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O AFLATOUNE 
Aflatoun poskytuje sociálne a finančné vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 18 rokov. Aflatoun 
pracuje v partnerstve s inými organizáciami, aby oslovil deti a mládež na celom svete.  

 
Aflatoun poskytuje deťom dôležité životné zručnosti, nabáda ich, aby šetrili svoje zdroje a zakladali sociálne  
a finančné mikropodniky. Prostredníctvom sociálneho a finančného vzdelávania podporuje deti a mládež, aby boli 
schopné spraviť pozitívnu zmenu vo svojom živote a vo svojich komunitách a nakoniec prelomiť kolobeh 
chudoby, v ktorom sa mnohí nachádzajú. Viac informácií nájdete na www.aflatoun.org. 

 
POĎAKOVANIE 
Chceli by sme poďakovať Aflatoun International za udelenie prístupu a práv na používanie ich  

publikácií pri tvorbe tejto príručky.  
 

Podpora vypracovania tejto publikácie zo strany Európskej komisie nezahŕňa schvaľovanie jej obsahu,  
ktorý odráža iba názory autorov a Európska komisia nezodpovedá za spôsob použitia informácií  
v tejto publikácii. 

 
 

Táto príručka bola vypracovaná tromi spolupracujúcimi organizáciami: 
• Csoport-téka Egyesület, Maďarsko 
• Pomoc Deci, Srbsko 
• Škola Dokorán – Wide Open School, Slovensko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príručka bola podporená  v rámci programu Európskej únie Erasmus + v projekte 
„Aflateen - Sociálne a finančné vzdelávanie pre angažovanosť, podnikanie a zamestnanosť“. 

Spolufinancované z 
program Európskej 
únie Erasmus +



 

 

ÚVOD 
 
Cieľom tejto školiacej príručky je oboznámiť čitateľa nielen s hlavnými témami vzdelávacích materiálov 
Aflateen, ale aj s preferovaným pedagogickým prístupom zameraným na dieťa. 
 
 Príručka je určená na pomoc partnerským organizáciám pri organizovaní krátkych workshopov 
zameraných na odbornú prípravu učiteľov v trvaní päť dní. V priebehu tohto seminára budú mať účastníci 
možnosť zamerať sa na koncepciu, program a sieť Aflatoun. 
 
 Predstavíme im päť opakujúcich sa vzdelávacích tém (päť základných prvkov), na ktorých sa zakladajú 
všetky naše kľúčové zdroje.  
 
 Účastníci tiež získajú pomoc pri osvojovaní  si metód aktívneho vzdelávania, aby ich stretnutia boli 
participatívne a zážitkové.  
 
Nasledujúca tabuľka vám v spojení s indexovým hárkom pomôže prispôsobiť si workshop podľa vašich potrieb 
a času, ktorý máte k dispozícii. 

. 
 
 

DEŇ 1 DEŇ 2 DEŇ 3 DEŇ 4 DEŇ 5 

Predstavenie témy Práva a povinnosti Sporenie a výdavky Sociálny podnik Prezentácia 
účastníkov 

Aktivity na 
zahriatie, na 
prelomenie ľadov 
budovanie tímov 
 

Rôzne schopnosti Osobný rozpočet Finančný podnik Ďalšie kroky a 
plány 

Osobné 
porozumenie 

Rodové a sociálne 
roly 

Plánovanie a 
rozpočtovanie 

Príprava na 
prezentáciu 
projektových 
nápadov 

Záver tréningu 

Metóda KWL 

Vyučovacia prax 
metóda skladačky 

SWOT analýza   

Riadenie času 

Dramatické metódy Podnikateľský plán   

Kruh tvorivosti pre 
rozvoj podnikania 
 

Divadlo obrazov Podnikateľský 
model Strategické 
plátno (Business 
Model 
Canvas/BMC) 
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KAPITOLA 1 DEŇ 1. 
DOPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 

PREDSTAVENIE TÉMY, 
ZAHRIATIE, TEAMBUILDING 

 
Ciele: 

• Predstavenie témy a cieľov tréningu trénerov (TT) 
• Zahriatie, budovanie tímov 
• Ochutnávka metód: získajte vlastné skúsenosti s hrami a nástrojmi, ktoré budú tréneri neskôr používať 
• Krátke predstavenie koncepcie 

 
 Návod na časový rozvrh pre trénerov - 1. deň, dopoludnie 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁL 

5 min 
Aktivita 1. Predstavenie a privítanie žiadny 

15 min 
Prieskum pred tréningom trénerov pero a vytlačený formulár 

 

10 min 
Aktivita 2. Prelomenie ľadov, rýchle 
rande 

žiadny 

10 min 
Aktivita 3. Budovanie tímov, ľudské 
bingo 

flipchart 

15 min 
Aktivita 4. Pravidlá papier na flipchart a fixky 

30 min 
Aktivita 5. Očakávania a obavy predpripravený papier - flipchart s nákresom 

stromu, jabĺk, listov a červy vystrihnuté z 
lepiacich papierikov, 3 až 5 kusov pre 
každého účastníka, fixky pre všetkých.  
 

20 min PRESTÁVKA 

10 min Aktivita 6. Orientácia — predstavenie 
KWL metódy 
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20 min Aktivita 7. Krátka prezentácia konceptu 
sociálnej mládeže (the Youth Social) a 
finančného vzdelávania a piatich 
vzdelávacích tém 

 

žiadny alebo ppt s ilustráciami 

20 min Aktivita 8. Hra s piatimi loptičkami 

 
päť lopčiek, na  každej je napísaná jedna 
z piatich vzdelávacích tém; päť hárkov s 
postojmi 

 
 
Pred aktivitami 1. dňa 

Prieskum pred tréningom: prosím, rozdajte účastníkom tento hárok a požiadajte ich o jeho vyplnenie 
ešte pred prvou aktivitou. Je to dôležité, aby sa na záver dali zmerať skúsenosti a poznatky, ktoré 
získali. 

 
 

PRIESKUM PRED TRÉNINGOM TRÉNEROV 
 
Miesto stretnutia:   Dátum:    
Ako by ste ohodnotili vaše počítačové zručnosti: q  žiadne q  slabé q dobré 
Máte prístup k internetu: q  nie q  zriedka q často 
Aký spôsob komunikácie s Aflatounom a ostatnými trénermi uprednostňujete: 
q   Internet (online diskusie, kurz, blog) q  Email q  Telefón q Stretnutia 

q   Iné, upresnite:    
 

REAKCIE 
Pred príchodom boli jasne komunikované ciele školenia 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 

S ktorou z nasledujúcich oblastí ste najmenej oboznámení? 
 

Koncept Aflateen  Osobné skúmanie a porozumenie Práva a povinnosti 

Sporenie a výdavky Plánovanie a rozpočtovanie Sociálny a finančný podnik 
mladých ľudí 

Som presvedčený/á, že dokážem pri vyučovaní používať nasledujúce metódy aktívneho vyučovania: 
a). Brainstorming/ 

 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 

b). KWL tabuľka 
 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 
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c) Divadlo obrazov 
 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 

 
Aké sú podľa vás najdôležitejšie výsledky školenia Aflatoun? Vyberte ľubovoľný počet. 

q podrobná znalosť plánov jednotlivých stretnutí 
q vášeň pre program Aflateen 
q dôvera vo využívanie aktívneho participatívneho prístupu v odbornej príprave 

 
VEDOMOSTI 
Uveďte, prosím, štyri hlavné skupiny práv dieťaťa: 
 

 
 

Uveďte, prosím, váš vlastný príklad projektov sociálneho alebo finančného podnikania, ktoré 
môžu deti realizovať v rámci programu Aflatoun: 

 
 

POSTOJE 

Ktoré z nasledujúcich výrokov sú pravdivé (P) alebo nepravdivé (N): 
 __ Deti sa hrou učia. 
__  Učitelia by mali v triede podporovať iné aktivity než prednášky. 
__  Deti nemôžu viesť triedne aktivity. 
__  Deti by mali byť centrom vzdelávania. 
__  Je stresujúce nechať deti podieľať sa na aktivitách v triede. 
 
S ktorými z nasledujúcich výrokov súhlasíte (S) alebo nesúhlasíte (N): 
 
__  Chudobné deti nemajú dostatok peňazí na to, aby mohli sporiť. 
__  Deti by nemali mať dovolené zarábať peniaze. 
__  Deti sú schopné spravovať svoje peniaze, aby dosiahli svoje ciele. 
__  Ak sú zdroje obmedzené, vzdelávanie chlapcov by malo mať prioritu. 

__  Dievčatá by sa mali zúčastňovať na mimoškolských aktivitách alebo vlastných projektoch. 
 

SPRÁVANIE 
Cítim sa pripravený/á viesť stretnutie Aflateen pre učiteľov a pracovníkov s mládežou 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 
Ďalšie poznámky: 
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AKTIVITA 1. PREDSTAVENIE A PRIVÍTANIE 
 

CIEĽ: Rýchlo privítať účastníkov, poďakovať im a poskytnúť im predstavu o charaktere workshopu 
zameraného na aktivity. 
 
MATERIÁLY: žiadne 
 
ČAS: 5 minút 
 
OPIS:  
Učitelia budú pravdepodobne nervózni a budú pociťovať obavy z toho, ako bude seminár prebiehať a 
čo bude jeho obsahom. Budú mať veľa otázok. Ubezpečte ich, že v priebehu dňa na mnohé z nich 
odpoviete. 
 
Poďakujte im za to, že prišli. Zdôraznite, že ste ich pozvali, pretože Aflatoun má trénerov v úcte a 
vie, že iba oni môžu priniesť programu úspech. 
 
Vnímame trénerov ako ústredné postavy programu a uvedomujeme si, že sa potrebujeme od nich 
učiť. Teraz sa posuňte ďalej a zahrajte si hru! 

 
 
 

AKTIVITA 2. PRELOMENIE ĽADOV - RÝCHLE 
RANDE 
 
 
CIELE: Na upokojenie účastníkom ukážte, že workshop bude aktívny, aby sa ľudia navzájom 
zoznámili trochu hlbšie a nadviazali medzi sebou vzťah.  
 
MATERIÁLY:  žiadne 
 
ČAS:  10 minút 
 
OPIS:  
Boli ste už niekedy na stretnutí s rýchlym rande? Nie? Je to prvýkrát?  
Je to rýchly spôsob, ako objaviť spoločné veci. Dostanete odo mňa témy, ktoré budete mať za 
úlohu za dve minúty prediskutovať s partnerom, ktorého si vyberiete spomedzi účastníkov. Obaja 
by ste mali za tento krátky čas povedať, čo si myslíte o daných témach, takže si, prosím, 
navzájom poskytnite priestor. Po prvom kole zmeníte partnerov a dostanete ďalšiu tému na dve 
minúty. Táto aktivita bude mať päť kôl a na každé z nich určite nájdete iného partnera.  
Vyberte si svojho prvého partnera!  
 
 Otázka prvého kola: Aká bola tvoja obľúbená hra v čase dospievania?  
 Po položení prvej otázky na diskusiu facilitátor skontroluje čas a ubezpečí sa, že každé kolo 
budú účastníci pokračovať s iným partnerom. 
 Tip: Ak niektorý účastník nemá partnera, musíme zapojiť pomocného facilitátora. Ak 
necháte ľudí vytvoriť trojicu namiesto páru, nezostane dosť času na to, aby každý partner 
rozprával, takže je lepšie vyhnúť sa takejto situácii. 
 Otázky by sme mali klásť po poriadku, začať s najjednoduchšími a ísť hlbšie. Je dobré 
vybrať si otázky, ktoré sa týkajú témy, ktorú by facilitátor chcel predstaviť účastníkom - v tomto 
prípade: deti, mládež, hranie hier.  
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CHAPTER 1 DAY 1. 
MORNING SESSION 

 

 

 
Možné otázky do ďalších kôl: 
 

 Aký bol váš najobľúbenejší predmet v škole a prečo? 
 Na čo ste hrdý/á? 
 Vymenujte svoje tri silné stránky! 
 Povedzte nám niečo, čo vás robí špeciálnym/ou!  
 Povedzte príbeh o tom, kedy ste dokázali prekonať ťažkosti! 

Kto je váš hrdina - vzor, ktorý je pre vás dôležitý? Prečo? 
 

AKTIVITA 3. BUDOVANIE TÍMOV - BINGO 
 
CIELE: Spoznať sa trochu hlbšie, pokračovať v nadväzovaní vzťahov medzi sebou, uvedomiť si, že 
máme omnoho viac spoločných vecí, ako sme si mysleli. 
 
 
MATERIÁLY:  hárky Bingo a perá pre každého účastníka 
 
ČAS:  10 minút 
 
OPIS:   
Povedzte účastníkom, že po skúsenostiach s rýchlym rande zostáva ešte veľa informácií, ktoré o sebe 
stále nevieme. Opýtajte sa ich, či poznajú pravidlá hry „Bingo“. Všetci účastníci budú mať pero a hárok 
papiera Bingo. Na ňom sa nachádza 25 výrokov o ľuďoch. Potrebujú nájsť päť ľudí, pre ktorých je 
vyhlásenie pravdivé a dať im podpísať zodpovedajúcu kolónku. Na ten istý papier sa jeden účastník 
môže podpísať iba raz. Cieľom je nájsť päť ľudí, ktorých kolónky sú usporiadané v rade, v stĺpci alebo 
diagonálne. Päť v rade je - BINGO. Ak sa to niekomu podarí, mal by zakričať bingo, aby sme vedeli, 
kto bol prvý. Kto dokáže nazbierať viac než jedno bingo? Keď účastníci dokončia úlohu alebo vyprší 
čas, zastavte aktivitu a overte, kto získal najviac bodov; taktiež si overte správnosť všetkých odpovedí. 
Výhercovi môžete udeliť cenu (voliteľné). 
 
DISKUSIA 
Po prvých dvoch kolách hry je vhodné sa na chvíľu zastaviť a požiadať účastníkov, aby sa zamysleli nad 
tým, čo sa naučili z aktivít. Čo z toho, čo ste sa o sebe dozvedeli, vás najviac prekvapilo? Ktorý zážitok 
bol zaujímavý? Čo bolo pre vás najnáročnejšie? Prečo? Podeľte sa o svoje myšlienky predtým, ako si 
sadnete do kruhu na ďalšiu aktivitu. 
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AFLATEEN BINGO – HÁROK AKTIVITY 
 

Nájdite niekoho, kto... a dajte mu/jej podpísať kolónku! Pamätajte! Od jednej osoby môžete 
získať iba jeden podpis. 

 
KTO UŽ VIE, 
ČÍM CHCE 
BYŤ, KEĎ 
DOSPEJE 

KTO DOKÁŽE 
KORČUĽOVAŤ 

DOZADU 

KTO DOMA 
TRIEDI ODPAD 

KTO RÁD 
ŠPORTUJE 

KTO VIE 
BÁSEŇ 

NASPAMÄŤ 

KTO VIE STÁŤ 
NA HLAVE 

KTO UŽ DNES 
VYPIL DVE 
ŠÁLKY KÁVY 

KTO POZNÁ 
KÚZELNÍCKY 

TRIK 

KTO JE TERAZ 
ZAMILOVANÝ 

KTO 
NENÁVIDÍ 

RANNÉ 
VSTÁVANIE 

KTO UŽ BOL 
MIMO 

EURÓPY 

KTO ROBÍ 
NEJAKÉ 

REMESELNÉ 
PRÁCE 

KTO UŽ VARIL 
PRE VIAC NEŽ 

25 OSÔB 

KTO VIE 
ŠETRIŤ 

PENIAZE 

KTO MILUJE 
ČOKOLÁDU 

KTO UŽ SPAL 
VONKU - POD 

HOLÝM 
NEBOM 

KTO VIE HRAŤ 
NA HUDOBNÝ 

NÁSTROJ 

KTO SA 
ZÚČASTNIL 

NA 
RENOVÁCII 

BYTU 

KTO CHODÍ 
RÁD DO KINA 

KTO MÁ RÁD 
MATEMATIKU 

KTO VIE, ČO 
ZNAMENÁ 

SLOVO 
POSILNENIE 

(EMPOWERME
NT) 

KTO SA 
SŤAHOVAL 
VIAC NEŽ 

DVAKRÁT V 
ŽIVOTE 

KTO CHODÍ 
RÁD DO 

PRÍRODY 

KTO RÁD 
ROZPRÁVA 

PRÍBEHY 

KTO MÁ 
NAJMENEJ 

TROCH 
BRATOV 
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AKTIVITA 4. PRAVIDLÁ 
CIELE: Podporiť účastníkov stanovením usmernení pre vedenie workshopu. Podporiť pocit 
rovnakého vlastníctva workshopu. 
 
