezabudnú, aké prekážky prekonali a aký
úspech dosiahli. Na druhú stranu flipchartu následne v krátkosti zapíšu výstup z domácej úlohy – Aké
nápady vymysleli pre marketing svojho projektu.
Potom postupne každý tím odprezentuje ostatným svoju cestu v Show your talent aj DÚ.

6. Spätná väzba
Realizácia: Lektor/ka vysvetlí účastníkom/čkam základné princípy spätnej väzby prostredníctvom vopred
pripravených papierov. Najprv predstaví, čo je to spätná väzba a aký je rozdiel medzi ňou a kritikou.
Následne vysvetlí ako podávať spätnú väzbu a ako ju prijímať. Tieto papiere s princípmi vyvesí v miestnosti
na viditeľné miesto, aby ich účastníci/čky videli po kamerových skúškach, kedy si budú vzájomne dávať
spätnú väzbu. Následne rozdá handouty - Príloha č. 23.
7. Príprava prezentácii
Realizácia: Jednotlivé tímy dostanú flipchartový papier a fixy, ich úlohou je pripraviť si pútavú prezentáciu
svojho projektu. Účastníkom/čkam v úvode ukážeme štruktúru prezentácie, teda body, ktorých by sa mali
v prezentácii dotknúť: pozdraviť sa, predstaviť svoj tím, jeho členov/ky, názov projektu, prečo sa ho
rozhodli zrealizovať (popis problému), čo chcú projektom dosiahnuť (zámer, ciele), ako sa im to podarí
(aktivity), čo na to potrebujú (prostriedky, rozpočet), kedy a kde sa bude ich projekt konať a prečo sa ho
zúčastniť (motivácia).
8. Kamerové skúšky
Realizácia: Lektor/ka počas prestávky pripraví miestnosť tak, aby vzniklo divadelné sedenie (v radoch za
sebou) a pripraví tiež kameru. Každý tím bude mať na prezentáciu maximálne 7 minút, lektor/ka tento čas
stopuje a po jeho uplynutí musí tím ukončiť prezentáciu.
9. Spätná väzba k prezentáciám
Realizácia: Na začiatku účastníkom/čkam vysvetlíme, aby si zobrali perá a papiere. Ich úlohou bude
pozorne sledovať jednotlivé prezentácie (videá) a zapisovať si postrehy. Po každom prehratí prezentácie
dá lektor/ka priestor publiku najprv nájsť niečo, čo na prezentáciách môžeme oceniť, potom niečo čo
môžeme podrobiť konštruktívnej kritike a na záver niečo, čo danému tímu odporúčame zlepšiť. Tím, ktorý
dostáva spätnú väzbu si ju pozorne zapisuje a na konci sa slušne poďakuje.
10. Schvaľovanie projektov + zásady realizácie
Realizácia: Každý/á lektor/ka si vyberie 2 tímy, ktorým bude konzultovať ich projekt. Po zapracovaní
jeho/jej pripomienok ide tím na konzultáciu k druhému/druhej lektorovi/e. Po dopracovaní projektu
lektori/ky podpíšu projektové zámery a odovzdajú ich dobrovoľníkom/čkam na prefotenie, aby si
účastníci/čky mohli zobrať domov ich kópiu. Na záver lektor/ka vysvetlí zásady realizácie projektu
a odovzdá každému/každej účastníkovi/účastníčke handout. Príloha číslo 24.
Metodické poznámky:
Je dôležité, aby na konzultáciách boli prítomní/é aj učitelia/ky, ktorí/é pomáhajú každému tímu. Je dôležité
im vysvetliť, aby na študentov/ky netlačili a nespôsobovali v tíme stres, ale aby ich v tomto procese
podporovali, motivovali a využívali koučingový prístup.

11. Domáca úloha
Realizácia: Lektor/ka zdôrazní termín najbližšieho workshopu a zadá domácu úlohu:
1) Spraviť si tímovú fotku a poslať ju lektorom/kám
2) Aspoň 3 pracovné dni pred realizáciou projektu poslať mail lektorom/kám
3) Absolvovať mentoring
12. Oslava projektov
Realizácia: Cez prestávku vyzdobia lektori/ky spolu s dobrovoľníkmi/čkami školiacu miestnosť tak, aby
vyzerala slávnostne, pripravia občerstvenie a pustia hudbu. Účastníkov/čky požiadajú, aby chvíľu počkali
na chodbe. Následne si do miestnosti zavolajú prvý tím, ktorému odovzdajú potvrdenia o úspešnom
napísaní projektov (každému účastníkovi/čke a môžu pridať aj nejaký drobný darček). Potom postupne
púšťajú aj ďalšie tímy. Lektori/ky následne pozvú účastníkov/čky k malému slávnostnému občerstveniu
a spoločnej fotografii.
Metodické poznámky:
Oslava projektov a teda oslova úspechu je mimoriadne dôležitá pre ďalšiu motiváciu účastníkov/čky
v programe. Ide o uzavretie ďalej významnej etapy. Preto odporúčame dôkladne ju pripraviť. My sme napr.
použili rôzne girlandy, vianočné koledy a každý/á lektor/ka aj dobrovoľník/čka sa na túto záverečnú časť
programu slávnostne obliekol/a, čo skupina značne ocenila.
Grafika potvrdení o úspešnom napísaní projektov je k dispozícii na Canva.com, stačí si ju upraviť. Tieto
potvrdenia odovzdávame ako poďakovanie aj všetkých dobrovoľníkom/čkam a členom/kám realizačného
tímu.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
F. IV.WORKSHOP – VYUČTOVANIE PROJEKTOV
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Workshop je zameraný na vyhodnotenie a vyučtovanie svojho projektu a tréning prezentácií pre účely
záverečnej konferencie.
CIELE: Absolvent/ka školenia:
➢ Vie s podporou vyučtovať náklady projektu
➢ Vie s podporou vyhodnotiť úspešnosť zrealizovaných aktivít a naplnenie cieľu projektu
ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:

Názov aktivity
1.Úvod do workshopu
2. Zoraď sa
3. Program workshopu
4. Očakávania
5. Obhliadnutie za
projektami
6. Vyhodnotenie
projektov
7. Príprava prezentácie
8. Prezentácie tímov
9. Vyučtovanie
projektov
10. Domáca úloha
11. Hodnotenie
workshopu

IV. Workshop – Vyučtovanie projektov
Časová dotácia 6 hodín, od 8:00 do 14:00
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity
Privítanie účastníkov(čok,
5 min.
predstavenie lektorov/iek
Krátky icebreaker na úvod
7 min.
workshopu
Oboznámenie účastníkov/čok
5 min.
s programom školenia
Definovanie očakávaní zo strany
účastníkov/čok školenia
10 min.
Aktivita na krátku reflexiu v
tímoch
Vypisovanie ½ formulára na
vyhodnotenie projektov
Jednotlivé tímy si pripravia
prezentáciu svojho projektu
Prezentácia výsledkov projektov
Vypisovanie 2/2 formulára na
vyučtovanie projektov
Zadanie domácej úlohy
k víkendovému školeniu
Ako sa naplnili očakávania
účastníkov/čok

30 min.
60 min.
40 min.
40 min.
90 min.
10 min.
10 min.

V priebehu workshopu podľa situácie a potreby zaraďujeme energizéry a prestávky.

Pomôcky
nie sú potrebné
Stoličky
Pripravený flipchart
Notebook,
projektor, internet,
aplikácia sli.do
Príloha č. 25, fixy
Formuláre,
pripravený
flipchart, perá
Notebooky
Notebook,
projektor
Formuláre,
pripravený
flipchart, perá
Pripravený flipchart
Notebook,
projektor, internet,
aplikácia slido

POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod do workshopu
Realizácia: V úvode školenia jeden z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví ostatných/é lektorov/ky.
Skontroluje či sú všetci podpísaní na prezenčných listinách.
2. Zoraď sa
Realizácia: Lektor/ka vyzve účastníkov/čky, aby si zoradili stoličky do jedného radu, vyzuli sa a postavili sa
na svoju stoličku. Ich úlohou bude zoradiť sa buď podľa mena, veku alebo iných údajov, bez toho, aby
medzi sebou verbálne komunikovali. Cieľom aktivity je zoradiť sa do správneho poradia za čo najkratší čas.
3. Program workshopu
Realizácia: Lektor/ka predstaví účastníkom/čkam časti programu na už pripravenom flipchartovom papieri,
ktorý následne vylepí v miestnosti na viditeľné miesto.
4. Očakávania
Realizácia: Účastníkov/čky požiadame, aby si vytiahli mobilné telefóny, zadali sli.do a vložili na stránke
„event code“. Následne bude ich úlohou sformulovať do jednej vety aspoň 2 svoje očakávania a do textu
zakomponovať aspoň 2 emotikony.
5. Obhliadnutie za projektami
Realizácia: Lektor/ka vysvetlí účastníkom/čkam, že v nasledujúcej aktivite si ideme zaspomínať na to, ako
sme projekty pripravovali a realizovali. V miestnosti pripraví jednotlivé stanovištia, po ktorých budú chodiť
tímy. Na každom stanovišti budú diskutovať na stanovenú otázku a odpovede si zapíšu - Príloha č.25.
Metodické poznámky:
Je dôležité dohliadnuť na to, aby na otázky odpovedal každý/á člen/ka v tíme. Niektorí/é účastníci/čky
budú mať tendenciu hovoriť za všetkých (tí/tie aktívni/e, ktorí/é na projekte pracovali najviac) a naopak
niektorí/é sa nebudú vyjadrovať vôbec (pretože, pomohli svojmu tímu menej ako ostatní).
6. Vyhodnotenie projektov
Realizácia: V úvode tohto bloku lektor/ka rozdá tímom prvú časť formulárov určenú na vyhodnotenie
projektov, následne predstaví jednotlivé kolonky, ktoré učastníci/čky spoločne po tímoch vypĺňajú.
7. Príprava prezentácie
Realizácia: Jednotlivé tímy si mali v rámci domácej úlohy pripraviť záverečnú prezentáciu z projektu