MATERIÁLY: papier na flipchart a fixky 
 
ČAS: 15 minút 
 
OPIS:    

Začnite tým, že požiadate účastníkov, aby si sadli do kruhu.  Do stredu umiestnite flipchart a pero. 
Požiadajte ich, aby pre seminár navrhli pravidlá upravujúce správanie a dodržiavanie času. Často 
začnú premýšľať o pravidlách upravujúcich ich vlastné správanie. Ak ich neponúknu, môžete 
navrhnúť pokyny týkajúce sa dodržiavania času, drzosti, agresivity, nadávok, fajčenia a mobilných 
telefónov. Snažte sa nevkladať im slová do úst.  

Povzbudzujte ich, aby navrhli pravidlá upravujúce správanie vás a ostatných facilitátorov. Účastníci 
musia od začiatku cítiť, že workshop bude založený na rovnocennom dialógu. Keď účastníci 
prispievajú návrhmi, najprv sa opýtajte skupiny, či s myšlienkou súhlasí, a potom, či súhlasí s presným 
znením. Uľahčujte dosiahnutie konsenzu - zapojenie ľudí do rozhodovania im pomôže neskôr zapojiť 
sa do procesu.  

Pozvite každého, kto prispel myšlienkou, aby prišiel do stredu a napísal pravidlo. Ak sú pravidlá 
formulované skôr pozitívne ako negatívne, pomáha to vytvárať lepšiu atmosféru. Napríklad: „Vždy 
musíme hovoriť zdvorilo“ namiesto „Žiadne nadávky“.  

Keď skončíte so zbieraním pravidiel, požiadajte všetkých účastníkov, aby pristúpili a symbolicky ich 
podpísali, pretože to bude zmluva. Potom plagát zaveste na stenu na mieste stretnutia a nechajte ho 
tam až do konca tréningu. 
 
 
TIP:  Nechajte učiteľov, aby pravidlo radšej nakreslili, ako napísali, napr. aby nakreslili 
obrázok/ikonu mobilného telefónu alebo cigarety a preškrtli ho. 

 
 

AKTIVITA 5.  OČAKÁVANIA, PRÍSPEVKY A OBAVY 
 
CIELE: Umožniť účastníkom podeliť sa o akékoľvek obavy a strachy, ktoré majú. Umožniť im tiež 
uviesť, čo od workshopu očakávajú. Podporiť pocit rovnakého vlastníctva workshopu a prispievať 
svojimi vlastnými skúsenosťami a vedomosťami k obohateniu procesu odbornej prípravy. 

 
MATERIÁLY: predpripravený flipchartový papier s obrázkami stromu, jabĺk, listov a červov 
vystrihnutých z lepiacich papierikov,  3 - 5 ks pre každého účastníka, fixky pre všetkých 
 
ČAS:  30 minút
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OPIS:    
Pred stretnutím nakreslite na flipchartový papier veľký strom. Vystrihnite z lepiacich papierikov 3 
– 5 kusov tvarov (jablká, listy a červy) pre každého účastníka . Nižšie nájdete niekoľko vzorov.  
Flipchart so stromom umiestnite do stredu kruhu. Povedzte účastníkom, že po uzavretí zmluvy je 
potrebné dohodnúť sa aj na podrobnostiach. Rozdeľte jablká, listy a červy medzi účastníkov. 
Zvyšok položte do stredu a povedzte účastníkom, že si v prípade potreby môžu vziať viac. 
Vysvetlite, čo napísať na papiere - na každý  jednu vec - a dajte im pár minút na prácu v tichosti. 
 

 Jablká: účastníci by mali napísať svoje očakávania od workshopu. Na čo sú zvedaví? S čím by boli 
spokojní na konci školenia? Čo si chcú odniesť? 

 Listy: Účastníci by mali napísať svoj príspevok k úspechu školenia. Povzbudzujte ich, aby sa podelili 
o svoje vedomosti, skúsenosti, nadšenie - pomôže im to zapojiť sa a ich úsilie sa zmení z pasívnej 
pozície „čo dostanem“ na vzájomnú spoluprácu. 

 Červy: Účastníci by mali premýšľať o tom, čoho sa boja, čomu sa chcú počas tréningu vyhnúť. 
 

Ako facilitátor by ste sa mali vyhnúť príliš konkrétnym príkladom alebo vkladaniu slov 
účastníkom do úst. 
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Keď sú účastníci pripravení, jeden za druhým idú do stredu a umiestnia jablká a listy na zelenú časť 
stromu a červy ku koreňom a povedia pritom nahlas, čo napísali. V závere tejto aktivity umiestnite 
strom na stenu a nechajte ho tam do konca stretnutia. Počas hodnotiaceho stretnutia sa účastníci vrátia 
späť k jabloni, zozbierajú svoje očakávania, ak boli naplnené a skontrolujú, či sa im podarilo prispieť 
tým, čím chceli a vyhnúť sa obavám. Táto aktivita poskytuje rámec  školenia. 

 
 

AKTIVITA 6.  ORIENTÁCIA - PREDSTAVENIE 
METÓDY KWL 
 
CIELE: Zistiť, čo už účastníci vedia. Posúdiť mieru vedomostí účastníkov skupiny o Aflateene zistiť, 
na čo sú zvedaví. Predstaviť tiež po prvý raz schému KWL. 
 
 
MATERIÁLY: tri flipcharty na KWL schému, fixky 
 
ČAS: 10 minút 
 
OPIS:    
 
• Zhromaždite skupinu pri flipcharte (viď vyššie). 
• Požiadajte účastníkov, aby sa s Vami podelili o informácie, ktoré majú o Aflateene a zapíšte ich 

odpovede do prvého stĺpca. 
• Potom sa ich opýtajte, čo sa chcú o Aflateene dozvedieť a ich otázky zapíšte do druhého stĺpca. 
• Vysvetlite účastníkom, že na konci workshopu ich požiadate, aby vyplnili tretí stĺpec. 
 
Metóda KWL - flipchart 

 

ČO VIEME O 
AFLATEENE? (KNOW) 

ČO SA CHCEME 
DOZVEDIEŤ O 
AFLATEENE? (WANT TO 
KNOW) 

ČO SME SA NAUČILI O 
AFLATEENE? (LEARN) 
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AKTIVITA 7. KRÁTKA PREZENTÁCIA KONCEPTU 

SOCIÁLNEHO A FINANČNÉHO VZDELÁVANIA 

MLÁDEŽE A PIATICH VZDELÁVACÍCH TÉM 

 
CIELE: Poskytnúť účastníkom informácie o koncepcii, z ktorej vychádza publikácia Aflateen a všetky 
publikácie z rodiny Aflatoun. 
 
MATERIÁLY: žiadne; v prípade prezentácie PPT je možné premietnuť ilustráciu témy 
 
ČAS: 20 minút 
 
OPIS: Na prezentáciu môžete použiť nasledujúce poznámky o kľúčových informáciách, ktoré je potrebné 
poskytnúť. Buďte kreatívni! 
 
KONCEPCIA: 
Čo máme na mysli pod SaFE - sociálne a finančné vzdelávanie? 
Vytvárame rovnováhu medzi sociálnym a finančným vzdelávaním detí. Tieto dve oblasti sa musia 
udržiavať vo vzájomnej rovnováhe. Pod sociálnym vzdelávaním sa rozumie pomoc deťom pri rozvíjaní 
ich charakteru, poučenie o právach dieťaťa a povzbudenie k tvorbe projektov, ktoré súvisia so sociálnou 
spravodlivosťou. Pod finančným vzdelávaním sa rozumie výučba detí o tom, ako sporiť, ako si viesť 
finančné záznamy a vytvárať projekty, ktoré generujú zisk. 
Bohužiaľ, sú chvíle, keď nám znalosť našich práv sama osebe nestačí. Môžete napríklad povedať 
nejakému dievčaťu, že má právo na vzdelanie. Ak si však nemôže dovoliť ani kúpiť lístok na autobus do 
školy alebo ak si jej rodičia nemôžu dovoliť kúpiť jej potrebnú uniformu, načo jej toto právo je? Podobne 
môžeme povedať nejakému chlapcovi, že má právo hrať sa, ale ak nemá ani pár drobných na kúpu 
hračky, v čom mu pomôže to, že bude o tomto svojom práve vedieť? Ľudia často potrebujú mať isté 
množstvo peňazí, aby ich práva mali význam.  
 
TIP: Účelom poznámok v tejto časti je pomôcť vám pripraviť si vlastný príhovor. Nájdite si svoj vlastný 
spôsob, ako vysvetliť tieto myšlienky. Je to jediné stretnutie, ktoré vyžaduje od facilitátora, aby urobil 
prednášku. 
 
Ako teda sociálna stránka posilňuje finančnú stránku? Aflateen neberie vzdelávanie detí o financiách na 
ľahkú váhu. Vieme, že peniaze so sebou prinášajú najrôznejšie pokušenia a komplikácie. Skôr, ako sa 
dostaneme k oblasti finančného vzdelávania, snažíme sa v deťoch podporiť zmysel pre spravodlivosť a 
chápanie etických princípov. Hovoríme im, aby sa považovali nielen za jednotlivcov, ale aj za členov 
rodiny a komunity. Dbáme na to, aby sme neprezentovali peniaze ako zaručený zdroj šťastia.  
Pravdepodobnosť, že peniaze spôsobia problémy je rovnaká, ako pravdepodobnosť, že prinesú riešenia. 
Chceme, aby deti pochopili, že ako jednotlivci môžu mať úžitok zo sporenia a podnikania. Kladieme však 
rovnaký dôraz aj na potenciál podnikania pozitívne vplývať na úrovni komunity. 
 
 
Akých je päť hlavných vzdelávacích tém a čo sa z nich deti naučia? 
Osobné porozumenie a skúmanie 
Podporujeme mladých ľudí, aby porozumeli sami sebe a vážili si sami seba, aby z nich vyrástli sebaistí 
ľudia schopní riadiť vlastný život. Deti sa učia lepšie si uvedomovať svoje emócie a vyjadrovať ich. Učia 
sa, že sme jedineční a výnimoční, ale nikto nie je dôležitejší ako ostatní. Chceme im tiež pomôcť myslieť 
na seba. Motto programu Aflatoun znie: “Oddeľte fikciu od reality! Skúmajte, premýšľajte, pátrajte a 
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konajte. “ 
 
Práva a povinnosti 
Program Aflatoun má korene v Dohovore OSN o právach dieťaťa (Convention on the Rights of the Child, 
UNCRC). Chceme, aby deti pochopili, že majú práva a že to, že všetky deti majú rovnaké práva, ich robí 
rovnými. Každý z nás má iný pohľad na svet, či už náboženský, politický alebo iný, ale Dohovor o 
právach dieťaťa predstavuje súbor hodnôt, ktorý sme podpísali všetci. Deti sa však učia, že ich práv ich 
nesmie nikto zbaviť. Dbáme tiež na to, aby sme deti učili, že ak majú nejaké právo, majú aj k nemu 
prislúchajúcu zodpovednosť. Napríklad, ak má mladý človek právo na vzdelanie, jeho zodpovednosťou je 
učiť sa. Ak má právo hrať sa, je zodpovedný za to, že sa bude hrať bezpečne. Ak má právo na potravu, je 
zodpovedný za to, aby neplytval potravinami. 
 
Sporenie a výdavky 
Deti podporujeme v tom, aby prijali sporenie ako spôsob myslenia, aby ničím neplytvali, či už ide o 
peniaze, jedlo, čas, vodu alebo iné prírodné zdroje. Dôraz sa kladie na pravidelné sporenie malých súm, 
t.j. na rozvoj disciplíny v sporení.  
Mladí ľudia sa učia o rozdieloch medzi potrebou a túžbou. Cieľom nie je podporovať deti v tom, aby 
snívali o tom, že sa raz stanú milionármi. Ide o to, aby mali disciplínu a dokázali sa o seba postarať, keď 
vyrastú. 
 
 
Plánovanie a rozpočtovanie 
Ak učíme mladých ľudí sporiť, musíme ich tiež naučiť, ako viesť základné finančné záznamy, napríklad 
stĺpce príjmov a výdavkov. Plánovanie a rozpočtovanie učí deti, aby si stanovili ciele úspor. Naučia sa 
tiež organizovať svoje ďalšie zdroje vrátane času. 
 
Detský sociálny a finančný podnik 
Podporujeme deti v tom, aby si v škole vytvorili vlastné malé projekty sociálneho a finančného 
podnikania. Projekty sociálneho podnikania zahŕňajú všetky veci, vďaka ktorým je život dieťaťa, školy 
alebo komunity spravodlivejší, bezpečnejší alebo zdravší. Niektorí mladí ľudia napríklad sadia v okolí 
školy stromy, ktoré poskytujú tieň a súkromie či ovocie. Alebo urobia kampaň proti fajčeniu, alkoholu a 
iným drogám, či kampaň proti šikane alebo násiliu učiteľov. Finančný podnik zahŕňa akýkoľvek malý 
projekt generujúci zisk, ktorý sa realizuje v rámci vyučovania alebo v rámci voľnočasových aktivít. Môže 
ísť o pečenie a predaj koláčov alebo chov kurčiat a predaj vajec, alebo starostlivosť o zeleninovú záhradu 
na predaj zeleniny na trhovisku. 

 
 

AKTIVITA 8. HRA S PIATIMI LOPTIČKAMI 
 
CIELE: Predviesť účastníkom, že všetkých päť vzdelávacích tém je rovnako dôležitých a že v dobrom 
programe musia mať rovnaký časový priestor. 
 
 
MATERIÁLY: päť loptičiek, na každej je napísaná jedna z piatich vzdelávacích tém, päť hárkov s 
postojmi (pozri nižšie) 
 
ČAS:  20 minút 
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Ja, ty a 
Aflateen 

Ja a moja 
komunita 

 
Ja a moji 
priatelia 

 

OPIS: 
 

• Spýtajte sa účastníkov, ktorá z piatich vzdelávacích tém je najdôležitejšia. Požiadajte ich, aby vysvetlili svoju 
odpoveď.  

• Položte päť farebných loptičiek do kruhu a nájdite na aktivitu 5 dobrovoľníkov (ak nezoženiete farebné loptičky, 
použite obyčajné papiere, ale napíšte na ne čísla 1 - 5).  

• Na každého dobrovoľníka pripnite hárok papiera. Každý z týchto piatich hárkov by mal obsahovať jednu z piatich 
vzdelávacích tém. 

• Požiadajte dobrovoľníkov, aby sa do seba zavesili lakťami. Vytvoria kruh tak, že všetci smerujú tvárami von z 
kruhu. 

• Vysvetlite im, že každý dobrovoľník si musí vziať loptičku, ktorá zodpovedá nápisu na papieri pripevnenom na 
jeho hrudi. Požiadajte ich, aby začali. Často sa stáva, že sa dobrovoľníci navzájom ťahajú, a preto nemôžu splniť 
úlohu. Ak k tomu dôjde, opýtajte sa ostatných účastníkov: „Prečo to nefunguje?“ Povedia vám, že dobrovoľníci 
musia pracovať ako tím.  

• Znova odštartujte hru a pripomeňte dobrovoľníkom, že musia spolupracovať. 
•  Akonáhle sa im podarí zodvihnúť päť loptičiek a vrátiť sa do stredu kruhu, opýtajte sa ich, čo nás toto cvičenie učí  

o piatich vzdelávacích témach (všetky sú si rovné a musia fungovať spoločne). 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
5 vzdelávacích tem 
 
 
Ak chcete, môžete pridať druhú časť hry: 
 

• Vysvetlite, že v programe Aflateen chceme vidieť zmenu v poznatkoch, zručnostiach a postojoch detí. 
• Účastníkom rozdajte päť hárkov s postojmi. 
• Privolajte dobrovoľníkov späť do stredu kruhu.  
• Vysvetlite, že tentoraz musia zodvihnúť farebné loptičky tak ako predtým a potom ďalej spolupracovať v kruhu tak, 
že každý dobrovoľník by mal odovzdať svoju loptu účastníkovi so zodpovedajúcim postojom na hárku papiera.  

• Potom sa spýtajte celej skupiny, či sa vzdelávacie témy zhodovali so správnymi postojmi. 

Ja a peniaze 
 

Ja a moja 
rodina 
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TÉMA 1 

OSOBNÉ POROZUMENIE A VÝSKUM 

 
TÉMA 2 

PRÁVA A POVINNOSTI 

 
TÉMA 3 

SPORENIE A MÍŇANIE 

 
TÉMA 4 

PLÁNOVANIE A ROZPOČTOVANIE 

 
TÉMA 5 

SOCIÁLNY A FINANČNÝ PODNIK 

VŠETKÝCH 5 ZÁKLADNÝCH PRVKOV 

 HRA S LOPTIČKAMI - HÁROK AKTIVITY 
Názvy tém (uvedené nižšie) vytlačte na osobitné hárky papiera. Pomôže, ak bude každý z hárkov inej farby. 
 
Urobte päť rôznofarebných loptičiek. Ak to nie je možné, z piatich hárkov bieleho papiera pripravte päť bielych 
guľôčok, ktoré očíslujete od 1 do 5. 
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POSTOJ 

VERÍM V SEBA. MÔŽEM TOHO VEĽA DOSIAHNUŤ. 