v elektronickej podobe. Teraz ich preto len požiadame o doplnenie prezentácie novými zisteniami, na
ktoré prišli v reflexii. Predstavíme im štruktúru prezentácie, teda body, ktorých by sa mali dotknúť.
8. Prezentácie tímov
Realizácia: Každý tím následne odprezentuje svoj projekt. Na prezentáciu má max. 7 minút, dĺžku stopuje
lektor/ka. Po každej prezentácii necháme priestor ostatným účastníkom/čkam pýtať sa otázky.
9. Vyučtovanie projektov
Realizácia: V úvode tohto bloku lektor/ka rozdá tímom druhú časť formulárov, ktorá je určená na
vyučtovanie finančných prostriedkov. Účastníkom/čkam opäť predstaví zásady toho, ako projekt správne
vyučtovať a počas tímovej práce im je stále k dispozícii na prípadné konzultácie. Po úspešnom vyplnení
formulára a odovzdaní povinných príloh lektori/ky podpíšu vyhodnotenie a vyučtovanie projektu.
10. Domáca úloha
Realizácia: Lektor/ka zdôrazní termín víkendového školenia a zadá domácu úlohu:
1) Vrátiť prípadne nepoužité finančné prostriedky
2) Pripraviť sa na víkendové školenie (napr. zobrať si jednu vec, ktorá ich vystihuje)
3) Absolvovať mentoring
11. Hodnotenie
Realizácia: Účastníkov/čky požiadame, aby si vytiahli mobilné telefóny, zadali sli.do a vložili na stránke
„event code“. Následne bude ich úlohou prečítať si svoje očakávania a napísať ako sa ne/splnili počas
workshopu. Potom ohodnotia jednotlivé aspekty workshopu: zrozumiteľnosť, program, náročnosť,
podporu, spokojnosť.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
G. ZÁVEREČNÉ VÍKENDOVÉ ŠKOLENIE
TÉMA A CIELE AKTIVITY:
Školenie zamerané na zhodnotenie procesu vzdelávania počas programu, získanie poznatkov o motivácii
a líderstve. Oboznámenie sa s príležitosťami pre ďalší rozvoj.
CIELE ŠKOLENIA: Absolvent/ka školenia:
➢ Dokáže zhodnotiť svoje skúsenosti, zručnosti, vedomosti, má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať a
pozná príležitosti pre rozvoj.
➢ Má základné vedomosti o úlohách a spôsoboch sebamotivácie a motivácie iných
➢ Zažije pocit úspechu a pozná spôsoby ako sa vyrovnať s náročnými situáciami
➢ Pozná charakteristiku lídra a prvé 3 úrovne líderstva
ODPORÚČANÁ ŠTRUKTÚRA:

Názov aktivity

Záverečné víkendové školenie
Prvý deň, časová dotácia 5 hodín od 15.00 hod. do 21.30 hod.
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity Pomôcky

1.Úvod do školenia
2. Action bound
challenge
3. Zoznamovacie
aktivity

Privítanie účastníkov/čok,
predstavenie lektorov
Plnenie zadaných úloh cez
mobilnú aplikáciu
Aktivity zameraná na vzájomné
vnímanie jednotlivých členov/ky
aj celej skupiny.

5 min.

nie sú potrebné

60 min.

Mobilné telefóny s
dátami

35 min.

Prinesené veci,
obálky C5, perá, fixy

4. Program školenia ,
očakávania

Oboznámenie s programom,
definovanie očakávaní zo strany
účastníkov/čok školenia

25 min.

napísané/vytlačené
časti programu, lep.
páska, flipchartový
papier, fixky, perá

5. Nastavenie pravidiel

Aktivita je zameraná na vytvorenie spoločných pravidiel.

15 min.

Flipcharový papier

6. Príprava prezentácií

Zopakovanie zásad prezentácie
a príprava prezentácií projektov

7. Poradný kruh
8. Osobné rozhovory
9. Interná reflexia tímu

Aktivita zameraná na vzájomne
zdieľanie, zážitkov, skúseností,
reflexia prínosu programu
Individuálne rozhovory
Zhodnotenie naplnenia cieľov,
priebehu prvého dňa

podľa záujmu

Technika, video,
flipchartový papier,
fixy, Príloha č. 26
Sviečky, vankúše,
deky, hovoriaci
predmet
Nie sú potrebné

podľa potreby

Nie sú potrebné

40 min.
60 min.

V priebehu dňa podľa potreby zaraďujeme energizéry a prestávky podľa vlastného uváženia.

POPIS AKTIVÍT:
1. Úvod do školenia
Realizácia: V úvode školenia jeden z lektorov/iek všetkých privíta, predstaví lektorov/ky, prípadne ďalších
členov/ky tímu.
2. Action bound challenge
Realizácia: Prostredníctvom mobilnej aplikácie riešia skupiny približne 30 úloh v priebehu cca 40 minút.
Úlohy sú rôzneho zamerania, napr. logické, pohybové, zábavné,...
V reflexii sledujeme napr.: ako pomenovali účastníci/čky svoje pocity; postup aktivity, ich stratégiu, to, čo
sa dialo. Ako pomenovali svoje reakcie, prečo tak reagovali, čo oceňujú, čo ich prekvapilo; akú skúsenosť
získali, kde ju vedia použiť, čo by spravili nabudúce inak.
Metodické poznámky:
Action bound challenge je potrebné vopred pripraviť a nadizajnovať podľa prostredia hotela a jeho
možností. Vytvoriť ho môžete cez tento link: https://en.actionbound.com/ Ako príklad si môžete pozrieť
náš bound, ktorý sme použili: https://en.actionbound.com/bound/showyourtalent.
3.

Zoznamovacie aktivity
Vec, ktorá ma vystihuje

Realizácia: Účastníci/účastníčky priniesli so sebou nejakú vec, ktorá je pre nich charakteristická. Všetci
sedia v kruhu, každý/á predstaví svoju vec, prečo ju priniesol/a, čo charakterizuje. Vec položí do stredu
kruhu, keď sú všetky, prikryjú sa dekou/plachtou. V druhom kole každý/á vyberie jednu vec, povie čia je
a jej charakteristiku.
Indiánske mená:
Realizácia: Indiánske mená sú zväčša dvojslovné výrazy pozostávajúce z prídavného a podstatného mena
napr. Veľký medveď, Drviaca ruka, ale aj iné opisné tvary, napr. Ten, ktorý tancuje s vlkmi alebo Ten, ktorý
rád rozvíja svoje talenty. Teraz majú účastníci/ účastníčky možnosť predstaviť sa skupine iným spôsobom,
ako boli doteraz zvyknutí/é. Vymyslia si indiánske meno, ktoré ich charakterizuje a napíšu ho na zadnú
stranu obálky. Každý/á povie svoje indiánske meno a prilepí obálku na stenu. Tá slúži počas celého školenia
ako poštová schránka. Účastníci/čky si navzájom do nej vkladajú oznamy, odkazy a pod.
Metodické poznámky:
Napriek tomu, že sa jedná o zoznamovaciu aktivitu je vhodnú urobiť krátku reflexiu a zodpovedať otázky:
- Bolo ľahké/ťažké vymyslieť si indiánske meno?
- V čom bolo iné ako bežné meno?
- Čie meno bolo výstižné?
- Čo ste sa dozvedeli nového, zaujímavého?

4. Program a očakávania
Realizácia: Lektor/ka predstaví časti programu prostredníctvom predtlačených papierov, ktoré vylepí
v miestnosti. Doplní informácie o prestávkach, čase podávania jedla. Dá priestor účastníkom/čkam na
prípadné otázky.
Účastníci/čky si vezmú post-ity a napíšu odpovede na otázky:
• Čo tu chcem zažiť?
• Čo sa chcem naučiť?
Následne účastníci/čky postupne lepia svoje odpovede na flipchart. Lektor/ka ich následne zosumarizuje
a zhodnotí:
• Aké očakávania najviac rezonujú?
• Sú ich očakávania reálne?
• Prekvapilo/zaujalo vás niečo ako lektora/ku?
Metodické poznámky:
Počas uvádzania aktivity nedávame žiadne príklady, aby ich účastníci/čky nepoužívali ako šablónu. Je
vhodné, ak sa tejto aktivity zúčastnia aj lektori/ky. Očakávania odložíme na použitie počas záverečného
hodnotenia.
5. Nastavenie pravidiel
Realizácia: Úlohou celej skupiny je spomenúť si na pravidlá, ktoré sa dohodli na prvom víkendovom školení.
Účastníkom/kam dáme možnosť doplniť ich alebo upraviť, následne sa vylepia na stenu. Každý/á potvrdí
dodržiavanie pravidiel svojim podpisom.
6. Príprava prezentácií
V úvode premietneme video: https://www.youtube.com/watch?v=bbz2boNSeL0 Úlohou účastníkov/čok
je pozorne ho sledovať a zapísať si princípy, techniky, príklady či zaujímavosti, ktoré si všimli počas
prezentácie daného rečníka/čky. Po skončení videa sa ich pýtame čo ich zaujalo, čo použil/a rečník/čka,
aby upútal/a pozornosť, zdôraznil/a myšlienku, pracoval/a s kreativitou a pod.
Následne všetky typy zhrnieme a odovzdáme handout "Niekoľko zásad pri prezentovaní" (Príloha č.26).
Účastníci/účastníčky si ho prečítajú a vyberú si štyri zručnosti, ktoré sa im zdajú byť najdôležitejšie. Potom
dve ktoré si myslia, že im idú najlepšie a dve v ktorých sa potrebujú najviac zlepšiť. V druhej časti aktivity
si tímy začnú pripravovať prezentáciu svojej práce a projektov. Po uplynutí času pre tento blok ich
informujeme, že ešte budú mať priestor dokončiť svoje prezentácie počas soboty.
7. Poradný kruh
Realizácia: Miestnosť vyzdobíme sviečkami, do kruhu poukladáme vankúšiky, deky. V miestnosti pustíme
pokojnú, oddychovú hudbu. Účastníci/účastníčky sa pohodlne usadia a predstavíme im pravidlá:

-

Hovor od srdca
Počúvaj srdcom
Kedykoľvek je ten správny čas
Ticho je v poriadku
Používaj hovoriaci predmet (napr. drobná plyšová hračka)
Hovor k veci, drž sa témy

Témou je: Ako ma zmenil program Show your talent
Po uvedení pravidiel a zadaní témy necháme aktivite voľný priebeh. Ktokoľvek môže začať, aktivita trvá
pokiaľ účastníci/účastníčky zdieľajú svoje pocity, zážitky, skúsenosti. Vyjadriť sa môžu aj viackrát, prípadne
sa nemusia vyjadriť vôbec. Približne 10 minút pred koncom dáme účastníkom/čkam na javo, že sa blížime
ku koncu a dáme im možnosť ešte sa k téme vyjadriť, ak tak doteraz neurobili alebo chcú niečo doplniť.
Metodické poznámky:
Táto aktivita je náročná na emócie, môže sa stať, že počas aktivity sa niekto rozosmeje alebo rozplače,
prípadne bude zdieľať niečo osobné. Preto na záver aktivity účastníkov/čky ubezpečíme, že je to
v poriadku, ak prejavili emócie a požiadame ich, aby to, čo bolo povedané zostalo len v tejto skupine. Po
skončení aktivity môžu účastníci/čky odísť z miestnosti, prípadne v nej ešte chvíľu zostať, ak potrebujú
spracovať emócie z aktivity.
8. Osobné rozhovory
Realizácia: Osobné rozhovory ponúkneme pri predstavovaní programu ako možnosť porozprávať sa
s lektormi/kami, ktorí/é. Téma záleží od potrieb účastníka/čky, ktorý/á tento priestor využije.
9. Interná reflexia tímu
Realizácia: Organizačný tím a lektori/ky zhodnotia naplnenie cieľov, priebeh školiaceho dňa. Zamerajú sa
na zhodnotenie očakávaní, reakcie účastníkov/čok, dodržiavanie pravidiel, dodržiavanie časovej dotácie
aktivít, prínos aktivít pre účastníkov/účastníčky.

Názov aktivity

Záverečné víkendové školenie
Druhý deň, časová dotácia 9 hodín, od 8.30 hod. do 21.30 hod.
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity Pomôcky

1.More zážitkov

Reflexia naučeného, zhodnotenie
skúseností

50 min

2. Mysliace post-ity

Skupinová diskusia

50 min.

3. Tímová spolupráca

Zhodnotenie tímovej spolupráce
v priebehu programu

50 min.

4. Prezentácie

Prezentácie projektových tímov

50 min.

5. Fotenie portrétov
6. Motivácia
7. Leadership

Príprava fotografického
materiálu na konferenciu
Základné poznatky o motivácii a
sebamotivácii
Oboznámenie sa s pojmom,
charakteristika lídra/ky, úrovne
líderstva

15 min.

Podľa potreby
podľa potreby

Nie sú potrebné

50 min.
90 min.

Overenie získaných vedomostí

30 min.

9. Moja cesta v SYT

Individuálna reflexia
Zdieľanie pocitov, zážitkov,
ocenenie
rozhovory
Zhodnotenie naplnenia cieľov,
priebehu prvého dňa

60 min.

11.Osobné rozhovory
12. Reflexia tímu

Fotoaparát
Technika, videá,
čísla na papieroch
Prezi, akvárium,
piesok, voda,
Príloha č. 29
Vytlačený test:
Príloha č. 0
Sviečky, kamienky
Vytlačené
fotografie, zvitky
Nie sú potrebné

8. Výstupný test

10. Spomienky

Flipchartové
papiere, farebné
papiere, fixky
Flipchart, farebné
post-ity, perá
Materiál na
stanovištia, hárok,
Príloha č. 27
Prezentácie tímov,
Príloha č. 28

30 min.

V priebehu dňa podľa potreby zaraďujeme energizéry a prestávky podľa vlastného uváženia.
POPIS AKTIVÍT:
1. More zážitkov
Realizácia: Projektové tímy spomínajú, ako prežívali účasť v programe. Každý tím dostane flipchartový
papier, na ktorý si nakreslí ostrovy: Hrdosť; Rozpačitosť; Neistota; Pohoda; Zvedavosť; Spokojnosť;
Bezradnosť; Motivácia; Angažovanosť; Uznanie.
Potom si každý člen/ka vyrobí papierovú lodičku, napíše na ňu svoje meno. Položí lodičku na ostrov, ktorý
najlepšie charakterizuje jeho/jej pocity na začiatku programu. Postupne sa lodičky plavia a pristávajú pri
jednotlivých ostrovoch podľa toho, čo účastníci/účastníčky prežívali, ako sa menili ich pocity. Svoju cestu
značia, každý/á inou farbou. Počas celej plavby členovia/ky tímu navzájom diskutujú o svojich pocitoch,
zážitkoch.

V reflexii sa pýtame, z akých “ostrovov” vychádzali, či sa v jednotlivých fázach stretli, ktorý nik
“nenavštívil”, na ktorý/é prišli všetci, alebo väčšina tímu, kde skončila ich plavba. Porovnávame cesty
(pocity) členov/iek tímu navzájom, prípadne cesty jednotlivých tímov.
Metodické poznámky:
Nie je nevyhnutné, aby všetci/ky členovia/ky navštívili všetky ostrovy, v jednotlivých fázach sa nemusia
všetky lodičky presúvať, ak pocity pretrvávali.
2.

Mysliace post-ity

Realizácia: Hodnotiace cvičenie je založené na metóde de Bonových 6-tich mysliacich klobúkov. Cieľom je
myslieť na to, čo sa dialo v priebehu programu a zhodnotiť to. Lektor/ka napíše na flipchart popis
jednotlivých post-itov:
biely - dáta, informácie, fakty
červený – pocity a dojmy
žltý – pozitívne veci (niečo veľmi dôležité, do sa stalo, čo zažili)
ružový - prínos (čím prispeli)
zelený – nápady, myšlienky (čo bolo najdôležitejšie a nové, čo ich podnietilo k tvorivosti)
modrý – zhrnutie
V priebehu 30 minút tímy píšu informácie na post-ity (z každej farby použijú toľko, koľko potrebujú, napr.
majú päť druhov dát, každé napíšu na iný, biely post-it; tri pozitívne veci – tri žlté post-ity a pod.)
Medzitým pripraví lektor/ka flipchartový papier, na ktorý napíše jedno slovo, napr. ĎAKUJEM a prilepí ho
na stenu. Na tento papier potom účastníci/čky lepia post-ity, miesto vyberajú náhodne. Keď sú všetky postity prilepené, konštatujeme, aký farebný a rozmanitý obraz vytvorili naše zážitky a skúsenosti počas
programu.
Metodické poznámky:
Počas práce v skupinách v predchádzajúcich dvoch aktivitách pustíme v pozadí hudbu.
3. Tímová spolupráca
Realizácia: Lektor/ka pripraví vopred stanovištia s úlohami/otázkami, na ktorých budú tímy hodnotiť
priebeh ich tímovej spolupráce.
1) stanovište – tímové role:
Otázky: Aké tímové role sa vyskytli vo vašom tíme? Ako ste s nimi pracovali v tíme? Zmenili sa od prvej
víkendovky? Je nejaká tímová rola, ktorá vám chýbala?
Okrem papiera s otázkami rozložíme na stanovišti nastrihané tímové role.
2) stanovište – fázy vývoja tímu:
Otázky: Kedy ste sa dostali do ktorej fázy? (napr. v tejto fáze sme boli na druhom workshope), Čo ste robili
preto, aby sa vám lepšie spolupracovalo? Do akej fázy ste sa s tímom v závere dostali?
Okrem otázok pripravíme papiere s názvami fáz.

3) stanovište – atmosféra v tíme:
Otázky: Čo ovplyvnilo atmosféru vo vašom tíme negatívne a čo pozitívne? Čo konkrétne ste spravili preto,
aby sa vám v tíme „dýchalo“ lepšie?
4) stanovište – mentoring:
Otázky: Ako hodnotíte výber vášho mentora/ky? Koľko stretnutí s mentorom/kou si absolvoval/a? V čom
vám pomohol mentoring? Aká bola vaša iniciatíva pri komunikácii s mentorom/kou? Čo by ste v budúcnosti
zmenili na svojom prístupe? (Na tieto otázky odpovedá každý sám za seba).
5) stanovište – sebapoznanie:
Na tomto stanovišti vypĺňajú hárok, každý sám za seba. Papier formátu A4 je rozdelený na 5 stĺpcov a 6
riadkov. V ľavom hornom rohu je názov tímu, pod ním postupne mená členov/iek tímu v jednotlivých
riadkoch a v stĺpcoch (legenda): moja silná stránka; moja slabá stránka; môj talent; moja naj skúsenosť.
Tímy sa postupne striedajú na stanovištiach zhruba po desiatich minútach.
Metodické poznámky:
Po aktivite nerobíme reflexiu. Z časových dôvodov môžeme vynechať jedno stanovište (napr. atmosféru
v tíme(. Jednotlivé stanovištia sú nafotené, ako Príloha č. 27.
4. Prezentácie
Príprava: V úvode dostanú účastníci/čky druhú časť handoutu k prezentácii "Čo by malo byť obsahom vašej
prezentácie" (Príloha č. 28) a priestor asi 30 min. na prípadnú úpravu/doplnenie svojej prezentácie.
Realizácia: Jednotlivé tímy predstavia svoje prezentácie, ktoré pripravujú na záverečnú konferenciu. Po
každej prezentácii nasleduje spätná väzba od účastníkov/čok, lektorov/iek a rady a tipy na zlepšenie.
5. Fotenie portrétov
Realizácia: Po obede necháme priestor na fotenie portrétov účastníkov/účastníčok, ktoré budú vystavené
počas záverečnej konferencie (v priestore alebo v konferenčných novinách).
6. Motivácia
Realizácia: Blok začneme aktivitou Čísla, ktorá súži aj ako energizér. Na papieroch formátu A5 máme rôzne
čísla z rozpätia od 1 do 100. Účastníci/čky sú za dverami. Na zem v miestnosti rozmiestnime taký počet
čísel, koľko je účastníkov/čiek. Tí/tie dostanú inštrukciu (stále sú za dverami), že ich úlohou je vojsť do
miestnosti a v čo najkratšom čase sa všetci postavia na papiere s číslami. Pustíme ich dnu a meriame čas.
Nech je čas akýkoľvek, povieme, že sa dá dosiahnuť lepší. Pošleme ich znovu za dvere a dáme im možnosť
v priebehu 2 minút pripraviť si stratégiu. Medzi tým niektoré čísla preložíme na iné miesto. Pravdepodobne

bude čas horší, ako prvýkrát. Znovu ich pošleme za dvere s možnosťou poradiť sa a niektoré čísla vymeníme
za iné. Znovu dáme skupine možnosť zlepšiť si čas, v poslednom kole nerobíme žiadne zmeny.
V reflexii sa pýtame, či sa im zdala byť úloha ťažká/ľahká na prvé počutie, aké mali pocity, keď sme menili
podmienky, ako sa skupina správala “za dverami”, k čomu prispela aktivita/ako sa z nej poučili, prečo sa
snažili zlepšovať výkon?
Z reflexie vyplynie, že ľudia majú rozličné “dôvody” prečo chcú niečo dosiahnuť (niekto je viac súťaživí,
niekto zas túži zažiť úspech,...). Tieto “dôvody”, čiže vnútorné pohnútky nás orientujú na nejaký cieľ a
nazývame ich motívom.
Stručne vysvetlíme rozdiel medzi motívom a stimulom, pojmy stimulácia a motivácia. Zdôrazníme, že nie
každý stimul sa zmení na motív. Objasníme druhy motivácie: subjektívna (sebamotivácia) a objektívna;
vnútorná, vonkajšia. Môžeme spomenúť, že existuje niekoľko teórií motivácie, najznámejšia Maslowova.
Z ktorej vychádzajú faktory motivácie.
Skupinová práca: členovia/ky skupín sa snažia v čo najkratšom čase vymenovať, čo všetko ich dokáže
motivovať. Na aktivitu vyčleníme 5 minút. Informácie zosumarizujeme, doplníme, uvedieme, že sa jedná o
nástroje motivácie.
Na záver pustíme motivačné video, napr.: Vnitřní síla: https://www.youtube.com/watch?v=DEhYXfQ1qAs
alebo Piano stairs: https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds
7. Leadership
Príprava: Napustíme menšie akvárium, alebo 5 l sklený pohár a pripravíme si piesok, prípadne lístie.
Realizácia: Účastníkov/účastníčky oboznámime s obsahom bloku a dáme do pléna otázku: Kto je to líder?
Prípadné odpovede zhrnieme do jednoduchej charakteristiky.
Nasleduje aktivita:
1. Napíšte za 60 sekúnd čo najviac lídrov/ky, ktorí vám napadnú. Niektoré následne prečítame.
2. Napíšte každý za seba, kto je pre vás lídrom/kou, kto vás inšpiruje k líderstvu.
Predpokladáme, že medzi prvou a druhou úlohou vznikne rozdiel. Kým v prvom kole účastníci/čky písali aj
„negatívnych lídrov/ky“, ktorí/é síce majú vplyv a moc, no napr. nekonajú čestne a spravodlivo, v druhom
kole sa objaví na papieroch viac „pozitívnych lídrov/iek“, teda takých/é, akých/é by chceli nasledovať.
Skupine vysvetlíme, že existuje pozitívne a negatívne líderstvo a že jeho charakter si vždy vyberá líder/ka.
3. V skupinách charakterizujú lídra: kto je líder/ka, aké má vlastnosti, ako sa správa. Následne ich
necháme svoje postrehy odprezentovať.
Lektor/ka vysvetlí, čo všetko znamená byť dobrým/ou lídrom/kou a premostí na to, že pre lídra/ku
a jeho/jej vedenie je nesmierne dôležitá dôvera. Následne skupine predstaví ako vzniká a zaniká dôvera –

voda v akváriu je prostredie v ktorom žijeme. Každý/á z nás má svoju osobnú dôveryhodnosť, ktorá vzniká
spojením charakteru a odbornosti. Dôveryhodnosť je tak našim jedinečným darom, ktorý prinášame
ostatným ľuďom do prostredia v ktorom žijeme.
Keď sa zmiešajú dôveryhodnosti viacerých ľudí, vzniká dôvera. Teraz do akvária pridáme piesok, lístie
a vodu zakalíme. Účastníkom/čkam vysvetlíme, že tak ako sa zakalila voda v akváriu sa zakalí aj prostredie
v ktorom žijeme v prípade, že doňho vstúpia ľudia, ktorí nie sú dôveryhodní. Tak dôvera zaniká. A keď
v živote/v akváriu nie je, rybám/ľuďom sa ťažko žije.
Následne lektor/ka vysvetlí čo robí líder, čo je jeho úlohou a čo na to potrebuje. Potom skupine predstaví
teóriu 5 úrovní líderstva, z ktorých vysvetlí prvé tri (Príloha č. 29).
Po prvej alebo druhej úrovni, keď bude upadať skupinová dynamika môžeme zvoliť aktivitu „Vydrž“.
Všetkých požiadame, aby vytvorili zo stoličiek kruh, pričom stoličky budú opierkou smerovať do vnútra.
Účastníkov/čky vyzveme, aby si ľahli na kolená toho/tej za sebou. Lektor/ka postupne vyťahuje z kruhu
stoličky a cieľom skupiny je vytrvať až do kým sa nevytiahne posledná stolička.
Aktivitou môžeme premostiť na to, že líderstvo nie je jednorázová záležitosť a nie je to ani ľahké byť
dobrým/dobrou lídrom/líderkou, vyžaduje si to totiž vytrvalosť.
Na záver tohto bloku vyzve účastníkov/čky k tomu, aby si zobrali pero a papier, našli si svoj „magic spot“
na ktorom budú sami a nikto ich nebude rušiť (izba, prechádzka von) a zamysleli sa nad tým, čo počas
uplynulej hodiny a pol počuli. Ich úlohou je vybrať si 3 konkrétne veci, ktoré chcú vyskúšať ako začínajúci/e
lídri/ky alebo 3 konkrétne veci, v ktorých sa chcú zlepšiť.
Metodické poznámky:
Postupovať môžete aj podľa tejto predpripravenej prezentácie, ktorú vám dávame k dispozícii:
https://prezi.com/l0ozu3qohwid/stvoreni-pre-velkost/
8. Výstupný test
Realizácia: Účastníci/účastníčky vypracujú výstupný test, ktorý zahŕňa všetky preberané témy počas
víkendoviek a workshopov. Test dostanú v tlačenej podobe, na vypracovanie majú 20 minút. Lektori/ky ho
hneď po odovzdaní skontrolujú a vyhlásia výsledky.
Metodické poznámky
S témami ktoré sú obsahom testu a s tým, že sa bude test písať, sú účastníci/účastníčky oboznámení v
závere prvého víkendového školenia. Úspešný/á je absolvent/ka, ktorý/á napísal test minimálne na 60 %.
Pri vyhlasovaní výsledkov účastníkov/čky hneď informujeme o tom, že v neformálnom vzdelávaní sa učíme
prostredníctvom chýb, ktoré sú v procese vítané, preto tým, ktorí/é test nespravili dáme možnosť doučiť
sa otázky a v dohľadnej dobe ich zodpovedať (podľa možností). Test tvorí Prílohu č. 0.