 
POSTOJ 

CHCEM, ABY SA UPLATŇOVALI PRÁVA VŠETKÝCH 
DETÍ NA SVETE. 

 
POSTOJ 

CENÍM SI VHODNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH A 
FINANČNÝCH ZDROJOV. 

 
POSTOJ 

CHCEM SI VOPRED NAPLÁNOVAŤ, NA ČO BUDEM 
MÍŇAŤ/ČO BUDEM ROBIŤ. 

 
POSTOJ 

CENÍM SI PODNIKANIE, AKO SPÔSOB, KTORÝM 
MÔŽEM ZLEPŠIŤ VECI V MOJEJ KOMUNITE 

Tu sú zodpovedajúce hárky s postojmi pre druhú polovicu hry. Nemusíte ich vytlačiť na farebný papier. 
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KAPITOLA 2 DEŇ 1. 
POPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 
OSOBNÉ POROZUMENIE 

 
Ciele: 
Predstavenie témy Osobné porozumenie. 

 
Návod na časový rozvrh pre trénerov - 1. deň, popoludnie 

 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁL 

25 min 
Aktivita 1. Tichá debata tri flipcharty, fixky 

20 min 
Aktivita 2. Hlasujte nohami tri hárky papiera A4 s vytlačenými 

slovami 
SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM/NEVIEM 

20 min 
Aktivita 3. Facilitovaná diskusia - 
zdravý vzťah 

papiere A4, fixky pre každého účastníka, 
flipchart 

20 min PRESTÁVKA 

30 min 
Aktivita 4. Pyramída produktivity papiere A4, fixky pre každého účastníka, 

vopred pripravený flipchart 

60 min 
Aktivita 5. Kruh kreativity papiere A4, fixky pre každého účastníka, 

vopred pripravený flipchart 

30 min 
Aktivita 6. Reflexia v malých 
skupinách 
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AKTIVITA 1.  TICHÁ DEBATA 
 
CIELE: Naučiť sa metódu tichej debaty. 
 
MATERIÁLY: tri flipcharty, fixky 
 
ČAS: 20 minút 

 
OPIS: 
Začnite vysvetlením, že účastníci si vyskúšajú rôzne metódy, pretože tieto metódy budú musieť 
neskôr učiť učiteľov a najlepší spôsob, ako získať osobnú skúsenosť s metódou, je skúsiť ju. 
Vysvetlite im, že sa počas tréningu budú prebiehať stretnutia v malých skupinách určené na 
reflexiu, kde budú môcť diskutovať o tom, ako môžu prispôsobiť naučené metódy počas 
odbornej prípravy učiteľov, na aké typy prekážok môžu naraziť, ako sa dajú prekonať, aké sú ich 
obavy a aké majú očakávania súvisiace s metódami. 
 

• Vysvetlite účastníkom, že v tejto časti preskúmajú, kto tvorí ich skupinu, odkiaľ 
pochádzajú a kam v živote smerujú.  

• Povedzte účastníkom, že ste v miestnosti umiestnili tri hárky papiera a že na každom 
hárku je napísaná jedna z nasledujúcich otázok: 

o Čo je dôležitejšie - naša minulosť alebo naša budúcnosť? Prečo? 
o Aká je jedna z vašich silných stránok? 
o Môže byť každý v živote šťastný? Prečo áno, prečo nie? 

• Požiadajte účastníkov, aby sa prešli po miestnosti a svoje odpovede napísali na 
jednotlivé hárky. Informujte skupinu, že môžu písomne reagovať aj na odpovede 
ostatných účastníkov. 

• Všetkým pripomeňte, že neexistujú správne či nesprávne odpovede a povzbuďte 
diskusiu tým, že účastníkom poviete, že si môžu navzájom oponovať. 

• Pokračujte v tichej diskusii, pokiaľ sa účastníci zapájajú a prejavujú záujem. 
• Prezrite si odpovede účastníkov a požiadajte ich, aby vysvetlili svoje odpovede a uviedli 

príklady. 
 
 

TIP: Ďalšou alternatívou na spoznanie vedomostí, názorov alebo asociácií účastníkov o určitej 
téme je zaradiť do programu aktivitu World Café (svetová kaviareň). Podobne ako pri tejto 
aktivite sa na samostatné flipchartové papiere napíšu 3 - 4 témy. Papiere sa umiestnenia na rôzne 
stoly.  Účastníci chodia v malých skupinách okolo stolov a diskutujú o každej téme, komentujú a 
dávajú návrhy na predchádzajúce pripomienky. Na konci posledného kola skupiny prezentujú a 
zhrnú kľúčové zistenia napísané na papieri. 
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AKTIVITA 2.  HLASUJTE NOHAMI 
 
CIELE: Naučiť sa metódu hlasovania nohami. Preskúmať tému príležitostí neformálneho 
vzdelávania. 
 
 
MATERIÁLY: tri hárky papiera veľkosti A4 s vytlačenými slovami SÚHLASÍM, NESÚHLASÍM, 
NEVIEM. 
 

ČAS: 20 minút 
OPIS:  

• Umiestnite značky s nápismi „súhlasím“, „nesúhlasím“ a „nie som si istý/á“ na rôzne miesta v 
miestnosti alebo na operadlá troch stoličiek rozmiestnených v učebni. 

• Prečítajte účastníkom jedno z nasledujúcich vyhlásení a požiadajte ich, aby prešli k príslušnej 
značke v závislosti od toho, či s vyhlásením súhlasia alebo nesúhlasia alebo si nie sú istí. 

- Škola je najdôležitejším miestom vzdelávania. 
- Dôraz by sa mal klásť na učenie . 
- Učenie by malo byť pre účastníkov zábavné.  
- Počas procesu učenia je medzi pedagógmi a účastníkmi vzdelávania nevyhnutný vzájomný rešpekt. 
- Neformálne vzdelávanie by malo zahŕňať krátkodobé aktivity zamerané na prítomnosť a okamžitý 

dosah. 
V neformálnom vzdelávaní je nižšia úroveň kontroly a štruktúry.  

- Poskytnúť viac priestoru študentom nie je bezpečné. 
- Je náročné implementovať neformálne vzdelávacie nástroje do formálneho vzdelávacieho systému a 

vyučovacích hodín. 
• Následne požiadajte niekoľkých účastníkov, aby vysvetlili svoje stanoviská.  
• Pripomeňte skupine, že neexistujú správne alebo nesprávne odpovede a že je v poriadku, ak 

nesúhlasia so svojimi priateľmi. 
 
AKTIVITA 3.  FACILITOVANÁ DISKUSIA - ZDRAVÝ 
VZŤAH 
 
CIELE: Naučiť sa metódu facilitácie. Skúmať tému zdravého vzťahu. 
 
MATERIÁLY: papiere A4, fixky pre každého účastníka 
 
ČAS: 20 minút 
 
OPIS: 

Vysvetlite účastníkom, že ich úlohou bude facilitovať diskusiu o zdravom vzťahu. (Téma a aktivita je 
opísaná v príručke pre učiteľov.)  

Požiadajte účastníkov, aby zozbierali otázky, ktoré sa majú prediskutovať počas stretnutia. Dajte im päť 
minút a hárok papiera s fixkou na vytvorenie zoznamu.  

Po piatich minútach požiadajte účastníkov, aby sa podelili o svoj zoznam. Diskutujte o otázkach, s 
ktorými prišli.  

Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o svoje nápady týkajúce sa pravidiel, ako účinne facilitovať. 
Nechajte ich diskutovať a všetky nápady zapíšte na flipchart.  

Počas diskusie sa uistite, že účastníci chápu základné pravidlá procesu facilitácie.  
*(Viac informácií o tipoch na facilitáciu nájdete na: https://measuringu.com/10-golden-rules-of-
facilitation/)  
Dajte každému priestor, aby vyjadril svoje myšlienky: je dôležité udržiavať rovnováhu medzi 
plachými a hlučnejšími účastníkmi.  
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Buďte si vedomí práv účastníkov: môžu prestať, ak sa cítia nepríjemne, ozvať sa, keď sa necítia 
bezpečne a vyjadriť svoje potreby.  
Môžete dovoliť účastníkom argumentovať, nesúhlasiť, podporiť ich, aby sa podelili o svoje myšlienky 
a rešpektovali opačný názor.  
Udržte si kontrolu: povinnosťou facilitátora je dodržať čas, strážiť rámec a dodržiavanie pravidiel, 
ktoré boli na začiatku dohodnuté a vracať účastníkov späť k hlavnej téme, keď sa od nej odklonia. 
Buďte profesionálni: musíte byť láskaví a priateľskí, nikdy však neprejdite z role facilitátora do role 
priateľa.  
Ticho je váš priateľ. Môžu nastať situácie, keď budete v pokušení veľa hovoriť. V tichu je napätie, 
ktoré by mal facilitátor vedieť uniesť. Nikdy nerobte unáhlené závery ani  nevkladajte účastníkom 
slová do úst.  Buďte trpezliví - možno potrebujú trocha viac času na premýšľanie o svojich 
odpovediach, aby sa mohli zapojiť. 
Snažte sa byť čo najneutrálnejší a vyhnite sa zaujatosti. Prv než podporíte určitú tému, najmä citlivú, 
premýšľajte o svojich predsudkoch a stereotypoch.  
Monitorujte a hodnoťte svoj výkon ako facilitátora, aby ste sa mohli poučiť zo svojich chýb a 
zlepšovať svoje zručnosti.
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      AKTIVITA 4.  PYRAMÍDA PRODUKTIVITY 
 
CIELE: Naučiť sa metódu pyramídy produktivity. 
 
MATERIÁLY: papiere A4, fixky pre každého účastníka a vopred pripravený flipchart 
 
ČAS: 30 minút 
 
OPIS:  
Vysvetlite účastníkom, že by sa mali naučiť metódu pyramídy produktivity a najlepším spôsobom je 
získať s ňou vlastnú skúsenosť.  
 

Spýtajte sa účastníkov, či existujú v ich živote nejaké oblasti, v ktorých dokážu dobre narábať s časom? 
Prečo je to tak? Čo im pomáha robiť veci načas? Podeľte sa o úspešné príbehy! Ak si nedokážete 
spomenúť na žiadne pozitívne príklady - poobzerajte sa dookola: poznáte niekoho, kto je efektívny 
v manažovaní svojho času? 

Ukážte účastníkom nasledujúci obrázok pyramídy produktivity. Môžete ho premietnuť na stenu alebo 
ju nakresliť na flipchartový papier na tabuli. 

 

 
 
 
 
 

* Odkaz na viac tipov ohľadom facilitácie: https://measuringu.com/10-golden-rules-of-facilitation/ 
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Mať rodinu ako 
základná hodnota 

1

Dlhodobý 
cieľ: stabilné 
zamestnanie a 
dobrý plat 

Strednodobý 
cieľ: získať 
certifikát / 
osvedčenie 

PYRAMÍDA PRODUKTIVITY* 

 
 

*Hyrum Smith 
 
 

* Vysvetlite im na príklade, ako naše základné hodnoty určujú naše ciele. Zoberme si príklad: vašou 
hlavnou hodnotou je mať veľkú rodinu, keď budete dospelí. Ak chcete mať dlhodobo veľkú rodinu, 
potrebujete stabilné zamestnanie s primeranou mzdou. Vaším strednodobým cieľom bude získať dobré 
zamestnanie s primerane veľkým platom, takže potrebujete mať nejaký certifikát. Aby ste mohli v 
krátkom čase ukončiť štúdium, musíte úspešne zložiť skúšky. Takže na úrovni svojich každodenných 
aktivít potrebujete zajtra odovzdať zadanie. 

. 

 
CVIČENIE: 

NAKRESLITE SVOJU PYRAMÍDU PRODUKTIVITY! 
 

Identifikujte svoju základnú hodnotu - a nakreslite k nej každodenné činnosti! 
Čo by ste mali urobiť, aby ste dosiahli svoj cieľ? 

Príklad: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

• Po vysvetlení metód podporte facilitátora, aby si vytvoril vlastnú pyramídu produktivity. 
Identifikujte základnú hodnotu - a nakreslite k nej každodenné činnosti! Čo by ste mali urobiť, aby 
ste dosiahli svoj cieľ? Príklad: rodina ako hlavný cieľ, dlhodobý cieľ: stabilné zamestnanie s 
primeranou mzdou, strednodobý cieľ: úspešne zložiť skúšku, denná aktivita: odovzdať úlohu ... 
strednodobý cieľ: získať certifikát. 

Krátkodobý 
cieľ: úspešne 
zložiť skúšky 

Každodenná 
aktivita: 

odovzdať 
zadanie 

2
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Sprievodné otázky po aktivite 
Vysvetlite, aké dôležité je poznať svoje základné hodnoty a pravidelne si pripomínať, prečo robíme to, 
čo robíme. Pozrime sa, ako preskúmať svoje základné hodnoty. Konáte na základe svojich základných 
hodnôt, aj keď si toho nie ste vedomí. 
Spýtajte sa sami seba, čo je vo vašom živote najdôležitejšie. Každú odpoveď napíšte na kus papiera 
alebo lepiaci papierik. 
Poukladajte papieriky s hodnotami na kôpku, jeden po druhom si ich prezrite a spýtajte sa sami seba: 
Prečo je to pre mňa také dôležité? Keď nájdete pod touto hodnotou nejakú hlbšiu hodnotu, napíšte ju 
na samostatný hárok papiera. 
Pokračuje v procese, až kým nebudete odpovedať len: „Je to jednoducho tak“. Na hlbšej úrovni sa 
nachádzajú vaše základné hodnoty. 
Ľudia majú zvyčajne 2 až 5 základných hodnôt. Koľko ich máte na konci tohto procesu vy? Pokúste sa 
usporiadať ich do poradia: ktorá z nich je najdôležitejšia? 

 
TIP: Navrhnite účastníkom, aby si robili poznámky o svojom osobnom procese. Čo bolo pri tejto 
aktivite ťažké? Čo bolo náročné? Ako to dokázali prekonať? Tieto poznámky môžu použiť pri 
reflexii v závere dňa. 

 
 

AKTIVITA 5.  KRUH KREATIVITY 
CIELE: Naučiť sa metódu kruh kreativity. 
 
MATERIÁLY: papiere A4 a fixky pre každého účastníka, vopred pripravený flipchart 
 
ČAS: 60 minút 
 
OPIS:  

• Predstavte účastníkom koncepciu Kruhu kreativity. Vysvetlite im, že s týmto špirálovitým spôsobom 
plánovania budú pracovať vo viacerých aktivitách a teraz si vyskúšajú niektoré jeho prvky.  

• Každému účastníkovi dajte kópiu Kruhu kreativity (alebo ukážte účastníkom ukážku jedného z nich na 
flipcharte alebo tabuli, aby si ich mohli sami zapísať) a pero. 



 

 

Vrchol hory je vaša vízia 

Cesta je vaše poslanie 

Začínate tu: realita 

RIADENIE PROJEKTOV: KRUH KREATIVITY 

 
 
 

• Spýtajte sa účastníkov, v ktorom bode by chceli vstúpiť do kruhu kreativity.  
• Vysvetlite účastníkom, že špirálovitá metóda plánovania - Kruh tvorivosti nás učí neplánovať lineárne. Začnite 

overením reality: kde sa nachádzate teraz?  
• Skúsme to: Chcete byť trénerom/učiteľom Aflateen. Čo už máte, aby ste dosiahli tento cieľ? Čo ešte potrebujete? Čo 

chcete vylepšiť? Účastníkom dajte pár minút a potom ich nechajte zdieľať svoje kľúčové zistenia.  
• Prejdite k vízii. Čo chcete zmeniť? Aký by bol ideálny stav? Predstavte si, ako bude vyzerať výsledok vašej činnosti. 

Vyhlásenie o vízii je zvyčajne v prítomnom čase, keďže už je hotové. Opýtajte sa sami seba na svoju motiváciu: 
Prečo to chcete urobiť?  

• Ďalším krokom je poslanie: ide o to, ako chcete dosiahnuť svoj sen? Toto je metóda,  ktorú si vyberiete na 
dosiahnutie svojich cieľov.  

• Vyskúšajte metódu s procesom, ktorý ste už predtým začali: Ako tréner/učiteľ Aflateenu napíšte stručne víziu a 
poslanie. 
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Time-bound T 

Reasonable R 

Achievable A 

Measurable M 

Specific S 

• Po výbere svojej cesty na vrchol hory, na ktorú chcete vyliezť, si musíte stanoviť ciele. 
Vaše ciele by sa spĺňať súčasne päť kritérií – túto techniku nazývame technika SMART 
cieľov:  

 
STANOVENIE SMART CIEĽOV 

 
S  špecifické, konkrétne ciele (Specific) 
M  merateľné ciele   (Measurable) 
A  dosiahnuteľné/prijateľné (Achievable) 
R  realistické/relevantné  (Realistic) 
T časovo špecifické/sledovateľné    (Time Specific/Trackable) 
 

 
 
 
Požiadajte účastníkov, aby stanovili 5 SMART cieľov, ktoré by chceli dosiahnuť ako tréner/učiteľ 

Aflateen. Dajte im päť minút, aby sa podelili o svoje kľúčové zistenia. Mali by ste skontrolovať, 
či sú ich ciele špecifické a konkrétne; ak sú merateľné, tak budú vedieť, kedy ich dosiahnu; či sú 
dosiahnuteľné na základe ich súčasnej reality; či má zmysel, aby sa o ne usilovali a tiež či si 
stanovili konečný termín a časový rozvrh. 