9. Moja cesta v Show your talent
Realizácia: Aktivita na sebareflexiu. Horiacimi sviečkami je vyznačená cesta, ktorou idú účastníci/čky
individuálne. Cestou do vnútra sa zamýšľajú, čo všetko zažili, čo sa naučili, aký bol pre nich prínos
programu. V strede cesty sú uložené kamienky. Vezmú si jeden z nich, a cestou späť uvažujú, ako získané
poznatky, skúsenosti využijú v budúcnosti, kde sa chcú posunúť.
Metodické poznámky:
Na vyznačenie cesty je potrebné veľké množstvo čajových sviečok, 100 – 200. Účastníci/čky sú na začiatku
aktivity spolu v jednej miestnosti. Postupne prechádzajú cestou v určitých intervaloch. Kto prešiel cestu,
vráti sa do miestnosti, pričom ostatným nesmie povedať čo videl/a.
10. Spomienky
Realizácia: Na stene je foto výstava z fotografií z jednotlivých fáz a aktivít. Všetci si spoločne pozerajú fotky,
spomínajú, diskutujú. Každý si na záver vyberie a vezme 1 – 2 fotografie. V závere aktivity každý/á účastník/
účastníčka dostane od lektorov/iek zvitok, potvrdzujúci úspešné absolvovanie víkendového školenia.
Metodické poznámky:
Stenu s fotografiami je potrebné pripraviť v čase po večeri a prikryť, aby je účastníci/čky nevideli počas
predchádzajúcej aktivity. Odporúčame ich pri odovzdávaní zvitkov oceniť drobným darčekom.
11. Osobné rozhovory
Osobné rozhovory ponúkneme pri predstavovaní programu ako možnosť porozprávať sa s lektormi/kami,
ktorí/é sú k dispozícii. Téma záleží od potrieb účastníka/čky, ktorý/á tento priestor využije.
12. Interná reflexia tímu
Realizácia: Organizačný tím a lektori/ky zhodnotia naplnenie cieľov, priebeh školiaceho dňa. Zamerajú sa
na reakcie účastníkov/čok, dodržiavanie pravidiel, dodržiavanie časovej dotácie aktivít, prínos aktivít pre
účastníkov/účastníčky/, ktoré aktivity ich zaujali, rozumeli/nerozumeli teoretickým vstupom, ako sa cítili
lektori, ako sa cítili v roli lektora/ky členovia/ky tímu.

Názov aktivity

Záverečné víkendové školenie
Tretí deň, časová dotácia 4 hodín, od 8.30 hod. do 13.00 hod.
Stručná charakteristika aktivity
Trvanie aktivity Pomôcky

1.Naučiť sa učiť sa

Oboznámiť s Colbovým cyklom,
rôznymi štýlmi učenia,
a kompetenciou naučiť sa učiť sa

50 min

2.Príležitosti a follow up
aktivity

Predstavenie programov,
vzdelávacích podujatí,
dobrovoľníckych príležitostí, …

40 min.

3. Osobný rozvoj
4. List sebe samému
5. Zadanie DÚ
6. Hodnotenie
7. Záver školenia

Vytváranie plánu osobného
rozvoja na najbližší pol rok
Cvičenie na uvedomenie si
konkrétnych krokov k
dosiahnutiu cieľa
Predstaviť domácu úlohu, ktorú
majú splniť do konferencie
Zhodnotiť priebeh a obsah
školenia účastníkmi/čkami
Ukončenie školenia

40 min.

Flipchartové
papiere, farebné
papiere, fixky,
Príloha č. 30
Technika, prístup
na internet,
propagačné
materiály,
Pracovný list –
Príloha č. 31

30 min.

Papier, perá, obálky

15 min.

Flipchart

30 min.

Očakávania, karty

5 min.

Nie sú potrebné

V priebehu dňa podľa potreby zaraďujeme energizéry a prestávky podľa vlastného uváženia.
POPIS AKTIVÍT:
1. Naučiť sa učiť sa
Realizácia: Účastníkov/účastníčky rozdelíme do štyroch skupín. Oboznámime ich s úlohami a vysvetlíme
postup. Prvé družstvo začne na prvom stanovišti, druhé na druhom, …
Po časovom limite 5 – 7 min. sa družstvá posúvajú po stanovištiach až kým všetky neprejdú každým z nich.
1. Na prvom je pripravený text pre každého/ú člena/ku skupiny. Úlohou je naučiť sa text naspamäť
čítaním. Po časovom limite sú jednotliví/é členovia/ky vyskúšaní/é.
2. Na druhom stanovišti sú pre každého/ú pripravené hlavolamy/logické úlohy, ktoré majú v
časovom limite poskladať/vyriešiť.
3. Na treťom stanovišti je úlohou naučiť sa počutý text.
4. Na štvrtom stanovišti sa majú naučiť zaviazať kravatu podľa vizuálnej inštrukcie. Každý/á člen/ka
družstva v časovom limite uviaže kravatu inému/inej členovi/členke tímu.

Prostredníctvom reflexie vysvetlíme zároveň Kolbov cyklus učenia.
I.
II.
III.
IV.

Konkrétna skúsenosť – čo sa dialo?
Reflexia, uvažovanie nad prežitou skúsenosťou – ako sme sa cítili?, ako sme sa správali?
Vytváranie abstraktných konceptov a predstáv
Experimentovanie so závermi, tvorba nových konceptov – ako môžeme danú skúsenosť využiť v
budúcnosti?

Po aktivite nasleduje krátky test test na učebné štýly – Príloha č. 30.
V závere tohto bloku lektor/ka poskytne účastníkom/čkam praktické tipy a triky ako sa efektívne učiť (napr.
myšlienkové mapy, rýchle čítanie textu a pod).
2. Príležitosti a follow up aktivity
Realizácia: Účastníkom/čkam predstavíme príležitosti, do ktorých sa môžu po skončení nášho programu
zapojiť. Vyberáme predovšetkým lokálne príležitosti a doplníme ich celoslovenskými/medzinárodnými.
Odprezentujeme tiež organizácie, ktoré hľadajú dobrovoľníkov/čky a je možné s nimi spolupracovať.
Pre zatraktívnenie tohto bloku je vhodné použiť videá, fotografie či konkrétne materiály, ktoré
účastníkom/čkam lepšie odprezentujú atmosféru, zážitok a informácie. Skupinu vyzveme, že počas celého
bloku si môžu zapisovať tie príležitosti, ktoré ich oslovili, pretože s nimi o chvíľu budú pracovať.
Metodické poznámky:
Je veľmi dôležité ponúknuť mladým relevantné follow up aktivity, pretože jedným z cieľov nášho programu
je dosiahnuť to, aby sa naši absolventi/ky po Show your talente zapojili aspoň do jednej príležitosti. Na
túto časť programu môžete pozvať aj konkrétnych/e zástupcov/kyne lokálnych organizácií a spraviť s nimi
panelovú diskusiu.
3. Osobný rozvoj
Realizácia: Lektor/ka nadviaže na predchádzajúci blok s tým, že keď už vieme, že učiť sa je pre nás
celoživotná výzva, ktorá nekončí týmto školením alebo týmto programom, je dôležité venovať sa
cieľavedome svojmu osobnému rozvoju.
Každý účastník/čka dostane pracovný list s názvom „Jedinečný plán osobného rozvoja“ - Príloha č. 31,
v ktorom si stanoví ciele v 4 oblastiach: práca/škola, vzťahy, zdravie, voľný čas. Následne vyplní stĺpec
akčný plán, v ktorom si určí čo sa chce naučiť, kto mu v tom pomôže, aké návyky si chce osvojiť, čo bude
jeho prvým krokom a pod...
Následne sa účastníci/čky v trojiciach zdieľajú o svojich plánoch, čo sa chystajú naučiť, na aké školenia by
chceli ísť, prípadne hľadajú prieniky vo svojich cieľoch a aktivitách, na ktorých sa môžu zúčastniť spoločne.

4.

List sebe samému

Realizácia: V úvode necháme čas, aby sa účastníci/účastníčky rozhodli, čo chcú zo svojich plánov chcú
dosiahnuť do pol roka po ukončení program Show your talent. Rozdáme im obálky, na ktoré si napíšu
vlastné meno a adresu. Ich úlohou je napísať list sebe samému/samej.
Inštrukcia: Predstav si, že si Marek/Martina v septembri 2020. Dosiahol/a si svoj cieľ/splnil sa ti sen z marca
2020. Napíš Marekovi/Martine z marca 2020 do listu čo najpodrobnejšie, čo všetko si musel/a urobiť a
uskutočniť na ceste za svojím cieľom. Pozri sa z tej najlepšej budúcnosti naspäť na cestu, ktorú si prešiel/a
a napíš si tie najdôležitejšie body. Čím podrobnejší bude tento list, tým lepšie, pretože častokrát si iba
spätným pohľadom uvedomíme, aké konkrétne kroky musíme urobiť, aby sme prišli do vysnívaného cieľa.
Každý/á si napíše list sebe samému/samej, vloží ho do obálky, obálku zalepí a odovzdá lektorovi/lektorke.
Ten/tá listy odošle pol roka po školení.
Metodické poznámky:
Pred písaním adresy na obálky je nutné povedať, kde adresu umiestniť, ktoré údaje má obsahovať, t. j.
adresa adresáta/ky sa píše do pravej dolnej štvrtiny obálky, posledný riadok je cca 2 cm od dolného okraja.
Adresa pozostáva z mena a priezviska, ulice a čísla domu, PSČ a názvu mesta/obce. Aj napriek tomu, že
tieto informácie podáte, adresy treba pri odovzdávaní listov skontrolovať.
5. Zadanie DÚ
Realizácia: Lektor/ka vysvetlí účastníkom/čkam domácu úlohu, ktorú majú splniť do záverečnej
konferencie:
4) Pripraviť prezentáciu na konferenciu
- dĺžka 15 minút
- absolvovať 3 skúšky
- generálka za účasti p. riaditeľa/ky
5) Do dvoch týždňov potvrdiť účasť na konferencii
- 1 rodič alebo kamarát/ka
6) Vytvoriť prezentáčný stojan pre svoj tím a ľubovoľne ho vyzdobiť
7) Absolvovať štvrtý mentoring do stanoveného termínu

6. Hodnotenie
Hodnotenie očakávaní
Realizácia: Na flipchart pripevníme papier s očakávaniami z úvodu školenia, účastníci/čky si ich pripomenú,
vyjadria sa k ich naplneniu/nenaplneniu. Ak neboli naplnené a boli relevantné, hľadáme dôvod/príčinu,
aby sme sa mohli v budúcnosti takejto situácii vyhnúť. Ak sa naplnili, poďakujeme sa všetkým prítomným,
že vytvorili atmosféru, v ktorej sme sa mohli rozvíjať.

Karty
Realizácia: Po ukončení predchádzajúcej aktivity si každý účastník/čka vytiahne jednu kartu z balíčka. Na
základe jej hodnoty a farby potom vyjadrí svoj názor. Zvolená karta stanovuje na koho, alebo na čo sa bude
hodnotenie zameriavať:

Červená
Čierna
Eso až šestka
Sedmička až kráľ
Žolík

- niečo pozitívne
- niečo, čo sa mi nepáčilo
- niečo o jednotlivcovi
- niečo o skupine
- komentár k lektorom

Metodické poznámky:
Môžete použiť aj iné karty ako žolíkové. V tomto prípade prispôsobte hodnotenie jednotlivým farbám,
znakom a číslam kariet. Podľa potreby môžete meniť aj obsah hodnotenia.
7. Záver školenia
Realizácia: Lektori/ky ukončia školenie a rozlúčia sa s účastníkmi/čkami.

METÓDY, TECHNIKY A AKTIVITY
METÓDY VO VDELÁVACOM PROCESE
V nasledujúcej časti tejto metodiky vám ponúkame prehľad jednotlivých metód, ktoré môžete využiť počas
svojich školení a workshopov. V našom kontexte pod pojmom metóda rozumieme spôsob, cestu,
cieľavedomý postup, akým sa v procese učenia dopracujeme k želaným cieľom a výsledkom.
V tabuľke tiež nájdete odporúčané použitie konkrétnej metódy, ako aj jej prípadné riziká.

Metóda

Charakteristika

Popis

Použitie

Riziká

Prednáška

Ústne podanie
informácií účastníkom
na základe
pripraveného
materiálu.

Školiteľ rozpráva
pred publikom.

Ak účastníci
nemajú žiadne
alebo minimálne
vedomosti o
téme a počet
účastníkov je
vysoký (viac ako
30-40). Tiež v
prípadoch, kedy
ju nutné
odovzdať veľké
množstvo
informácií.

Najmenej efektívna metóda
vo vzťahu k zapamätaniu si
informácií a ich aplikovanie
do praxe účastníka.
Účastníci strácajú rýchlo
pozornosť.

Diskusia

Rozhovor medzi
školiteľom a
účastníkmi navzájom
o spoločnej téme

Školiteľ používa
vopred pripravené,
často provokatívne
otázky alebo tézy,
na to, aby
stimuloval skupinu k
výmene názorov a
tiež usmerňuje
diskusiu.

Metóda
použiteľná vtedy,
ak má skupina
aspoň minimálnu
vedomosť alebo
skúsenosť s
témou.

Nerovnaké zapojenie
účastníkov, najmä v nových
skupinách.

Brainstorming

Vyprodukovanie
maximálneho počtu
nápadov a ideí

Brainstorming je
kvantitatívna
metóda,
vyprodukované
nápady nikdy
nehodnotíme.
Jednotlivé nápady
sa neskôr analyzujú.

Metóda na
zozbieranie
veľkého počtu
argumentov
alebo nových
ideí. Najlepšie
použiteľné v
menších
skupinách.

Prílišná rôznorodosť
výstupov, zvýšené úsilie pri
analýze vyprodukovaných
nápadov.

Lámač ľadov

Krátka aktivita s
účastníkmi s cieľom

Školiteľ vedie
krátku, často fyzickú

Prekonávanie
komunikačných

Neprijatie účastníkmi ako
"infantilných aktivít",

navodenia
neformálnej
atmosféry.

aktivitu, pri ktorej
sú účastníci v
priamom verbálnom
alebo fyzickom
kontakte. Lámače
ľadov môžu byť bez
vzťahu k téme
školenia alebo
naopak môžu sa jej
dotýkať.

bariér, navodenie
uvoľnenej
atmosféry. Výber
aktivít musí
rešpektovať stav
skupiny.

odmietanie aktivít z dôvodu
nutnosti byť vo fyzickom
kontakte s ostatnými.

Prípadová
štúdia

Účastníci analyzujú
vopred pripravenú a
odprezentovanú
situáciu. (najčastejšie
v podobe tlačeného
dokumentu)

Práca individuálne
alebo v skupinách,
počas ktorej sa
hľadajú odpovede
na otázky súvisiace
s prezentovaným
príkladom.

Priblíženie
teoretických
vedomostí v
praktickom
príklade a
zároveň jeho
analýza.

Nedostatok alokovaného
času pre pochopenie a
analýzu prípadu.

Skupinová
práca

Väčšia skupina
účastníkov je
rozdelená na menšie
pracovné skupiny,
ktoré diskutujú o
jednej rovnakej alebo
viacerých témach.

Skupiny diskutujú o
danej téme a po
určenom čase
prezentujú výsledky
práce v pléne.
Rozdelenie do
skupín sa odporúča
náhodné. Výnimkou
môže byť, ak
skupiny
rozdeľujeme podľa
množstva
skúseností. Vždy,
keď školiteľ rozdelí
do skupín
konkrétnych
účastníkov, mal by
vysvetliť na základe
akých kritérií.

Metóda umožňuje
väčšiu výmenu názorov
a diskusiu ako pri veľkej
skupine. Podporuje
vyjadrenie názorov od
viacerých účastníkov.
Jedna z
najpoužívanejších
metód.

Diskusie v skupinách
nie sú zvyčajne
usmerňované, takže
metóda nemusí byť
efektívna. Rizikom sú
tiež výrazné osobnosti
účastníkov, ktorí sú v
popredí diskusie a
ostatní majú menej
možností na
vyjadrenie názoru.

Rolová hra

Riešenie problému
alebo diskusia medzi
účastníkmi, s
obmedzeným
časovým trvaním, kde
má každý pridelený
určitý model
správania.

Účastníci dostanú
vopred pripravenú
situáciu (väčšinou
popísanú na
kartičkách) - koho
reprezentujú, aké
má postoje a ako sa
má počas aktivity
správať. Počas
celého priebehu
hrajú "svoju"rolu.

Rolové hry sa
používajú, keď školiteľ
chce dosiahnuť, aby
účastníci zažili tú istú
situáciu z rôznych
pohľadov. Metóda
umožňuje zážitkovou
formou upozorniť na
rôznorodosť názorov
alebo poukázať na
dôležitosť tolerancie

Rolová hra vyžaduje,
aby sa účastníci cítili
veľmi komfortne.
Použitie rolovej hry
na začiatku školenia
môže vyvolať
odmietnutie alebo
negatívne pocity voči
školiteľovi alebo
školeniu. Ide o
emotívnu metódu,

Po aktivite účastníci
analyzujú postoje
jednotlivých postáv
vo vzťahu k
preberanej téme.

iných názorov. Rolové
hry sa rozdeľujú do
niekoľkých typov.

preto je súčasťou
každej analýzy po
aktivite nielen
prepojenosť aktivity s
témou ale tiež pocity
účastníkov. Školiteľ
by mal podporiť, aby
sa účastníci po
ukončení dostali čo
najskôr mimo svojich
rolí.

Simulácia

Účastníci sú zapojení
do vymodelovanej
situácie, v ktorej
každý má pridelenú
úlohu. Ide o rozšírenú
rolovú hru.

Účastníci dostanú
vopred pripravenú
situáciu, reagujú
podľa nej,
rozhodujú sa a
dostávajú spätnú
väzbu.

Použitie často pri
simulácii procesov,
ktoré sa odohrávajú v
dlhšom časovom období
na rôznych miestach
(napr. simulácia
prípravy výmeny počas
školenia medzi
viacerými skupinami).
Simulačné aktivity môžu
byť pripravené na pár
hodín, jeden deň alebo
viac dní.

Rovnaké riziká ako pri
rolovej hre.

Buzz Groups

Menšie skupinky,
ktoré diskutujú o
určených alebo
voľných témach bez
prítomnosti školiteľa.

Metóda umožňuje
otvorenú diskusiu, v
ktorej účastníci sami
diskutujú a facilitujú
skupinu. Zásadou
diskusie je, že
žiadna informácia sa
nedostáva von
mimo skupiny.

Najčastejšie počas
hodnotiacich aktivít, kde
účastníci večer v
skupine môžu zhodnotiť
deň, metódy, prístup
školiteľov a môžu
vyventilovať svoje
pocity.

Chaos počas diskusie,
keďže buzz groups sa
konajú bez
prítomnosti školiteľa.

Open Space

Účastníci sami
navrhujú diskusné
témy a workshopy a
tie sa konajú na
základe záujmu
ostatných. Ide o
metódu, ktorá
vyžaduje vysokú
mieru zodpovednosti
z pohľadu účastníkov.