 
TIP: Pripomeňte účastníkom, že rozdiel medzi snom a cieľom je, že cieľ by mal byť SMART! 
 
- Vysvetlite účastníkom krátko zvyšné časti kruhu.  
- Po stanovení svojich cieľov budete potrebovať plán. Opýtajte sa sami seba: Kto urobí čo? Kto 

sú členovia vášho tímu, koho môžete zapojiť? Vytvorte podrobný plán na dosiahnutie 
svojich cieľov pomocou míľnikov.  

- Ďalšou fázou je implementácia, keď je vašou úlohou „kráčať po ceste, ktorú ste opísali 
predtým“.  

- Po implementácii získate výsledky a musíte skontrolovať, kde sa nachádzate: vyhodnoťte svoj 
proces pomocou kontroly cieľov a míľnikov SMART.  

- Potom zhrňte svoje kľúčové zistenia a skontrolujte, či ste dosiahli plánovanú víziu. Môžete 
skontrolovať vašu novú realitu: ste spokojní s výsledkami? Ak áno - znamená to, že sa vám 
to podarilo, váš plán je dosiahnutý. Sú nejaké rozdiely medzi vašimi výsledkami a víziou? 
Potom skontrolujete, kde sa stala chyba - a urobte korekcie pomocou nového kruhu 
kreativity. 

Povedzte účastníkom, že túto metódu si môžu precvičiť aj v rámci plánovania kariéry. 
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AKTIVITA 6. SKUPINOVÁ REFLEXIA* 
 

 
Na konci každého tréningového dňa sa účastníci rozdelia do malých skupín po 4 – 5 členov + 1 
pomocný tréner v každej podskupine.  
Je dôležité, aby boli skupiny čo najvyváženejšie z hľadiska pohlavia, veku, jazyka atď.  
 
TIP:  Ako alternatívu by ste mohli spojiť ľudí z podobnej organizácie, aby premýšľali o tom, ako by 
mohli využiť vedomosti, ktoré sa počas dňa naučili a ktoré z nich využijú neskôr vo svojom programe 
s vlastnou cieľovou skupinou.  
Je to tiež dobrá príležitosť poskytnúť spätnú väzbu školiteľom, aby mohli priebežne zlepšovať kvalitu 
tréningu. Vysiela to účastníkom správu, že sú dôležití.  
 

Dôvernosť je samozrejme nevyhnutná, takže ak by sa tréner chcel podeliť o spätnú väzbu zo 
skupiny v tíme, musí na to myslieť a v prípade potreby to musí s účastníkom prediskutovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* (Pokiaľ ide o metódu reflexných skupín v práci s mládežou, viac nájdete tu: SALTO Toolbox 
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/reflection-groups.148/.) 
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KAPITOLA 3 DEŇ 2. 
DOPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 
VZDELÁVACIE TÉMY 

 
CIELE: 
Predstavenie prvých kapitol príručky pre učiteľov v nasledujúcich témach: práva a povinnosti, 
rôzne schopnosti a rodová rovnosť. 

 
Návod na časový rozvrh pre trénerov - 2. deň, dopoludnie 

 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERIÁLY 

90 min 
Aktivita 1. Práva a povinnosti - 
vyučovacia prax v troch skupinách 

predpripravený flipchart so štyrmi typmi 
práv.  
učebný plán A: práva na malých výstrižkoch 
papiera. 
učebný plán B: flipchart a fixky.  
učebný plán C: pripravená tabuľka “Cíti sa 
ako” na flipcharte. 

 

20 min PRESTÁVKA 

60 min 
Aktivita 2. Rôzne schopnosti: hra 
Rovnosť - rovnocennosť 

 

košík s rôznymi predmetmi 

60 min 
Aktivita 3. Rodové a spoločenské roly: 
hra Cesty života 

 

kartičky so spoločenskými  rolami 
predstavujúcimi nerovnosť pre každého 
účastníka  
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AKTIVITA 1. PRÁVA A POVINNOSTI — 
VYUČOVACIA PRAX V TROCH SKUPINÁCH 
 
CIELE: Získať učiteľskú prax pomocou práv a povinností detí. 
 
MATERIÁLY: predpripravený flipchart so štyrmi typmi práv 
Pre učebný plán A  - práva na malých výstrižkoch papiera. 
Pre učebný plán B - flipcharty a fixky. 
Pre učebný plán C - pripravená tabuľka “Cíti sa ako” na flipcharte. 
 
 
ČAS: 60 minút 

 
OPIS:   
Krok 1. Vysvetlenie a príprava  

Vysvetlite účastníkom, že sa chystáte zaradiť ich do skupín po štyroch alebo piatich, dajte každej skupine učebný 
plán a dajte im najmenej 15 minút na oboznámenie sa s jeho obsahom. Potom sa zídu a budú učiť väčšiu skupinu. 
Musíte zdôrazniť, že skutočne budú učiť a ich úlohou nie je spraviť prezentáciu.  
Poukážte na tabuľku spätnej väzby na vyučovaciu prax a informujte ich, že po odučení požiadate celú skupinu, aby 
pomocou týchto kritérií vyhodnotila ich výkon.  
Rozdeľte ich do skupín po štyroch alebo piatich, rozdajte im učebné plány a nechajte ich čítať.  
Opäť zdôraznite, že sa chystajú učiť väčšiu skupinu. Môžu si vybrať jednu osobu zo svojej skupiny alebo môžu 
učivo rozdeliť tak, aby každá osoba odučila jeho časť. 
Odpovedzte na ich otázky. 
 

Krok 2. Pozorujte ich pri učení 
Požiadajte zvyšok skupiny, aby urobili všetko, čo od nich vyžaduje učiteľ. Nie je dobré, aby väčšia skupina hrala rolu detí. 
 Zatiaľ čo účastníci vyučujú, skúste si písať poznámky, ktoré vám neskôr pomôžu poskytnúť spätnú väzbu. 
 
TIP:  
Z časových dôvodov možno nebudete môcť sledovať každú skupinu odučiť celú vyučovaciu hodinu. Sami sa rozhodnite, ako 
to vyriešiť. Niekedy pomáha pozorovať rôzne skupiny pri vyučovaní rôznych častí tej istej hodiny. 
 
 
Krok 3. Dajte im spätnú väzbu  

Začnite tým, že sa rýchlo spýtate učiteľov, aký mali pocit z toho, ako stretnutie prebiehalo. 
Prejdite niektoré alebo všetky otázky s veľkou skupinou. 
Pridajte svoje komentáre. Skúste byť pozitívni, ale nebojte sa navrhnúť, ako sa veci dajú robiť lepšie. 
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TABUĽKA	  SPÄTNEJ	  VÄZBY	  K	  VYUČOVACEJ	  PRAXI 

 
	  
	  
	  1.	  	  Prednášal	  niečo	  učiteľ?	  Ak	  áno,	  bolo	  to	  potrebné	  a	  užitočné?	  Alebo	  to	  bolo	  zbytočné? 
	  2.	  	  Aký	  bol	  pomer	  času	  hovorenia	  učiteľa	  (TTT)	  k	  času	  hovorenia	  študenta	  (STT)? 
	  3.	  	  Koľko	  detí	  bolo	  aktívnych? 
	  4.	  	  Využíval	  učiteľ	  otvorené	  otázky? 
	  5.	  	  Ak	  bola	  trieda	  hlučná,	  bol	  to	  produktívny	  hluk	  alebo	  neproduktívny	  hluk? 
	  6.	  	  Ak	  bola	  trieda	  tichá,	  bolo	  to	  produktívne	  ticho	  alebo	  neproduktívne	  ticho? 
	  7.	  	  Čo	  z	  nasledujúceho	  ste	  si	  všimli?	  	  
Deti	  pracovali: 
•	  samostatne 
•	  vo	  dvojiciach 
•	  v	  skupinách 
	  8.	  	  Čo	  sa	  vám	  páčilo? 
	  9.	  	  Čo	  by	  ste	  urobili	  inak? 
 

 

 
 

  "     
 
 
 

PRÁVA	  DETÍ	  MÔŽU	  BYŤ	  ZARADENÉ	  DO	  NASLEDUJÚCICH	  
ŠTYROCH	  SKUPÍN	  

 
PRÁVA	  NA	  PREŽITIE.	  Medzi	  ne	  patrí	  právo	  na	  život,	  právo	  na	  zdravie,	  dostatok	  dobrého	  jedla	  a	  
bývanie.	  
	  
PRÁVA	  NA	  ROZVOJ.	  Zabezpečujú,	  že	  dieťa	  môže	  vyrásť	  a	  stať	  sa	  šťastným	  dospelým,	  ktorý	  je	  
pripravený	  na	  život.	  Zabezpečujú,	  aby	  ste	  dostali	  správne	  vzdelanie	  a	  aby	  ste	  sa	  mohli	  hrať,	  keď	  ste	  
boli	  malí.	  	  
	  
PRÁVA	  NA	  OCHRANU.	  Chránia	  pred	  nesprávnym	  alebo	  krutým	  zaobchádzaním	  alebo	  spôsobmi,	  
ktoré	  sú	  nespravodlivé	  alebo	  nebezpečné.	  Hovoria	  o	  tom,	  že	  vás	  nesmú	  biť	  alebo	  nútiť	  robiť	  prácu,	  
ktorá	  vám	  môže	  ublížiť	  alebo	  vám	  brániť	  chodiť	  do	  školy.	  
	  

PRÁVA	  NA	  ÚČASŤ.	  Hovoria,	  že	  každý	  musí	  rešpektovať	  vaše	  právo	  hovoriť,	  čo	  si	  myslíte,	  podieľať	  
sa	  na	  činnostiach	  a	  vyhľadávať	  vhodné	  informácie. 

 
 

  "     
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UČEBNÝ PLÁN A: METÓDA SKLADAČKY 
ÚLOHA: Viesť aktivitu Skladačka. 
 

 Prečítajte tento text nahlas v triede.  
 

Počúvajte! Podľa zákona musí každý dospelý zabezpečiť, aby mali deti zabezpečené svoje 
práva. Ako sme videli, existuje veľa rôznych práv. Je ľahšie im porozumieť, ak si uvedomíme, že 
všetky práva patria do jednej zo štyroch skupín. Tieto skupiny sa nazývajú prežitie, rozvoj, 
ochrana alebo účasť. 

 
 

 
 
 

•  
•  
•  

• Potom vystrihnite štyri nižšie uvedené karty (Prežitie, Rozvoj, Ochrana a Účasť) a umiestnite 
ich na stenu alebo ich napíšte na tabuľu. 

• Teraz vystrihnite karty s ďalšími právami a rozdajte ich. Požiadajte účastníkov, aby si ich 
prečítali a umiestnili na stenu pod nadpis, ktorý považujú za správny.  

• Požiadajte ich, aby vysvetlili, prečo si myslia, že patria tam, kam ich zaradili.

DETSKÉ	  PRÁVA	  MÔŽU	  BYŤ	  ZARADENÉ	  DO	  NASLEDUJÚCICH	  
ŠTYROCH	  SKUPÍN 

 
PRÁVA	  NA	  PREŽITIE.	  Medzi	  ne	  patrí	  právo	  na	  život,	  právo	  na	  zdravie,	  dostatok	  dobrého	  jedla	  a	  
bývanie.	  
	  
PRÁVA	  NA	  ROZVOJ.	  Zabezpečujú,	  že	  dieťa	  môže	  vyrásť	  a	  stať	  sa	  šťastným	  dospelým,	  ktorý	  je	  
pripravený	  na	  život.	  Zabezpečujú,	  aby	  ste	  dostali	  správne	  vzdelanie	  a	  aby	  ste	  sa	  mohli	  hrať,	  keď	  ste	  
boli	  malí.	  	  
	  
PRÁVA	  NA	  OCHRANU.	  Chránia	  pred	  nesprávnym	  alebo	  krutým	  zaobchádzaním	  alebo	  spôsobmi,	  ktoré	  
sú	  nespravodlivé	  alebo	  nebezpečné.	  Hovoria	  o	  tom,	  že	  vás	  nesmú	  biť	  alebo	  nútiť	  robiť	  prácu,	  ktorá	  
vám	  môže	  ublížiť	  alebo	  vám	  brániť	  chodiť	  do	  školy.	  
	  

PRÁVA	  NA	  ÚČASŤ.	  Hovoria,	  že	  každý	  musí	  rešpektovať	  vaše	  právo	  hovoriť,	  čo	  si	  myslíte,	  podieľať	  sa	  
na	  činnostiach	  a	  vyhľadávať	  vhodné	  informácie. 
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Toto sú jednotlivé práva, ktoré musia deti zoskupiť pod štyri hlavičky: 
DETI MAJÚ PRÁVO NA LÁSKU A STAROSTLIVOSŤ. 

VŠETKY DETI SÚ SI ROVNÉ. 

ŽIADNE DIEŤA BY NEMALO BYŤ OBEŤOU VOJNY. 

DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM MAJÚ PRÁVO NA 
ŠPECIÁLNU STAROSTLIVOSŤ. 

DETI MAJÚ PRÁVO NA ADEKVÁTNU A ZDRAVÚ POTRAVU. 

DETI MAJÚ PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. 

DETI MAJÚ PRÁVO NA VZDELANIE. 

DETI V KONFLIKTE SO ZÁKONOM MAJÚ PRÁVO NA 
ŠPECIÁLNU POMOC. 

DETSKÍ UTEČENCI MAJÚ PRÁVO NA ŠPECIÁLNU POMOC. 

DETI MAJÚ PRÁVO VYJADROVAŤ VLASTNÝ NÁZOR. 

DETI MAJÚ PRÁVO NA HRU. 

DETI MAJÚ PRÁVO TRÁVIŤ ČAS V SPOLOČNOSTI INÝCH 
DETÍ. 

DETI BEZ RODÍN MAJÚ PRÁVO NA ŠPECIÁLNU OCHRANU. 

ŽIADNE DIEŤA BY NEMALO BYŤ VYKORISŤOVANÉ V PRÁCI. 

DETI MAJÚ PRÁVO NA INFORMÁCIE. 

SO ŽIADNYM DIEŤAŤOM BY SA NEMALO ZLE ZAOBCHÁDZAŤ 
A NIKTO BY HO NEMAL BIŤ. 

ŽIADNE DIEŤA BY NEMALO BYŤ SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANÉ. 

DETI  MAJÚ PRÁVO PRAKTIZOVAŤ SVOJE VLASTNÉ 
NÁBOŽENSTVO. 
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REŠPEKT 

UČEBNÝ PLÁN B.  MYŠLIENKOVÁ MAPA A METÓDA 
BRAINSTORMINGU 

 
ÚLOHA: Predstaviť metódy brainstormingu a myšlienkovej mapy. 
Podrobný opis metódy je uvedený v Prílohe, Kľúčový zdroj 1. 

 
 

Uprostred tabule spravte kruh, do ktorého napíšete slovo “rešpekt”.  
 

 
 
 
 

 
Položte účastníkom otázku: „Čo znamená rešpekt?“ Počas toho, ako účastníci odpovedajú, kreslite smerom z kruhu 
čiary a zapisujte ich odpovede.  
Keď účastníci ukončia brainstorming svojich definícií rešpektu, požiadajte ich, aby si prečítali všetky slová na 
tabuli.  
Vytvorte malé skupiny a požiadajte každú skupinu, aby použila niektoré slová z tabule a vytvorila si vlastnú 
definíciu rešpektu.  
Požiadajte každú skupinu, aby prečítala svoju definíciu. 

 
 

      
 
 

UČEBNÝ PLÁN C. METÓDA POUŽÍVANIA TABULIEK 

ÚLOHA: Viesť aktivitu “Ako vyzerá, aký je to pocit, ako znie.” 
 