Účastníci navrhnú
ostatným, aké
diskusie alebo
workshopy by chceli
mať v programe
školenia a podľa
záujmu sa neskôr
urobí harmonogram
všetkých blokov.
Bloky sú vedené
účastníkmi, diskusia
je voľná, účastníci
môžu meniť
skupiny, prechádzať
do iných alebo
vytvárať nové. Na
záver v pléne sú

Vhodná metóda pri
skupinách, ktoré sú
zvyknuté samostatne
pracovať, podporuje
samostatnosť a
zodpovednosť účastníka
voči výsledkom
školenia.

Pri práci s účastníkmi,
ktorým chýba
motivácia alebo
nemajú jasne
definovaný vzťah k
téme školenia je
rizikom, že skupina
nebude prezentovať
žiadne návrhy tém
alebo bude diskusia
príliš všeobecná bez
výsledkov.

prezentované
výsledky všetkých
skupín.
Sebareflexia

Vlastná analýza stavu
účastníka organizácie

Viacero techník,
ktorých podstatou
je analýza
uskutočnených
krokov a ich
konfrontácia k
vzťahu k súčasnosti
a v budúcnosti.

Vhodná metóda pri
preberaní komplexných
tém a pri školeniach,
ktoré sú založenie na
zmene postojov
účastníkov. Medzi
klasické techniky patrí
písanie "listu sebe
samému", v ktorom
účastník vytvorí list,
ktorý mu školiteľ zašle
po dlhšom časovom
období.

Dôležitým bodom pre
správnu reflexiu je
vhodnosť témy. Pri
témach, ktoré sú skôr
technické alebo pri
školeniach
zameraných na
získanie vedomostí je
sebareflexia niekedy
vnímaná ako
nepotrebná.

Exkurzia

Plánovaná návšteva
počas školenia, ktorej
cieľom je prezentovať
preberanú tému v
praxi.

Miesta exkurzií
plánuje školiteľ s
ohľadom na tému
školenia. Väčšinou
ide o praktickú
inštruktáž,
prezentáciu a
následnú diskusiu,
počas ktorej školiteľ
upozorňuje na
spojenia s
preberanou teóriou.

Výhodou metódy je
možnosť pre účastníkov
vidieť v praxi preberané
témy alebo okruhy.
Umožňuje to lepšie
zapamätanie si aj teórie
a zároveň poskytuje
inšpiráciu pre ďalšiu
prácu účastníkov.

časová náročnosť,
nepripravený a
neprediskutovaný
program so
zástupcami
navštevovanej
organizácie. V
takýchto prípadoch
môže byť exkurzia
chaotická a nemusí
byť zreteľné
prepojenie praxe s
teóriou.

Prevzaté z: Materiál na samoštúdium – ToT, Iuventa 2008
Upravené a zjednodušené Tiborom Škrabským.

TECHNIKY VO VDELÁVACOM PROCESE
Pod pojmom technika chápeme prostriedky, ktoré používame pri jednotlivých metódach, aby sme
oživili alebo ozvláštnili naše aktivity.
Z využívaných techník je možné spomenúť nasledovné:
Power point, Prezi, použitie flipchartu, premietanie videa/ filmu, tvorba videa/fotografií a pod.
forma interaktívneho kvízu, forma televíznej show, rozprávanie príbehu (storytelling), použitie kariet
(hracie, obrázkové, emočné...), použitie hudby, hudobných nástrojov, použitie kostýmov, využívanie
post-itov, nalepovanie informácií na farebné papiere, koláž..., divadlo, kreslenie, vymaľovanie (grafická
facilitácia), modelovanie (hlina, plastelína...), spievanie, motto / citát a pod.
Prevzaté zo školenia: Marker CS, YouthWatch a ANEV

AKTIVITY VO VDELÁVACOM PROCESE
Rôznou kombináciou metód a techník vznikajú aktivity. Pre zjednodušenie si môžeme pod metódou
predstaviť suroviny na prípravu jedla (napr. ryža, mäso, zelenina) a pod technikami si môžeme predstaviť
korenie a bylinky (napr. chilli, rozmarín, čierne korenie, škorica).
Aktivitou je potom v tomto ponímaní hotové jedlo (napr. soté, čína, rizoto a pod.) rôzne namixovaných
metód a techník. Pracovník s mládežou je kuchárom, ktorý vie ako správne namixovať suroviny, aby
účastníkov nasýtil a zároveň jedlo chutilo. To znamená, aby zvolil aktivitu tak, aby ňou naplnil vzdelávacie
ciele a reflektoval zároveň aj na štýly učenia sa účastníkov.
Niektoré aktivity sú natoľko využívané, že sa udomácnili ako ustálené aktivity. Takéto aktivity je možné
nájsť v rôznych metodických príručkách napr. Do Európy hrou, Kompas atď. Ďalšiu ponuku aktivít nájdete
v tejto metodike, do ktorej sme zaradili už overené aktivity pre účely programu Show your talent.
Prevzaté zo školenia: Marker CS, YouthWatch a ANEV

ZDROJE POUŽITÉ V METODIKE
ODKAZY NA ZDROJE
Pri tvorbe tejto metodiky sme v niektorých prípadoch vychádzali z aktivít, ktoré už boli v minulosti
popísané v iných publikáciách. My sme niektoré z nich preto len upravili a doplnili o našu skúsenosť
a metodické poznámky. Ide predovšetkým o publikácie:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Do Európy hrou I., Jana Miháliková, r. 2004
Do Európy hrou II., Jana Miháliková, r. 2004
Do Európy hrou III., Jana Miháliková, r. 2007
Do Európy hrou IV., Martina Čujová, r. 2010
Objavovanie, Dobrovoľnícka univerzita, eRko
Komunikácia, Dobrovoľnícka univerzita, eRko
Kooperácia, Dobrovoľnícka univerzita, eRko
Práca so skupinou, Dobrovoľnícka univerzita, eRko
Handouty zo školenia YouthWatch, Marker CS a ANEV
Handouty zo školení reklamnej agentúry Mavio Media s.r.o.
Príručka pre školiteľov v NP KomPrax, verzia 2.0, 2013
Rozvoj zručností žiaka efektívne komunikovať v konflikte, PhDr. V. Brhelová, 2003
www.salto-youth.net/tools

PRÍLOHY K METODIKE
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Výstupný test
Rozdiely medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a informálnym učením
Otázky na večerné rozhovory pri sviečkach
Príklady otázok na internú reflexiu tímu
Otázky empatia
Otázky empatia alternatíva aktivita
Inštrukcie k aktivite rozhovory v dvojiciach
Aktívne počúvanie
Pantomíma
Handout zásady efektívnej komunikácie
Handout skupina vs team
Mission imposible
Tímové role
Handout pre učiteľov – fázy tímu
Nočná hra
Handout k mentoringu a línii programu
Handout k črtám projektu/projektovému cyklu
Projekt je zmena, T. Škrabský
Handout prezentačné zručnosti
Handout marketing
Handout Ako osloviť a získať sponzorov
How do you feel today
Bingo
Handout k spätnej väzbe
Zásady realizácie projektu
Otázky k aktivite Obhliadnutie sa za projektami
26. Handout Niekoľko zásad pri prezentovaní
27. Fotografie z tímových aktivít (stanovištia na reflexiu)
28. Handout Čo by malo byť obsahom vašej prezentácie
29. Výťah z knihy 5 úrovní líderstva
30. Test učebné štýly
31. Handout Jedinečný plán osobného rozvoja
32. Enegizery a icebreakery
Všetky uvedené prílohy nájdete v priečinku na Google Drive. V priebehu roka sa budú aktualizovať.

METODIKA PRE PRÁCU S MENTORMI/KAMI
VÝBER MENTOROV/IEK
Primárne je lepšie zamerať sa na mentorov/ky z blízkeho okolia školy, resp. z daného regiónu, kde má
program prebehnúť. Pri výbere mentora/ky je dôležité myslieť aj na to, aby sa dokázal/a „priblížiť“
študentom/kám, aby s nimi vedel/a dobre komunikovať a aby generačný rozdiel medzi nimi nebol príliš
veľký. Preto odporúčame vekovú hranicu do 35 rokov (nie je to však podmienka).

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE MENTOROV/KY:
✓
✓
✓
✓
✓

Zažil/a osobné vedenie formou mentoringu, koučingu či sprevádzania
Viedol/a tím min. 5 ľudí za ktorých bol/a zodpovedný/á
Má pevný charakter v morálno-etických otázkach
Má preukázateľné skúsenosti v konkrétnej oblasti
Dá záväzok, že si mesačne vyhradí 8 hodín pre náš rozvojový program

Pred výberom do programu odporúčame aj spolu s potenciálnym/ou mentorom/kou prebrať a zvážiť či je
schopný/á venovať dohodnutý čas programu popri svojich pracovných povinnostiach v plnej miere ako je
stanovené.

KOMUNIKÁCIA S MENTORMI/KAMI:
Pri mailovej komunikácii je dôležitý nielen obsah, ale aj forma a samotný prístup koordinátora/ky pre
mentorov/ky. Jeho/jej spôsobom komunikácie by malo byť nielen neustále niečo, vyžadovať, ale aj:
a) Pochváliť a oceniť – počas celej komunikácie myslite nato na to, že mentori/ky sú dôležitou súčasťou
nášho programu a že bez nich by to jednoducho nešlo. Preto im raz za čas pripomeňte, že si ich
rozhodnutie byť súčasťou Show your talent vážite, aj to, že nám venujú svoj čas a skúsenosti.
Vyzdvihnite aj čokoľvek iné, čo vás na práci s nimi poteší. Je možné, že práve vďaka tomu váš mail
otvoria a vybavia skôr ako všetky ďalšie, ktoré sa im nakopili.
b) Vneste do komunikácie niečo výnimočné, čo sa aktuálne deje (poprajte pekné Veľkonočné sviatky,
slnečný deň, úspešné zvládnutie pracovného týždňa...). V maily vidieť váš záujem o mentora/ku,
snahu nadviazať s ním/s ňou priateľský vzťah založený na spolupráci.
c) Rešpektujte osobný čas - aj mentor/ka je len človek, ktorý/á má rodinu, prácu a iné povinnosti,
preto sa snažte rešpektovať dni voľna ako víkendy a sviatky, kedy mentorov/ky neodporúčame
telefonicky alebo inak kontaktovať s nejakou úlohou.
d)

Pozor na gramatiku či slovosled - po napísaní emailu si ho radšej raz či dvakrát prečítajte pre
uistenie či neobsahuje množstvo gramatických chýb alebo veľakrát opakované slová. Myslite na to,
že reprezentujete program Show your talent, preto na vašom prejave záleží.

e) Menej je viac - po napísaní si okrem gramatiky skontrolujte aj to či nie je váš mail zbytočne dlhý a či
je z neho zreteľné čo a kedy od mentora/ky potrebujete - zamedzíte tým zbytočné opätovné
vysvetľovanie a ďalšiu komunikáciu.
Nám sa osvedčilo využívať v mailoch funkcie zvýraznenia dôležitého textu (deadline, dátumy)
formou bold, kurzíva, alebo podčiaknutie textu.
f)

Nechajte časovú rezervu (im aj sebe) - na úlohy nechajte mentorom/kám dostatok času, aby si to
vedeli zaradiť do ich kalendára (optimum 1 týždeň +/- pri menej časovo náročných úlohách).
Ak máte deadline do ktorého je potrebné niečo od mentorov/iek zistiť, urobiť alebo poslať, vždy si
nechajte časovú rezervu aspoň 3 dni podľa dôležitosti a náročnosti úlohy.

g) Maily posielajte v skrytej kópií – keď posielate mail všetkým mentorom/kám, v kolónke
príjemca/"Komu" sú tri možnosti, kde tou treťou je práve "Skrytá kópia" /"CC“. Do skrytej kópie
vložte mailové adresy, aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov podľa GDPR.

PRAVIDELNOSŤ KOMUNIKÁCIE:
Čo sa mentoringových stretnutí týka:
a) Prvýkrát kontaktujeme mentora/ku so zadaním v dostatočnom predstihu, aby bol schopný/á
zaradiť si stretnutie s menteem do svojho často plného diára. Odporúčaná lehota je poslať mail
mesiac vopred. Tento mail by mal byť čisto informačný – kedy má prebehnúť mentoring a o čom.
b) Druhý krát kontaktujeme mentora/ku max 1 týždeň - až 3 dni pred stretnutím. Tento mail je skôr
pripomínajúci, no môže už aj detailnejšie popisovať tému mentoringového stretnutia a výstup,
ktorý by z neho mal byť.
Okrem toho mentora/ku kontaktujeme aj v nasledujúcich prípadoch:
c) Pred Vianocami. Vtedy posielame mentorom/kám vianočný pozdrav a list v ktorom sa im
poďakujeme za spoluprácu a v ktorom ich informujeme o tom, že ich mentees sa púšťajú do
realizácie projektov a je preto dôležité, aby pre nich boli v tomto období oporou a povzbudením.
Zároveň ich v tomto liste informujeme o termíne slávnostnej konferencie a prosíme ich
o booknutie termínu. K tomuto pozdravu posielame aj malý symbolický darček – perníky.
d) Na začiatku februára. Vtedy im posielame pozvánku na slávnostnú konferenciu.
e) Po skončení konferencie. Vtedy im posielame poďakovanie za spoluprácu. V tomto období vám
odporúčame s každým mentorom sa osobne stretnúť a požiadať ho o spätnú väzbu na celý
program a priebeh mentoringu, ako aj na svoju prácu. Túto spätnú väzbu je potrebné získať aj
písomne.

TÉMY MENTORINGOVÝCH STRETNUTÍ:
V Show your talent máme 4 mentoringové stretnutia, ktoré je potrebné absolvovať pre úspešné zvládnutie
programu. Tak ako lektori/ky, aj menotori/ky vedú študentov/ky k hlavnému zámeru nášho vzdelávania:
“Mladí ľudia, ktorí poznajú svoje silné a slabé stránky, vedia po čom túžia a kam mieria.”
1. mentoringové stretnutie:
Je zamerané na zoznámenie mentora/ky s menteem, predstavenie ich školy/práce, záľub, voľnočasových
aktivít, snov, a prípadne cieľov pokiaľ ich vie mentee sám identifikovať.
Výstup zo stretnutia:
Pomenovanie záľub, svojich silných a slabých stránok, objavenie svojho sna.
Už na prvom mentoringu odporúčame stanoviť si termín ďalšieho stretnutia, ktorý by mal byť v súlade
s plánovaným rozmedzím mentoringových stretnutí. Študentovi/ke môže mentor/ka po vzájomnej
dohodne zadať aj domácu úlohu.
2. mentoringové stretnutie
Počas neho zreflektujeme domácu úlohu, ktorú dostal mentee ako aj jeho prácu na tímovom projekte.
Výstup zo stretnutia:
Premeniť sen menteeho na dosiahnuteľný cieľ a stanoviť si métu, ktorú je schopný dosiahnuť počas
nasledujúcich 6-tich mesiacov. Vytvoriť plán konkrétnych krokov, ktoré mu pomôžu dostať sa bližšie
k svojmu snu a zadefinovanie 2-3 schopností, na ktorých chce mentee popracovať.
3. mentoringové stretnutie
Opäť zreflektujeme ako sa mu darilo v medzifáze, ako sa mu darí v tíme a pri realizácii projektu. Zistiť, ktoré
kroky sa mu podarilo splniť na ceste k svojmu snu, prípadne ako je spokojný s výsledkom v škole.
Výstup zo stretnutia:
Zoznam splnených úloh, krokov, prípadne posun v konkrétnych schopnostiach a návrh riešení pre úlohy,
ktoré sa menteemu nepodarilo splniť alebo v nich zlyhal.
4. mentoringové stretnutie
Na tomto stretnutí je dôležité zhodnotiť celé obdobie programu a mentoringu. Zistiť, kam sa posunul
mentee, ako zvládol program popri svojom štúdiu, na čo je hrdí a ako sa chce ďalej rozvíjať.
Výstup zo stretnutia:
Pomenované úspechy a neúspechy, vytvorený plán osobnostného rozvoja pre ďalšie obdobie, výber 1-2
príležitostí, ktorým sa bude mentee venovať po skončení programu

IDEÁLNE ROZOSTUPY MEDZI STRETNUTIAMI:
Odporúčaný interval medzi mentoringovými stretnutiami sú 3 týždne až mesiac a pol. Je dôležité na to
myslieť už pri plánovaní stretnutí a brať na vedomie aj obdobie sviatkov, prázdnin či náročnejšie týždne pri
uzatváraní známok okolo pol roku.

ZBIERANIE SPÄTNEJ VÄZBY:
V ideálnom prípade by mali feedback posielať mentori/ky sami po ich mentoringovom stretnutí a najlepšie
hneď po, kedy je ešte obsah stretnutia v pamäti. So skúsenosti však môžeme povedať, že na túto povinnosť
mentori/ky zvyknú zabúdať, preto sa môže stať, že si to vyžiada viac vášho úsilia.
Preto je potrebné už v mailovej komunikácii, kde mentorom/kám oznamujete, že má prebehnúť ďalšie
stretnutie, spomenúť, aby vám poskytli po stretnutí spätnú väzbu buď mailom alebo telefonicky.
Ak na to zabudnú, je potrebné sa im čo najskôr od realizácie stretnutia (ideálne v ten deň) telefonicky ozvať
a vypýtať si spätnú väzbu. Ako koordinátor/ka mentorov/iek si ju zapisujete. Počas rozhovoru im môžete
dať priestor opýtať sa vás na čokoľvek, čo im nebolo jasné, prípadne s čím sa potrebujú poradiť.

DÔLEŽITÉ ZÁVEREČNÉ POKYNY:
1. Citlivé informácie o menteem nikdy nezdieľajte s inými ľuďmi, len s koordinátorom programu
2. V každom dôležitom maily je potrebné dať do skrytej kópie Jarmilu Lipkovú
3. V prípade, že máte otázku alebo problém, obráťte sa na Alenu Trnkovú

AUTORI METODIKY:
Jarmila Lipková
Pracuje ako riaditeľka CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici, je certifikovanou lektorkou neformálneho
vzdelávania a hodnotiteľkou projektov v IUVENTA. V programe Show your talent zastáva úlohu garanta
vzdelávania. Je autorkou tejto metodiky.

Jaroslav Dodok
Pracuje ako lektor neformálneho vzdelávania a marketér vo firme Mavio Media. Je spoluzakladateľom OZ
TEAM. Inicioval vznik rozvojového programu Show your talent, v ktorom plní úlohu koordinátora. Je
spoluautorom tejto metodiky
Alena Trnková
Študuje medzinárodné vzťahy na UMB a pracuje ako koordinátor Poradenského centra mladých KONEKT
vo Zvolene. V programe Show your talent má na starosti koordináciu mentorov. Je spoluautorkou tejto
metodiky.
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