 Spýtajte sa účastníkov, ako sa v našej komunite prejavuje rešpekt? 
V skupinách po piatich alebo ako celá skupina spolu vyplňte tabuľku „Ako vyzerá, aký je to pocit, ako znie“. 
Vysvetlite študentom, že: v stĺpci „Ako vyzerá“ musia uviesť zoznam toho, ako vyzerá rešpekt. Napríklad: ak niekto 
rozpráva, pozerám sa na neho, usmievam sa, nestrkám do neho ani ho nebijem. 
V stĺpci „Aký je to pocit“ musia študenti uviesť zoznam toho, ako sa človek cíti, keď sa mu prejavuje rešpekt. 
Napríklad: cíti sa dôležitý/á, cíti, že sa o neho/ňu niekto zaujíma, že hu/ju ľudia majú radi, ľudí zaujíma, čo hovorí. 
V stĺpci „Ako znie“ študenti uvedú, ako znie, keď si ľudia prejavujú rešpekt. Napríklad: nekričia a nevykrikujú, 
nehádajú sa, oceňujú sa. 
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Reflektujte: Zdieľanie, reflexia 
• Požiadajte	  študentov,	  aby	  sa	  podelili	  o	  svoje	  odpovede	  z	  tabuľky. 
• Vytvorte	  na	  tabuli	  veľkú	  tabuľku	  -‐	  rovnakú,	  akú	  mali	  k	  dispozícii	  študenti	  a	  uveďte	  odpovede	  študentov	  do	  každého	  

stĺpca. 
 
 

R - E – Š - P - E - K - T 
 
 

AKO VYZERÁ AKÝ JE TO 
POCIT 

AKO ZNIE 
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AKTIVITA 2. HRA NA ROVNOSŤ / SPRAVODLIVOSŤ 
 

CIELE: Naučiť sa viesť stretnutia na citlivé témy. 
 

MATERIÁLY: košík s rôznymi predmetmi, ktoré možno spočítať 
 

ČAS: 60 minút 
 

OPIS: 
Táto aktivita umožní účastníkom rozlišovať medzi rovnosťou a spravodlivosťou. Keďže máme rôzne 
sociálne, hospodárske, kultúrne a fyzické obmedzenia, „rovnosť“ môže byť diskriminačná. To 
zdôrazňuje potrebu rovnosti so „spravodlivosťou“, pri ktorej uznáme naše rozdiely a vytvoríme také 
podmienky, aby sme zohľadnili obmedzenia, ktoré vyplývajú zo spoločenských postojov a 
presvedčení týkajúcich sa rôznych schopností, pohlavia, triedy a kultúry. 
Hra ukazuje, ako môže byť rovnosť diskriminačná tým, že zaobchádza s ľuďmi rovnako. Ak požiadate 
účastníkov, aby diskutovali o tom, ako dosiahnuť, aby bola hra spravodlivá, treba nasmerovať diskusiu 
k potrebe zohľadniť špeciálne potreby a prispôsobiť ju tak, aby umožňovala rovnosť aj spravodlivosť. 
 
- Vyberte spomedzi účastníkov dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní prevziať nasledujúce úlohy (na každú 
úlohu budete potrebovať dvoch alebo troch): 
• mať zaviazané na oči, 
• mať zviazané ruky (niektorí vpredu, iní vzadu), 
• vykonávať činnosť s jednou rukou vo vrecku (aby mohli používať iba svoju voľnú ruku), 
• chodiť po kolenách (uistite sa, že je to bezpečné), 
• vykonávať činnosť bez „obmedzení“. 
 
Požiadajte dobrovoľníkov, aby sa postavili na jednu stranu triedy a zvyšok účastníkov sa zhromaždí na 
druhej strane miestnosti a bude ich sledovať. 
Požiadajte dobrovoľníkov, aby si navzájom zaviazali oči/zviazali ruky. 
Kôš alebo škatuľu s početnými predmetmi umiestnite asi 20 metrov od skupiny dobrovoľníkov. 
Povedzte im, že keď poviete „štart“, dobrovoľníci musia prejsť ku košu/škatuli, vziať čo najviac 
predmetov a vrátiť sa čo najrýchlejšie do východiskového bodu. 
Až po dokončení pretekov požiadajte dobrovoľníkov, aby spočítali, koľko vecí každý z nich pozbieral. 

	  
Sprievodné otázky na reflexiu 
Potom požiadajte skupinu ako celok, aby prediskutovala tieto otázky: 

• Ako táto aktivita odrážala to, čo sa deje v skutočnom živote?  
• Čo ste sa pri nej naučili? 
• Aké rôzne postihnutia poznáte?  
• Pripravte si zoznam slávnych osobností alebo historických postáv s rôznymi obmedzeniami a 

požiadajte účastníkov/pomôžte účastníkom vymenovať niekoľko úspešných ľudí z ich okolia alebo 
krajiny s rôznymi obmedzeniami. Akým výzvam čelia ľudia s rôznymi obmedzeniami? Ako môžeme 
riešiť tieto výzvy?  

• Ako by sme mohli dosiahnuť, aby mali všetci rovnaké podmienky a vniesli do tejto hry 
spravodlivosť?  Ako by sme zaistili, aby každý dostal rovnakú šancu zozbierať predmety? (Poukážte 
na to, že predmety znamenajú rovnosť príležitostí vrátane vzdelania, zaobchádzania doma a v 
spoločnosti, ďalších rovnakých práv atď.) 
 

• Potrebuje niekto z vás špeciálnu pomoc/podporu? Pozná niekto niekoho - či už je to jeho rodinný 
príslušník, priateľ alebo niekto v komunite, kto potrebuje osobitnú pomoc/podporu? Na ktorých 
jednotlivcov alebo inštitúcie sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc? 
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Keďže ide o citlivú tému, diskutujte o nasledujúcich problémoch:  
- Čo si musíme ako facilitátor uvedomovať? 
- Ako by sme mali viesť toto stretnutie? 
- Aké výzvy musíme prekonať? 
- Ako môžeme riešiť situáciu, ak má niekto v skupine zdravotné znevýhodnenie? Ako môžeme 

vytvoriť stretnutie, ktorá je prístupné pre všetkých? 
- Ako môžeme spraviť akékoľvek stretnutie čo najinkluzívnejším? 
- Akým slovám, frázam sa treba vyhnúť, pretože sú diskriminačné alebo zraneňujúce, keď 

hovoríte o zdravotnom znevýhodnení a odlišných schopnostiach? 
 
Tip: Ak ste na toto stretnutie pozvali odborníka, využite príležitosť a zaraďte sem priestor na 
otázky a odpovede. Môžete ho tiež požiadať, aby facilitoval diskusiu.  
 
Vráťte sa v diskusii späť k širším pojmom práv a povinností a zdôraznite kľúčové poznatky zo 
stretnutia. Všetci máme rôzne schopnosti a silné stránky. Ľudia s rôznymi obmedzeniami čelia 
mnohým výzvam, ktoré sú spôsobené skôr spoločenskými obmedzeniami, postojmi a bariérami 
než ich odlišnými schopnosťami. 
V záujme väčšej inkluzívnosti našich spoločenstiev je dôležité, aby sme všetci spoločne pracovali 
na odstraňovaní spoločenských postojov, stigiem a bariér. 

 
Potrebujeme objasniť rozdiel medzi vylúčením (exclusion), separáciou (separation), integráciou 
(integration) a inklúziou (inclusion). 

     

 
Musíme hovoriť aj o pozitívnej a negatívnej diskriminácii a jej dôsledkoch. 
Pozitívna diskriminácia môže mať bumerangový efekt - rovnaké príležitosti sú pre tých, ktorí ich 
nemajú, zásadné. Pozitívnou diskrimináciou je napríklad oslobodenie osôb so zdravotným 
znevýhodnením a rôznymi obmedzeniami od povinností zložiť jazykovú skúšku na získanie osvedčenia. 
Dôsledkom bude, že síce môžu získať osvedčenie, ale budú v znevýhodnenom postavení na trhu práce.  
Rovnaká príležitosť je, keď sú k dispozícii špeciálne vzdelávacie nástroje pre tých, ktorí to potrebujú, 
aby mohli jazykovú skúšku absolvovať. Spravidla je jednoduchšie a lacnejšie diskriminovať pozitívne a 
na dosiahnutie rovnakých príležitostí je potrebné vynaložiť viac úsilia a energie.
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AKTIVITA 3. HRA CESTA ŽIVOTOM 
 

CIELE: Naučiť sa metódu Cesta životom. 
 

MATERIÁLY: karta nerovnosti v spoločnosti pre každého účastníka. 
 

ČAS: 60 min. 
 

OPIS: 
TIP: Na hranie tejto hry budete potrebovať veľký prázdny priestor, takže možno bude rozumné ísť 
von. 

 
• Na hru Cesta životom si pripravte toľko kariet nerovnosti v spoločnosti, koľko máte účastníkov v 
skupine. Použite karty, ktoré navrhujeme nižšie.  
• Vzhľadom na to, že táto téma je mimoriadne citlivá, vyžaduje si následnú dôkladnú diskusiu. Ak 
vám to ako pracovníkom s mládežou alebo učiteľom pomôže, zapojte do tejto aktivity odborníkov na 
danú tému. 
•Spýtajte sa účastníkov:  

Má každý v spoločnosti rovnakú moc alebo rovnaký prístup k zdrojom? Uveďte niekoľko 
príkladov. Majú niektorí členovia spoločnosti výhody oproti iným? Ktorí členovia spoločnosti to sú a 
aké majú výhody? 

Opísali by ste sami seba ako niekoho, kto má veľkú moc alebo malú moc? Prečo? 
Vysvetlite účastníkom, že si zahrajú hru, aby preskúmali tieto otázky. Požiadajte ich, aby vytvorili 
rovný rad, pokiaľ možno na jednom konci prázdnej miestnosti alebo vonku. 
Teraz rozdajte každému účastníkovi jednu kartu obrázkom dole a vysvetlite, že každá karta 
predstavuje úlohu, ktorú bude musieť účastník v hre prevziať. Ich úlohy sú tajné. 
Prečítajte postupne jednotlivé výroky. Po každom z nich požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad 
rolou na svojej karte. Ak si myslia, že dané tvrdenie je pravdivé pre ich postavu, urobia veľký krok 
vpred. Ak sa domnievajú, že sa tvrdenie na ich postavu nevzťahuje, nehýbu sa. Ak si myslia, že 
tvrdenie čiastočne platí pre ich postavu, urobia malý krok vpred.  
Po prečítaní posledného vyhlásenia požiadajte každého účastníka, aby zostal presne tam, kde sa 
práve nachádza. Požiadajte všetkých, aby po jednom nahlas prečítali, akú rolu mali napísanú na 
karte. 
 

 

Sprievodné otázky k reflexii procesu 
• Požiadajte niekoľko dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje pocity zo svojej roly a o to, čo cítili, keď 
sa posúvali vpred alebo ostávali stáť na mieste. 

• Spýtajte sa účastníkov: Ktorí ľudia mali tendenciu sa viac posúvať vpred? Mužské alebo ženské 
postavy? 

• Ktorí ľudia mali tendenciu posúvať sa najmenej? 
• Čo to hovorí o nerovnom rozložení moci v našej spoločnosti? 
• Vysvetlite účastníkom, že na celom svete pretrváva nerovnováha rozloženia moci medzi mužmi a 
ženami. Opýtajte sa účastníkov, či sa to týka aj ich spoločnosti. Požiadajte ich, aby sa zamysleli nad 
tým, akými rôznymi spôsobmi sú ženy v tejto spoločnosti znevýhodnené oproti mužom. Opýtajte sa 
ich, ako do toho vstupujú tradičné rodové roly. 

• Na záver naznačte, že jedným z dôsledkov nerovnováhy moci je skutočnosť, že ženy môžu byť v škole 
a/alebo v práci vystavené nechceným sexuálnym návrhom.  
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KARTY SPOLOČENSKEJ NEROVNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" 

SLOBODNÝ MUŽ (35 
ROKOV) 

 
 
 
 

 

PODNIKATEĽ 
DOSPIEVAJÚCE 

DIEVČA Z 
RÓMSKEJ 
KOMUNITY 

NEPOČUJÚCE DIEŤA 
 
 
 
 
 

CHLAPEC HIV+ DIEVČA HIV+ 

DIEŤA NA ULICI (16 
ROKOV) 

 
 
 
 
 

 

SEXUÁLNA 
PRACOVNÍČKA 

PODNIKATEĽKA 

PRACOVNÍČKA V 
MIMOVLÁDNEJ 
ORGANIZÁCII 

 
 
 
 
 

STARÁ ŽENA 
MENTÁLNE 

POSTIHNUTÝ 
CHLAPEC (17 
ROKOV) 

NEVIDIACI CHLAPEC 
 
 
 
 
 
 

SLOBODNÁ 
ŽENA (40 
ROKOV) 

UČITEĽKA 

ŽENA V DOMÁCNOSTI 
 
 
 
 

 

DOSPIEVAJÚCE DIEVČA, 
KTORÉ 
PRESTALO 
CHODIŤ DO 
ŠKOLY 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA PRIJATÉ NA 
STREDNÚ ŠKOLU 

DOSPIEVAJÚCE DIEVČA 
ZAČÍNAJÚCE NA 

UNIVERZITE 
 
 
 
 

 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA NA 
INVALIDNOM 
VOZÍKU 

DOSPIEVAJÚCE 
DIEVČA S DIEŤAŤOM 
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KAPITOLA 4 DEŇ 2. 
POPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 
DRAMATICKÉ METÓDY 

 
CIELE: 

• Predstavenie obrazového divadla a ďalších dramatických metodík. 
 

Návod na časový rozvrh pre trénerov - 2. deň, popoludnie 
 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁLY 

45 min Aktivita 1, Diskusia žiadne 

45 min 
Aktivita 2. Vyjadrenie pocitov 
Zmrazené obrázky 
Technika vnútorného hlasu 

 

lopta 

20 min PRESTÁVKA 

120 min Aktivita 3. Divadlo obrazov Vytlačený  Jánov príbeh 

30 min Aktivita 4. Reflexia v malej skupine 
 

 
 

AKTIVITA 1. DISKUSIA - ZAUJMITE POSTOJ 
Pre viac informácií si prečítajte Kľúčový zdroj: Využitie hrania rolí/dialógu/dramatických metód na 
stretnutiach. 

CIELE: Naučiť sa používať dramatické a divadelné metódy počas neformálnych stretnutí. Naučiť 
sa kľúčové prvky vedenia diskusie. 

 
MATERIÁLY: žiadne 

 
ČAS: 45 minút 

 
OPIS: 

• Informujte účastníkov, že Aflateen je interaktívny program, v ktorom nadobudnú finančné a 
životné zručnosti, ktoré im pomôžu zlepšiť ich budúcnosť. Upozornite ich, že Aflateen je iný ako 
škola a že budú pracovať ako tím a spoločne nachádzať odpovede.  
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• Ďalej predstavte skupine aktivitu Zaujmite postoj. Povedzte im, že si vypočujú rôzne tvrdenia a 
budú sa musieť rozhodnúť, či s nimi súhlasia alebo nesúhlasia a potom musia svoj názor 
zdôvodniť. Pripomeňte im, že neexistujú správne a nesprávne odpovede a že je v poriadku, keď 
nebudú súhlasiť so svojimi priateľmi. 
 
TVRDENIA: 
1. Dospievajúci ľudia môžu zmeniť svoje komunity. 
2. Každý môže dosiahnuť svoje ciele, ak bude tvrdo pracovať. 
3. Medzi učiteľom a pracovníkom s mládežou nie je veľký rozdiel, pretože pracujú s rovnakou 
cieľovou skupinou. 
 
• Prečítajte jedno z vyššie uvedených tvrdení. Požiadajte účastníkov, aby si zavreli oči, aby 
nevideli, ako odpovedajú ich priatelia a povedzte im, aby si položili ruky na hlavu, ak s týmto 
tvrdením súhlasia alebo na kolená, ak s ním nesúhlasia. 
• Potom ich požiadajte, aby vysvetlili svoje odpovede a položte im ďalšie otázky. Udržujte 
diskusiu tak dlho, kým sa účastníci zapájajú a majú záujem. 
 
REFLEXIA: 
Diskutujte s účastníkmi o metódach, ktoré môžu ľuďom pomôcť slobodne vyjadriť svoj názor, 
ktoré môžu pomôcť viesť diskusiu a udržať jej smer. 

 
 

AKTIVITA 2. VYJADRENIE POCITOV, ZAMRZNUTÉ 
OBRÁZKY, TECHNIKA VNÚTORNÉHO HLASU 
CIELE: Naučiť sa používať telo v dramatickej práci. Naučiť sa dramatické aktivity na zahriatie. 

 
MATERIÁLY: lopta 

 
ČAS: 45 minút 

 
OPIS: 

• Poďme si zahrať hru „Zamrzni“, aby sme trochu preskúmali pocity. Požiadajte účastníkov, aby sa 
postavili do kruhu. Dajte jednému z účastníkov loptu. 
• Povedzte im, že budete vyslovovať rôzne pocity a ten, kto bude držať loptu, bude musieť „zamrznúť“ 
a vyjadriť vyslovenú emóciu. Môže používať celé telo. 
• Začnite s vyjadrovaním základných emócií ako sú smútok, šťastie, znechutenie, hnev atď., pretože sa 
ľahšie vyjadrujú. 
• Po niekoľkých kolách požiadajte účastníka, ktorý práve znázornil nejaký pocit, aby pomenoval ďalší 
pocit a súčasne podal loptu ďalšiemu účastníkovi. 
• Ďalším krokom je požiadať účastníkov, aby sa pomaly prechádzali po priestore. Keď pomenujete 
ďalší pocit/emóciu alebo emočnú situáciu, vyslovíte spolu s ňou aj číslo, napríklad 3 + sklamaný alebo 
4 + zranený. Keď účastníci začujú číslo a pocit, mali by zastať a vytvoriť v tichosti sochy v skupine po 
troch až štyroch alebo v skupine podľa čísla, ktoré ste vyvolali.  
 
• Navrhovaný zoznam obrazov na hru:  
1 - matka a dieťa 
2 - otec a dieťa 
3 - muž a dvaja psi  
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4 – hudobná skupina 
5 - svadba 
6 - futbalista, ktorý strelil gól  
8 - pavúk  
Všetci! Školský autobus plný detí s vodičom 
Všetci! Učiteľ a deti v tradičnej triede 
Všetci! Učiteľ a deti v triede zameranej na dieťa 
 
• Požiadajte účastníkov, aby zamrzli v tichej soche, ale zároveň sa rozhliadli okolo seba po iných 
sochách. 
• Môžete účastníkov naučiť aj techniku vnútorného hlasu, tak, že pristúpite k niektorým zaujímavým 
obrazom, dotknete sa ramena účastníka zamrznutej sochy a opýtajte sa ho: Čo by mohla hovoriť táto 
tichá socha? Čo sa skrýva v hlave tejto sochy, čo nemôže vysloviť? 
 
REFLEXIA 
Opýtajte sa účastníkov, čo sa pri tejto aktivite mohli naučiť? 
 
TIP: Počas reflexie zdôraznite, že rýchly pohľad do mysle a duše niekoho iného môže u ľudí pomôcť 
rozvinúť empatiu a zlepšiť EI (Emocionálnu inteligenciu). 

 

AKTIVITA 3. DIVADLO OBRAZOV 
Pre viac informácií si prečítajte Kľúčový zdroj: Využitie hrania rolí/dialógu/dramatických metód na 
stretnutiach. 

CIELE: Naučiť sa zyužívať dramatické a divadelné metódy na neformálnych stretnutiach. 

MATERIÁLY: vytlačený príbeh Jána 

ČAS: 120 min. 
 

OPIS 
• Povedzte účastníkom, že sa ponoria hlbšie do dramatických a divadelných metód. 
• Spýtajte sa účastníkov, či majú nejaké predchádzajúce skúsenosti s divadlom. Nechajte ich podeliť sa o 
to, čo vedia o metódach Dráma vo vzdelávaní a Divadlo vo vzdelávaní. Ak nikto nevie, o čom sú tieto 
metódy, môžete ich vysvetliť pomocou publikácie: Kľúčový zdroj: Použitie hrania 
rolí/dialógu/dramatických metód na stretnutiach. 
• Povedzte účastníkom, že na riešenie konfliktov použijú špeciálnu dramatickú metódu, ktorú vytvoril 
Augusto Boal. Nazýva sa Divadlo obrazov. 
• Povedzte im, že na tomto procese sa zúčastní celá skupina. Sú v ňom rôzne úlohy, takže ak niekto nechce 
byť v centre pozornosti, môže sa podieľať iným spôsobom. 
• Vysvetlite im, že ako prvý krok si prečítate krátky príbeh tínedžera Jána.  
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• Požiadajte účastníkov, aby identifikovali kľúčové úlohy v situácii: Ján, 2 - 3 spolužiaci 
(pomenujte ich), Samuel. 

• Požiadajte účastníkov, aby si dobrovoľne rozdelili hlavné úlohy. Vysvetlite im, že nepotrebujú 
skúsenosti s hraním a že nebudú rozprávať ani sa učiť scenár. 

• Požiadajte účastníkov, aby si spomedzi seba vybrali sochára. Jeho/jej úlohou bude vytvoriť z 
dobrovoľníkov obraz: okamih vyjadrujúci konflikt medzi Jánom a jeho spolužiakmi. Bude to 3D 
obraz, zamrznutý obraz. 

• Povedzte dobrovoľníkom, aby sochárovi umožnili pohybovať ich telom, až kým nebude 
zamrznutý obraz hotový. Sochár nesmie hovoriť ani vysvetľovať, stačí chytiť dobrovoľníka, 
pohnúť jeho telom a ukázať, ako bude stáť. Keď je zamrznutý obraz hotový, poviete, že ide o 
sochu problému. Požiadajte ostatných účastníkov, aby si zapamätali, čo vidia a imitujte, že ste si 
obraz odfotili. 

• Požiadajte sochára, aby si predstavil ideálnu sochu: ako by vyzerala situácia, keby sa konflikt 
vyriešil? Požiadajte sochára a dobrovoľníkov, aby vytvorili ideálnu sochu. 

• Keď je hotová, požiadajte ostatných účastníkov, aby si zapamätali, čo vidia a akože si obraz 
odfoťte. 

• Požiadajte dobrovoľníkov, aby sa vrátili k soche problému. 
• Požiadajte ostatných účastníkov, aby pomohli sochárovi pri transformácii z problémovej sochy na 

ideálnu sochu. Celý proces bude vyzerať takto: 
• Keď facilitátor povie Akcia!, jeden z dobrovoľníkov urobí jeden krok v rámci obrazu Jánovej 

postavy. 
• Potom facilitátor povie Reakcia! a všetci ostatní dobrovoľníci v obraze môžu reagovať na 

akciu jedným malým pohybom. 
• Akcie a reakcie budú nasledovať, až kým nevytvoríme ideálnu sochu. 

 
Ďalšie pravidlá: 
Nikto - ani dobrovoľníci ani ostatní účastníci - nemôžu rozprávať. Je to tichý proces. 
Ak má proces tendenciu smerovať do slepej uličky, facilitátor môže požiadať sochu, aby 
sa vrátila do predchádzajúceho stavu a skúsila sa vydať iným smerom. 
Ak si facilitátor myslí, že by bolo dobré proces na chvíľku zastaviť, môže použiť 
techniku vnútorného hlasu a vypočuť si myšlienky alebo slová jednotlivých postáv. 
Môžete pristúpiť k niektorému z dobrovoľníkov v zamrznutej soche a dotykom na 
rameno sa ho opýtať: Keby táto tichá socha mohla hovoriť, čo by povedala? Čo sa 
skrýva v hlave tejto sochy, čo nemôže vysloviť?

 
JÁNOV PRÍBEH 

 
 

Ján je trochu plachý a neistý. Má svoju skupinu priateľov, s ktorými rád trávi čas. Je 
neuveriteľne vďačný za to, že ho títo chlapci prijali. Cíti sa v ich spoločnosti bezpečne, aj keď 
niektoré veci, ktoré robia, ho hlboko vo vnútri robia nešťastným. Napriek tomu sa pripojí do 
každej aktivity,  ktorú navrhnú, lebo sa im chce zapáčiť. Jedného dňa učiteľ oznámi, že do 
triedy príde nový chlapec Samuel. Samuel sedí sám so sklopenými očami, s nikým sa 
nerozpráva a vyzerá plachý a nervózny. Ján sa na neho pozrie a presne vie, ako sa musí cítiť. 
Často sa cítil rovnako. Cez prestávku chlapci vidia, že Samuel je sám.  
 
Jeden z nich navrhune, aby mu ukradli peračník a tak ho "privítali“ v novej škole. 
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REFLEXIA 
Keď sa skupine konečne podarí dosiahnuť ideálnu sochu, požiadajte ich, aby si sadli do kruhu a spustite 
proces reflexie položením nasledujúcich otázok: 
 
• Najprv sa pýtam sochára na jeho/jej pocity: Čo si myslíš o tomto procese? 
• Potom sa pozrime na dobrovoľníkov: Čo pre vás bolo náročné? Čo šlo dobre? 
• Potom ostatní účastníci: Čo bolo pre vás náročné? Čo šlo dobre? 
• Kde nastal v procese zvrat? 
• Existujú nejaké alternatívne pozitívne konce príbehu? 
• Zozbierajme spolu veci, ktoré sú pre facilitátora najdôležitejšie, a ktorých by si mal byť vedomý pri 
vykonávaní činnosti Divadlo obrazov. 
 
Po reflexii sa opýtajte všetkých účastníkov, či si chcú metódu vyskúšať. Sochárom je zvyčajne človek, 
ktorý prinesie príbeh. Celý proces zopakujte a na konci spravte reflexiu. 
 
TIPY: Umožnite účastníkom podeliť sa o vlastné príbehy a  osobné skúsenosti. Pripomeňte im, že 
nemajú čarovné prútiky, takže riešenie by malo byť realistické. 

 

AKTIVITA 4. SKUPINOVÁ REFLEXIA 

CIELE: Naučiť sa reflektovať veci, ktoré sa stali v priebehu učenia. 
 

MATERIÁLY: žiadne 
 

ČAS: 30 min. 
 

OPIS: Skupiny, v ktorých prebieha reflexia, sa večer ako obvykle stratnú a diskutujú o 
kľúčových zisteniach z celého dňa. 
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KAPITOLA 5 DEŇ 3. 
DOPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 
SPORENIE A ROZPOČTOVANIE 

 
Ciele: Predstavenie ďalších častí Príručky pre učiteľov: konceptu sporenia a míňania, plánovania a 
rozpočtovania. 

 
Návod na časový rozvrh pre trénerov - 3. deň, dopoludnie 

 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁLY 

45 min 
Aktivita 1. Míňajte, sporte, investujte, 
darujte! Svetová kaviareň (world café) 

 

4 flipcharty s nadpismi: míňať, sporiť, 
investovať, darovať 
fixky - štyri farby 

 

30 min Aktivita 2. Päť kategórií sporenia flipchart 

20 min PRESTÁVKA 

75 min Aktivita 3. Tvorba osobného rozpočtu papiere A4 a perá 

60 min 
Aktivita 4. Brainstorming v skupinách. 
Ako učiť rozpočtovanie? 

 

papiere na flipchart, fixky 

 
 

AKTIVITA 1. MÍŇAJTE, SPORTE, INVESTUJTE, DARUJTE! - 
SVETOVÁ KAVIAREŇ 
 
CIELE: Preskúmajte znalosti účastníkov o úsporách a výdavkoch. Zahrievacie aktivity na túto tému. 
 
MATERIÁLY: 4 flipcharty s nadpismi: míňať, sporiť, investovať, darovať; fixky v štyroch farbách 
 
 ČAS: 45 min. 
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OPIS: 
• Vysvetlite účastníkom, že so svojimi peniazmi môžu robiť štyri rôzne veci. Môžu ich minúť, uložiť, investovať alebo 

darovať. Na štyri samostatné hárky flipchartového papiera alebo na tabuľu napíšte štyri nadpisy: míňať, sporiť, 
investovať a darovať. 

• Použite metódu World Café: flipcharty s jednotlivými nadpismi umiestnite na samostatné stoly. 
• Zostavte štyri skupiny účastníkov a požiadajte ich, aby si posadali k stolom a pokúsili sa vytvoriť voľné asociácie k 

slovám v nadpisoch. 
• Po 5 minútach požiadajte skupiny, aby si vzali farebné fixky a presunuli sa k inému stolu. 
• V druhom kole musia skupiny doplniť napísané slová, pripomienkovať, klásť otázky, zapísať návrhy. 
• Kolá opakujte, až kým sa skupiny nevrátia k svojim pôvodným papierom. Potom im dajte za úlohu preskúmať 

pripomienky, ktoré tam pribudli. 
• Požiadajte skupiny, aby predložili zhrnutie svojho flipchartu. 
• Dajte skupinám ďalších desať minút na sformulovanie definícií k nadpisom, ktoré odprezentujú. 

 

NAVRHOVANÉ DEFINÍCIE: 

Sporiť: uschovávať alebo odkladať peniaze alebo veci na použitie v budúcnosti alebo na nejaký 
konkrétny účel alebo príležitosť. 
Investovať: ukladať peniaze alebo veci takým spôsobom, ktorý zvyšuje ich hodnotu, napríklad keď 
sa vaše peniaze zúročia alebo si necháte niečo, čo budete v budúcnosti potrebovať. 
Míňať: použiť peniaze na niečo, čo chcete alebo potrebujete. 
Darovať: darovať peniaze, čas, talent alebo niečo vzácne bez očakávania protihodnoty. 
 

 

 
 
 

AKTIVITA 2.  PÄŤ KATEGÓRIÍ SPORENIA 
 
CIELE: Pomôcť účastníkom pochopiť, že sporenie je široká kategória a že okrem peňazí šetríme veľa 
iných vecí. 
 
MATERIÁLY: flipchart, fixky 
 
ČAS: 30 minút 
 
OPIS: 
Krok 1: Slovné asociácie na zahriatie 
Rýchlo obíďte kruh a požiadajte každého človeka, aby povedal slovo, ktoré mu napadlo pri slove voda. 
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Krok 2. Päť kategórií sporenia 
Cvičenie zopakujte. Tentokrát požiadajte ľudí, aby povedali slová, ktoré si spájajú so sporením. 
Keď zvolajú slová, zapíšte ich odpovede na tabuľu do jedného zo šiestich rôznych stĺpcov. 
Uviedli sme niekoľko príkladov typických odpovedí. Nevysvetľujte im, prečo vkladáte rôzne 
slová do rôznych stĺpcov. Nadpisy jednotlivých stĺpcov pridajte až na konci cvičenia. Ak viete 
vymyslieť viac stĺpcov, pridajte ich. Ak je vám príjemnejšie použiť menej stĺpcov, použite ich 
menej. 
 
Ak máte v každom stĺpci dostatok odpovedí, napíšte príslušné nadpisy. Ak do niektorého stĺpca 
nespadá žiadna odpoveď alebo je tam priveľa odpovedí, venujte pár minút tomu, že ich od 
účastníkov získate. Cvičenie ukazuje, aký široký je pojem sporenia. Poukážte na to, že všetky 
uvedené veci je možné aj minúť. Z položiek v prvých štyroch stĺpcoch ubúda, keď sa míňajú. Ale 
položky v poslednom stĺpci, hodnoty, môžu v skutočnosti narastať, keď ich využívame. 

 
 

MATERIÁLY 
 

METÓD
Y 
SPOREN
IA 

 
DOSTUP

NÉ 
ZDROJ
E 

 
PRÍROD

NÉ 
ZDROJE 

 
HODNOTY 

papier účet peniaze voda priateľstvo 

perá investovanie dovolenka elektrina láska 

oblečenie pôžička kredit do 
mobilného 
telefónu 

čas panenstvo 

benzín držanie doma internetový 
kredit 

  

jedlo dôchodok 
   

 
poistka 
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AKTIVITA 3. TVORBA OSOBNÉHO ROZPOČTU 

CIELE: Preskúmať vedomosti účastníkov o rozpočtovaní. 
 

MATERIÁLY: papiere A4 a perá 
 

ČAS: 75 min. 
 

OPIS: 
• Spýtajte sa účastníkov, ktorí z nich majú osobný plán rozpočtu. Ako sa tvorí rozpočet? 
• Preveďte účastníkov procesom plánovania. Vysvetlite im, že je nevyhnutné mať osobnú 
skúsenosť. 
• Rozpočet môže byť veľmi jednoduchý alebo veľmi podrobný. Tu je niekoľko základných 
krokov, ktoré by ste mali podniknúť: 

- Vypočítajte si, koľko peňazí zarobíte za mesiac po zdanení. Pracujte so svojou „čistou“ 
mzdou, peniazmi, ktoré reálne dotanete. 
- Vypočítajte svoje výdavky. Odkladajte si všetky účty za mesiac. Keď viete, koľko 
mesačne míňate na potraviny alebo elektrinu uľahčí vám to ďalší krok. 
- Stanovte si cieľ. Definovanie cieľa uľahčuje dodržiavanie rozpočtu a dokážete vďaka 
nemu zmerať svoj úspech alebo neúspech pri jeho naplnení. Čo chcete dosiahnuť 
prostredníctvom tohto rozpočtu? Možno je niečo, čo potrebujete pre svoju rodinu kúpiť, 
alebo sa možno potrebujete zbaviť dlhov. 
- Rozdeľte svoj rozpočet do základných kategórií - nazývame ich  „vrecká“. Napríklad: 
Účty za domácnosť, doprava, mobilný telefón, oblečenie, úspory, lekárske služby, 
zábava a rôzne. Je dobré mať pohotovostné vrecko a vrecko na dlhodobé šetrenie. 
- Uveďte všetky svoje výdavky v každom vrecku. Ak nepoznáte presné sumy, ktoré 
míňate, snažte sa o dobrý odhad. Čím presnejší budete,  tým väčšia je pravdepodobnosť, 
že dodržíte svoj rozpočtový plán. 
- Sčítajte všetky svoje výdavky podľa kategórií. Tým by ste mali získať svoje celkové 
mesačné výdavky. Porovnajte ich s tým, koľko každý mesiac zarobíte po zdanení. 
- Rozhodnite sa, akým spôsobom budete sledovať svoj rozpočet. Môžete použiť účtovnú 
knihu. Ak chcete, môžete na to použiť tabuľku Excel alebo mobilnú aplikáciu. 
- Stanovte si krátkodobé a dlhodobé finančné ciele. Určite si priority: čo je dôležitejšie. 
- Pokúste sa vypočítať, koľko času potrebujete na dosiahnutie svojich cieľov. 

 
REFLEXIA 

Spýtajte sa účastníkov, čo v tomto procese považovali za jednoduché a čo za náročné. 
Zamerajte sa na veci, ktoré vám môžu pomôcť pri výpočte vášho osobného rozpočtu. Pokúste 
sa zhromaždiť nápady, vďaka ktorým bude pre nich téma financií menej hrozivá. 
 
Tip: Podeľte sa s nimi o nižšie uvedenú tabuľku. Vysvetlite im, že náš osobný rozpočet 
musíme pravidelne monitorovať a mali by sme v ňom robiť opravy. Ak to účastníci 
nespomenuli, opýtajte sa ich, či počítali so „skrytým tromfom*“ a „železnou rezervou**“. Ak 
je to potrebné, vysvetlite im, prečo je dôležité plánovať na dlhšie obdobie.  
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MONITOROVANIE NÁKLADOV 

NÁZOV 
“VRECK
A” 

PLÁNOVANÉ 
NÁKLADY 

KEDY ICH 
CHCEME 

MINÚŤ 

REÁLNY 
NÁKLAD 

DÁTUM 
VÝDAVKU 

Náklady na 
domácnosť 

    

Služby     

Nájom bytu     

Zábava     

…     

…     

“Skrytý tromf.”     

“Železná 
rezerva.” 

    

 
 
 
 

AKTIVITA 4.  AKO UČIŤ ROZPOČTOVANIE? 
CIELE: Pomôcť účastníkom preskúmať, ako môžu metódy a techniky, ktoré sa učia a poznajú, 
prispôsobiť na výučbu rozpočtovania. 

MATERIÁLY: flipchart,  fixky 

ČAS: 60 minút 

OPIS: 
• Požiadajte účastníkov, aby vytvorili skupiny po 5. Každej skupine dajte flipchartový papier 

a fixky. 
• Požiadajte skupiny, aby si spomenuli, čo sa už naučili: aké metódy a techniky? Napríklad 

divadlo obrazov, rozprávanie príbehov, osobný rozpočet, používanie tabuliek atď. 
• Požiadajte ich, aby si brainstormovali o tom, ako by chceli vyučovať tému Sporenie a 

rozpočtovanie. Umožnite im, aby nakreslili mapu mysle alebo vytvorili graf zo svojich 
nápadov. 
 
* Skrytý tromf 

  Všetky náklady, na ktoré môžu v prípade núdze rýchlo siahnuť a presunúť ich na niečo iné. 
**Železná rezerva 
Tieto peniaze ukladáme na neskoršie výdavky, napríklad na starobný dôchodok. Bez ohľadu na 
to, čo sa stane, nedotkneme sa ich skôr, ako sme plánovali.  
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• Povedzte im, že majú 30 minút na navrhnutie stretnutia na túto tému. Ich úlohou bude 

učiť učiteľov a pracovníkov s mládežou, takže cieľovou skupinou stretnutia budú 
tentokrát dospelí, nie tínedžeri. 

• Keď dokončia svoje plány, požiadajte ich, aby predstavili jeden po druhom svoje nápady. 
• Po každej prezentácii požiadajte ostatné skupiny, aby sa k plánu vyjadrili a kládli 

prezentujúcim otázky. 
• Pri sledovaní ich prezentácie si robte poznámky o nasledujúcich otázkach:  

- Je zvolená metóda vhodná pre cieľovú skupinu? 
- Dá sa to stihnúť v daný čas? 
- Vie skupina vysvetliť, prečo si zvolila na stretnutie túto metódu?  
- Pripravili zoznam materiálov potrebných na stretnutie? 
- Koľko školiteľov je potrebných na stretnutí? 

 - Sledujte, či zvolená metóda využíva aktívnu účasť alebo ide o prednášku. 
• Po reflexii zdôraznite dobré nápady každej skupiny na učenie danej metódy. 
• Spýtajte sa ich, či chcú v naplánovaných metódach vyučovania spraviť nejaké úpravy. 
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KAPITOLA 6 DEŇ 3. 
POPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 
SKÚMANIE ĎALŠÍCH PODNIKATEĽSKÝCH 
METÓD 

 
CIELE: 
• Predstavenie metód skúmania osobných zdrojov a oblastí, ktoré treba rozvíjať. 
• Úvod do podnikateľského plánu 

 
Návod na časový rozvrh pre trénerov - 3. deň, popoludnie 

 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁLY 

45 min 
Aktivita 1. 30+ plus: Preskúmanie 

zdrojov 

 

papiere A4, lepiace papieriky, perá, 
flipchartové papiere, fixky 

 

60 min Aktivita 2. Osobná SWOT analýza papiere A4, perá, fixka, flipcharty 

20 min PRESTÁVKA 

45 min 

Aktivita 3. Podnikateľský plán 

vytlačené hárky aktivít článku o 
sociálnom podniku Semienka nádeje. 

60 min Aktivita 4. Podnikateľský model 
strategické plátno (Business Model 
Canvas/BMC) 

vytlačená šablóna BMC 

30 min Aktivita 5. Skupinová reflexia 
 

 
 
AKTIVITA 1. BANKA ZDROJOV - 30+ 
CIELE: Preskúmať podnikateľské zručnosti, kompetencie a ďalšie zdroje, vďaka ktorým môžete 
podnikať. 
 
MATERIÁLY: flipchartový papier s nadpisom Banka zdrojov, fixka, papiere A4 a perá pre každého 
účastníka 
 
ČAS: 45 minút
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OPIS: 
• Povedzte skupine, že táto aktivita im pomôže preskúmať ich osobné silné stránky, vďaka ktorým 
môžu podnikať. 
• Požiadajte ich, aby vzali papier a pero a strávili asi 15 minút skúmaním minimálne 30 pozitívnych 
vecí na sebe. 
• Dajte im usmerňujúce otázky o tom, čo tieto pozitívne veci môžu byť - môžete ich tiež napísať na 
flipchartový papier: 
- zručnosti a schopnosti, ktoré máte, 
- osobné skúsenosti z predchádzajúcej práce, štúdia alebo dobrovoľníckej práce,  
- vedomosti, ktoré ste získali počas formálneho a neformálneho vzdelávania, 
- úspech, na ktorý ste hrdí, 
- hodnoty, ktoré sú pre vás v práci dôležité. 
 
TIP: Pri práci im môže pomôcť nie príliš hlasná, ale inšpirujúca hudba. 

 
• Po siedmich minútach sa opýtajte účastníkov, koľko pozitívnych vecí si už zapísali. 

Povedzte im, že viete, že ich je určite viac ako sto, ale tentoraz bude stačiť viac ako 30. 
• Po 15 minútach zastavte proces, aj keby nikto nemal viac ako 30 vecí. Opýtajte sa ich 

znova, koľko pozitívnych vecí si zapísali. 
• Požiadajte ich, aby na flipchartový papier na stole napísali pod nadpis Banka zdrojov 

všetko, čo si zapísali. 
• Medzitým oznámte ostatným účastníkom, že ide o banku, takže ak zistia, že uvedená vec je 

pravdivá aj pre nich, môžu si ju pridať do vlastného zoznamu. Po skončení tohto procesu by 
sa im malo podariť nazbierať viac vecí. 

• Ak je to potrebné, požiadajte o objasnenie toho, v akom kontexte považujú uvedené za svoje 
pozitíva. 

 
REFLEXIA 

Opýtajte sa účastníkov, či boli spomenuté nejaké prekvapujúce veci, ktoré sami nepovažovali za 
pozitívne. Prečo? Pripomeňte im, že to, v čom sme dobrí, je pre nás často také prirodzené, že to 
zabúdame oceniť a uznať ako niečo, čo je dôležitým alebo užitočným zdrojom. 
Spýtajte sa účastníkov, čo pre nich bolo výzvou pri zhromažďovaní pozitívnych vecí o sebe. 
Niektorí ľudia môžu povedať, že nie je zdvorilé hovoriť o sebe pekne, ale poukážte na to, že si 
musíme byť vedomí našich pozitív, pretože nám poskytujú pevný základ, na ktorom môžeme 
stavať.
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HÁROK AKTIVITY:  

30+ POZITÍVNYCH VECÍ NA MNE 
 

 
Vedomosti, 

ktoré ste 
získali počas 
formálneho a 
neformálneho 
vzdelávania 

 

 
Zručnosti a 

kompetenci
e 

 

 
Osobná 

skúsenosť 
získaná v 
práci, štúdiu 
alebo pri 
dobrovoľnícke
j práci 

 

 
Úspech, na 

ktorý ste hrdí 

 

 
 
Hodnoty, ktoré 
sú pre vás 
dôležité 

     

 
 
 

AKTIVITA 2. OSOBNÁ SWOT ANALÝZA 
 

CIELE: Osobne preskúmať SWOT analýzu a uznať ju ako nástroj pre projekty 
sociálneho/finančného podnikania a pre analýzu situácie a potom identifikovať akčný 
plán na jej zlepšenie. 
 
MATERIÁLY: predpripravený flipchartový papier s hlavičkou SWOT, fixka, papiere 
A4 a perá pre každého účastníka 
 
ČAS: 60 minút 
 

OPIS: 
• Pripomeňte si výsledky z predchádzajúcej aktivity 30 pozitívnych vecí o mne. 
• Informujte účastníkov, že SWOT analýza je dôležitým nástrojom strategického plánovania 
založeným na silných a slabých stránkach skupiny, ako aj na akýchkoľvek príležitostiach 
alebo hrozbách týkajúcich sa ich sociálneho/finančného podnikania. Je dôležité, ako 
pristupujeme k našim slabým stránkam - je vhodné nazývať ich „Oblasti, ktoré je potrebné 
rozvíjať“. 
• Vysvetlite im, že účelom osobnej SWOT analýzy je identifikovať kľúčové interné a externé 
faktory, ktoré sú dôležité na dosiahnutie ich cieľov. Vždy je dobré začať so sebou, keď 
chceme ísť do hĺbky a získať skúsenosť s nejakou metódou. Budeme pokračovať v 
predchádzajúcom cvičení: Čo vás vedie k podnikaniu? 
• Pripomeňte účastníkom, že SWOT analýza je proces, ktorý nám vie poskytnúť celkový 
obraz o projekte na vykonanie potrebných úprav. Identifikácia týchto kľúčových faktorov 
pomôže skupinám robiť informované rozhodnutia a mať väčšiu kontrolu nad výsledkami 
svojich cieľov.  
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• Vysvetlite účastníkom rozdiel medzi vnútornými a vonkajšími záležitosťami v analýze 
SWOT. Pripomeňte im, že každá vnútorná vec zaradená medzi silné stránky by sa mala 
spájať s jednou alebo viacerými príležitosťami a každá vnútorná vec zaradená medzi slabé 
stránky by sa mala spájať s jednou alebo viacerými hrozbami. 
• Nakreslite graf SWOT analýzy zobrazený nižšie na flipchart a vysvetlite ho účastníkom 
(pozri zoznam nižšie): 
 

 

 
 

SILNÉ 
STRÁNKY 

 
 

SLABÉ 
STRÁNKY 
(OBLASTI 
ROZVOJA) 

 
 

PRÍLEŽITOS
TI 

 
 

HROZBY 

POZITÍVA NEGATÍVA 
 

Silné stránky: 
• Do časti silné stránky vpíšete výsledky z predchádzajúcej aktivity 30+ pozitívnych vecí o mne. 
• Vnútorné charakteristiky alebo zdroje, ktoré mi pomáhajú dosiahnuť tento cieľ: viesť sociálny 
finančný podnik. 
• Aké sú vaše zručnosti, nadanie a schopnosti? 
• Aké zdroje, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ, máte? 
• Máte nejaké znalosti alebo skúsenosti v tejto oblasti? 

Slabé stránky / Oblasti rozvoja: 

• Vnútorné charakteristiky alebo zdroje, ktoré majú negatívny vplyv na cieľ. Musíme skontrolovať, 
či sú relevantné pre naše ciele alebo s nimi nesúvisia. 

• Aké ďalšie zručnosti, talenty a schopnosti potrebujete? 

• Aké ďalšie zdroje potrebujete? 

• Chýbajú vám nejaké znalosti alebo skúsenosti? 

• Čo v tejto oblasti v súčasnosti nefunguje dobre? 

Príležitosti: 

• Zdroje, ktoré sa vyskytujú mimo vás a pomáhajú vám dosiahnuť cieľ. 

• Koho môžete požiadať o pomoc a podporu? 

• Aké silné stránky môžeme premeniť na príležitosti? 

Hrozby: 
• Riziká, ktoré sa vyskytnú mimo vás a majú negatívny vplyv na cieľ. 
• Aké hrozby, ktoré zosilnia vaše slabé stránky, sa môžu vyskytnúť? 
• Aké politické alebo osobné udalosti by mohli ohroziť vaše ciele? 
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• Aké prekážky bránia dosiahnuť váš cieľ?
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• Po dokončení jednotlivých častí tejto aktivity požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad celým 
procesom: v čom spočívali hlavné ťažkosti a výzvy? 
• Spýtajte sa účastníkov, ako možno analýzu SWOT použiť pri tvorbe sociálneho/finančného podniku. 
Zbierajte nápady a zapíšte ich na flipchart na neskoršie použitie. 

 

AKTIVITA 3. PODNIKATEĽSKÝ PLÁN 
CIELE: Predstaviť nástroje Podnikateľský plán a Podnikateľský model strategické plátno 
(Business Model Canvas). 

 
MATERIÁLY: žiadne 

 
ČAS: 45 min. 

 
OPIS: 
• Podnikateľský model Strategické plátno (Business Model Canvas) je dlhodobá projektová 
metóda, ktorá môže zahŕňať niekoľko príležitostí. Pracovníci s mládežou ju môžu použiť pri 
tréningu alebo dlhšej klubovej činnosti pri viacerých príležitostiach. Vo formálnom vzdelávaní by 
mali učitelia činnosť rozdeliť činnosť na menšie kroky. 
• Začnite s brainstornigovou aktivitou: 
Na flipchart napíšte Podnikateľský plán a požiadajte účastníkov, aby sa podelili o svoje názory na 
to, čo je podnikateľský plán, aby si zjednotili slovník a sformulovali definíciu. V prípade potreby 
vysvetlite skupine nasledujúce informácie: Podnikateľský plán je podrobné vysvetlenie úloh, 
cieľov a metód, ktoré poskytujú skupinám smerovanie na dosiahnutie ich cieľov. 
• Povedzte účastníkom, že dnes sa zoznámia s tým, ako vytvoriť podnikateľský plán a nasledujúci 
deň si ho vyskúšajú pri skutočnej práci na nejakom nápade. 
• Účelom podnikateľského plánu je: Definovať sociálny/finančný podnik skupiny a to, čo skupina 
dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť. Povedzte účastníkom, že už sa zoznámili s niektorými nástrojmi, 
ktoré budú pre nich užitočné. Využijú ako nástroj SWOT analýzu a vybudujú svoj podnikateľský 
plán na svojich silných stránkach a maximalizujú príležitosti, pričom súčasne budú tiež riešiť 
slabiny skupín a minimalizovať hrozby v časti analýzy rizika. 
• Urobme brainstorming o tom, čo znamenajú jednotlivé prvky podnikateľského plánu. Na 
flipchart napíšte šesť komponentov podnikateľského plánu a vysvetlite ich, ak je to potrebné. 
Podnikateľský plán by mal zahŕňať šesť častí: 

- zhrnutie, 
- opis, 
- marketingová stratégia, 
 - analýza ovetvia, 
- operácie, 
- financie. 

• Vytvorte 5-člennú skupinu účastníkov. Dajte im hárok aktivity: Prípadová štúdia sociálneho 
podniku. 
• Požiadajte ich, aby si prečítali článok a pokúsili sa na jeho základe identifikovať jednotlivé časti 
podnikateľského plánu. 
• Po 30 minútach požiadajte skupiny, aby sa vrátili a prediskutujte s nimi kľúčové zistenia. 
• Na záver vysvetlite skupinám, že ich podnikateľské plány sa musia pravidelne revidovať a 
upravovať, aby odrážali aktuálne podmienky v ich komunite, ako aj predpokladané budúce 
potreby.
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HÁROK AKTIVITY: PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA SOCIÁLNEHO PODNIKU 

SEMIENKA NÁDEJE 
(SEEDS FOR HOPE*) 

Prečítajte si článok o maďarskom sociálnom podniku. Identifikujte v obsahu vety, ktoré 
patria do jednotlivých častí podnikateľského plánu. 
Trinásťročný chlapec Tamás Mayer začal záhradníčiť a pestovať paradajky ako voľnočasovú 
aktivitu v Budapešti v Maďarsku. Jeho rodina podporovala jeho nový koníček. Do štyroch 
rokov sa jeho podnikanie stalo takým úspešným, že reštaurácie v komunite od neho začali 
kupovať paradajky.  
Medzitým niekoľko mladých a dospelých cyklistov identifikovalo vo svojej komunite 
spoločenský problém: v hlavnom meste je veľa ľudí bez domova bez jedla. 
Mladí ľudia začali organizovať týždenné podujatia komunitného varenia: každú sobotu sa 
stretávajú, niečo uvaria a roznášajú to na svojich bicykloch bezdomovcom v okolí. 
Hovoria si Budapeštianska bicyklová mafia. Keď sa chlapec záhradník a cyklisti stretli, prišli s 
novou myšlienkou sociálneho podnikania: prečo nenaučiť ľudí bez domova záhradníčiť? 
Tak sa skontaktovali s útulkom pre bezdomovcov a spoločne rozbehli nový projekt s názvom 
Semienka nádeje (Seeds For Hope). 
Ich cieľom bolo podporovať ľudí bez domova vo svojej komunite tým, že ich nielen nakŕmili, 
ale aj naučili záhradkárstvu, aby mohli pestovať paradajky a iné plodiny a predávať ich za 
peniaze. Neskôr začali svoj projekt rozširovať o nových dobrovoľníkov a väčší počet ľudí v 
núdzi. 
Skupina robila rozhovory s ľuďmi bez domova o tom, čo potrebujú zlepšiť. Ľudia bez domova 
potrebujú udržateľné riešenia, nielen „uhasiť požiar“. Byť bezdomovcom neznamená len nemať 
stále bydlisko, ale tiež nemať možnosť nájsť si prácu a zarobiť si peniaze. Útulok pre 
bezdomovcov sa zameriava hlavne na poskytovanie miesta na spanie - sú však potrebné aj 
ďalšie kroky! Na prelomenie začarovaného kruhu chudoby je nevyhnutné zarábať peniaze. 
Skupina rozumela potrebám, ktoré zamýšľali riešiť v Budapešti. 
Navštívili miestnych podnikateľov, aby sa podelili o cieľ svojho sociálneho podnikania. 
Záhradnícka spoločnosť im dala viacero semien rastlín a niektoré miestne spoločnosti prispeli 
finančne alebo dobrovoľníckou prácou.  
Urobili tiež nábor medzi bezdomovcami v útulku a na ulici. 
Skupina použila peniaze darované komunitou na nákup semien a vybavenie. 
Ľudia bez domova mohli začať vytvárať dlhodobejšiu víziu a zarábať peniaze prostredníctvom 
pestovania. 

* https://bikemaffia.com/en/projects/seeds4hope/ 

 
Časti: Zhrnutie �     Opis �    Marketingová  stratégia �     Analýza odvetvia
 �  Operácie   � Financie 
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HÁROK AKTIVITY - 
RIEŠENIE 

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN BY MAL OBSAHOVAŤ ŠESŤ ČASTÍ: 
- zhrnutie, 
- opis, 
- marketingová stratégia, 
 - analýza ovetvia,  
- operácie, 
- financie. 

 
DEFINÍCIE 
Zhrnutie: Prehľad celého podnikateľského plánu. Malo by zaujať čitateľov tak, aby sa chceli 
dozvedieť o sociálnom/finančnom podniku viac. Malo by zahŕňať hlavné faktory, ktoré 
zabezpečia, aby bol sociálny/finančný podnik úspešný. Musí byť jasné a stručné. Malo by 
zahŕňať poslanie alebo cieľ, ktorý je inšpiratívny a ľahko zapamätateľný. 
 
Opis: Stručný úvod o tom, kto skupinu tvorí a čo robí. Poskytuje kľúčové fakty o 
sociálnom/finančnom podniku. Mal by jasne identifikovať zámery a ciele, napríklad akú zmenu 
sociálny/finančný podnik prinesie? 
 
Marketingová stratégia: Ako získať záujem ľudí o váš sociálny/finančný podnik. Táto časť 
zahŕňa výskum spojený s vaším sociálnym/finančným podnikom a ako naň ľudia budú 
reagovať.  Ako oslovíte ľudí, aby ste ich motivovali k podpore vašej veci? Skupiny by mali 
rozumieť potrebám, ktoré majú v úmysle naplniť a vedieť ako to najlepšie komunikovať 
ostatným. 
 
Analýza odvetvia:  Prieskum toho, v čom projekt prináša zmenu. Zahŕňa výskum súvisiaci s 
vaším sociálnym/finančným podnikom a identifikáciu ďalších organizácií, ktoré vykonávajú 
podobnú prácu. Rozhovory s ľuďmi v komunite, internetový prieskum, prieskumy, dotazníky 
atď. Sledovanie hospodárskej súťaže alebo potenciál spolupráce a reakcia na ňu. 
SWOT analýza - preskúmanie vnútorných/vonkajších faktorov strategického plánovania. 
Analýza situácie a následná identifikácia akčného plánu potrebných úprav. 
 
Operácie: Stručný opis štruktúry a činnosti sociálneho/finančného podniku. Súčasné aj budúce 
úlohy a zodpovednosti každého člena skupiny. Informácie o projektových činnostiach, 
časových harmonogramoch a zdrojoch. 
 
Financie: Ako môže byť sociálny/finančný podnik finančne životaschopný. Podrobnosti budú 
uvedené v lekcii 7, Rozpočet. 

 





60 CHAPTER 6 DAY 3. 
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AKTIVITA 4. PODNIKATEĽSKÝ MODEL STRATEGICKÉ 
PLÁTNO (BUSINESS MODEL CANVAS) 

CIELE: Predstaviť nástroje Podnikateľský plán a Podnikateľský model strategické plátno (Business Model 
Canvas). 

 
MATERIÁLY: žiadne 

 
ČAS: 60 min. 

 
OPIS 
Najprv informujte účastníkov, že v rámci tejto činnosti sa budú zameriavať na jednotlivé súčasti 
podnikateľského modelu Strategické plátno (BMC). 
Každej skupine dajte kópiu komponentov BMC, papiere a perá/ceruzky. 
Ukážte účastníkom obrázok BMC. Môžete im ho premietnuť alebo nakresliť na flipchart. Vysvetlite 
účastníkom jednotlivé časti. 
 

PODNIKATEĽSKÝ MODEL STRATEGICKÉ 
PLÁTNO (BUSINESS MODEL CANVAS ) 

SPRIEVODNÉ OTÁZKY 
HODNOTOVÝ NÁVRH: Čo robíte? Napíšte kľúčové slová na základe svojej vízie a poslania 
a stručne opíšte produkt alebo službu samotnú. 
 
ZÁKAZNÍCKY SEGMENT: Komu pomáhate? Vytvorte zoznam cieľovej skupiny. Kto kúpi 
váš produkt/službu? 
 
VZŤAH K ZÁKAZNÍKOVI: Ako komunikujete? Ide o osobný predaj, automatizovaný servis 
alebo samoobsluhu? 
 
DISTRIBUČNÉ KANÁLY: Ako sa dostanete k zákazníkom? 
 
KĽÚČOVÉ ČINNOSTI: Ako to robíte? Urobte si zoznam svojich kľúčových aktivít, ako je 
predaj, marketing atď. 
 
KĽÚČOVÉ ZDROJE: Čo potrebujete? Urobte si zoznam hmotných a nehmotných zdrojov, 
ako sú ľudia, majetok, vedomosti atď. 
 
KĽÚČOVÍ PARTNERI: Kto vám pomôže? Dodávatelia, logistika atď. 
 
ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV A TOK VÝNOSOV: Koľko to bude stáť? Koľko zarobíte? 
Každá činnosť má vplyv na príjmy a/alebo náklady. 

 
 

 
• Požiadajte skupinu, aby si ako príklad vybrala akúkoľvek miestnu firmu, ktorú pozná. Môže to byť ich 
vysielajúca organizácia, ak ide o sociálny podnik, či bežný obchod. 
• Požiadajte ich, aby premýšľali o firme, ktorú vybrali, analyzovali, čo o nej vedia a pokúsili sa nakresliť 
jej Strategické plátno (BMC). 
• Pripomeňte im, že musia predstaviť svoje kľúčové zistenia a že táto štruktúra by mala stručne 
vysvetľovať kľúčové prvky. Dajte skupine 25 minút na prípravu. 
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https://www.flickr.com/photos/marcfonteijn/4752335906 

Preklad obr.: partneri, kľúčové aktivity, kľúčové zdroje, hodnotová ponuka, vzťahy so zákazníkmi, 
zákazník, kanály, náklady, príjmy  

 
• Keď skupiny dokončia svoje BMC, požiadajte ich, aby vám predstavili svoje kľúčové zistenia. 
• Požiadajte účastníkov o konštruktívne pripomienky a otázky pre skupinu. Nechajte ich diskutovať o 
podrobnostiach. 
• Nakoniec zosumarizujte najdôležitejšie časti BMC a pomôžte účastníkom poučiť sa na vlastných 
chybách, ak sa nejaké vyskytli a podporte ich proces učenia. Povedzte im, že nasledujúci deň budú 
pracovať na svojom nápade v oblasti sociálneho a finančného podnikania. 

 

AKTIVITA 5. SKUPINOVÁ REFLEXIA 

CIELE: Naučiť sa reflektovať veci, ktoré sa stali v priebehu učenia. 
 

MATERIÁLY: žiadne 
 

ČAS: 30 min. 
 

OPIS: Skupiny, v ktorých prebieha reflexia, sa večer ako obvykle stretnú a diskutujú o 
kľúčových zisteniach z celého dňa. 
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KAPITOLA 7 DEŇ 4. 
ROZVOJ VÁŠHO 
PODNIKU 
PREDSTAVENIE NAŠICH NÁPADOV 

 
Ciele: 
• Získať vlastnú skúsenosť s tvorbou sociálneho a finančného podniku. 

 
Návod na časový rozvrh pre trénerov - 4. deň, dopoludnie a popoludnie 

 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁLY 

180 min Aktivita 1. Rozvoj finančného 
podniku 

papiere A4, lepiace papieriky, perá, 
flipchartové papiere, fixky 

90 min OBEDOVÁ 
PRESTÁVKA 

180 min Aktivita 2. Rozvoj sociálneho 
podniku 

papiere na flipchart, fixky, papiere A4 a perá 

 

30 min Aktivita 3. Skupinová reflexia  

 
 

AKTIVITA 1. ROZVOJ FINANČNÉHO PODNIKU 
 
CIELE: Precvičiť si a získať skúsenosti s uplatňovaním naučených metód pri tvorbe finančného podniku. 
 
MATERIÁLY: flipchartové papiere, fixky, papiere A4 a perá pre každého účastníka 
 
ČAS: 180 minút 
 
OPIS: 

• Táto aktivita je pre skupiny vynikajúcou príležitosťou rozbehnúť ich finančné podniky 
správnym smerom. Bude spolu so skupinami pracovať na pokrytí všetkých šiestich zložiek ich 
podnikateľského plánu. 
• Každej skupine dajte dostatok času na naplánovanie finančného podniku. 
• Keď skupiny pracujú na jednotlivých komponentoch, prechádzajte sa po miestnosti a 
skontrolujte každú skupinu pri práci, ponúknite im návrhy, komentáre a pochváľte ich.  
• Povzbudzujte skupiny, aby uplatňovali všetky naučené metódy: Kruh kreativity, SWOT 
analýzu ich podnikateľského nápadu, Podnikateľskuý model Strategické plátno (Business Model 
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Canvas) a hlavné otázky podnikateľského plánu. 
• Požiadajte skupiny, aby vytvorili prezentáciu svojho podnikateľského nápadu. Môžu to urobiť 
v PowerPointe, Prezi alebo ako „PaperPoint“ s plagátmi. V prezentácii by mali reflektovať na 
nasledujúce otázky: 
- Aký je náš podnikateľský nápad? 
- Kto sú cieľové skupiny? 
- Ako môžete svoju firmu propagovať? 
- Aké metódy ste použili na vytvorenie podnikateľského plánu?  
- Ako môžete ako skupina spolupracovať? 
• Skupina predstaví svoje nápady nasledujúci deň. Každá skupina na to má 20 minút - nie viac! - 
preto by prezentácie mali byť stručné a hutné. 
 
TIP: Počas procesu prípravy by tréneri mali prechádzať od skupiny k skupine a poskytnúť im 
pomoc alebo podporu, ak sa pri niečom zaseknú. Je to tiež dobrá príležitosť skontrolovať, ako 
napredujú, pretože musia za krátky čas urobiť veľa vecí. 

 
 

AKTIVITA 2. ROZVOJ SOCIÁLNEHO PODNIKU 
 
CIELE: Precvičiť si a získať skúsenosti s uplatňovaním naučených metód pri tvorbe finančného podniku. 
 
MATERIÁLY: flipchartové papiere, fixky, papiere A4 a perá pre každého účastníka 
 
ČAS: 180 minút 

 
OPIS: V popoludňajších hodinách sa uskutoční rovnaká aktivita, musíte však zmiešať skupiny a 
vytvoriť nové skupiny s novými členmi. Tentoraz budú účastníci pracovať na nápade na sociálny 
podnik. Skupiny budú prezentovať svoje nápady hneď po prezentácii finančných podnikov. 
 
POZNÁMKA: Je dôležité, aby účastníci získali skúsenosti s rozvojom sociálnych a finančných 
podnikov. Pri reflexii nasledujúci deň skupina prediskutuje rozdiely medzi týmito dvoma 
procesmi. 

 

AKTIVITA 3. SKUPINOVÁ REFLEXIA 

CIELE: Naučiť sa reflektovať veci, ktoré sa stali v priebehu učenia. 
 

MATERIÁLY: žiadne 
 

ČAS: 30 min. 
 

OPIS: Skupiny, v ktorých prebieha reflexia, sa večer ako obvykle stratnú a diskutujú o 
kľúčových zisteniach z celého dňa. 
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KAPITOLA 8 DEŇ 5. 
DOPOLUDŇAJŠIA A 
POPOLUDŇAJŠIA ČASŤ 
PREDSTAVENIE NAŠICH NÁPADOV 

 
Ciele: 

• Prezentácia nápadov účastníkov na projekty sociálneho a finančného podnikania. 
• Vyhodnotenie tréningu. 
• Návrh ďalších krokov. 

 
Návod na časový rozvrh pre trénerov - 5. deň, dopoludnie a popoludnie 

 

ČAS AKTIV
ITA 

MATERI
ÁLY 

90 min Aktivita 1. Predstavenie projektov 
finančných podnikov 

papier A4, lepiace papieriky, fixy, ceruzky a 
flipchartové papiere 

 

20 min PRESTÁVKA 

90 min 
Aktivita 2. Predstavenie projektov 
sociálnych podnikov 

 

 

90 min OBEDOVÁ 
PRESTÁVKA 

90 min Aktivita 3. Navrhovanie ďalších 
krokov 

papiere na flipchart, fixy, papiere A4 a 
perá 

20 min PRESTÁVKA 

90 min Aktivita 4. Vyhodnotenie tréningu 
vytlačené hodnotiace dotazníky, flipchart, 
fixky; flipchart s jabloňou z prvého dňa 
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AKTIVITY 1. A 2. 

PREDSTAVENIE PROJEKTOV FINANČNÝCH A 
SOCIÁLNYCH PODNIKOV 
CIELE: Zosumarizovať kľúčové poznatky o rozvoji finančných a sociálnych podnikov. 
 
MATERIÁLY: flipchartové papiere, fixky, papiere A4 a perá pre každého účastníka 
 
ČAS: 180 minút × 2  
 
OPIS 
Aktivity 1 a 2 budú prebiehať rovnakým spôsobom. 
• Skupiny budú postupne prezentovať svoje nápady týkajúce sa finančných/sociálnych 
podnikov. 
• Môžu používať flipchart, ppt prezentáciu alebo Prezi, zabezpečte im preto potrebnú technickú 
podporu. 
• Je zodpovednosťou facilitátora dodržať časový rozvrh. 
• Po každej prezentácii by mal nasledovať krátky čas vyhradený na otázky a odpovede, kedy by 
ostatní účastníci mali klásť otázky na objasnenie alebo prispieť svojimi pripomienkami. 
• Po prezentáciách finančných podnikov by ste si mali dať prestávku, po ktorej budú nasledovať 
prezentácie sociálnych podnikov. 
 
TIP: Po každej prezentácii sa opýtajte skupiny, aká bola spolupráca medzi členmi tímu. Čo im 
pomohlo spolupracovať? 

 

AKTIVITA 3. NÁVRH ĎALŠÍCH KROKOV 
 

CIELE: Nasmerovať pozornosť účastníkov na ďalšie kroky. 
 
MATERIÁLY: A4 pre papiere a perá pre každého účastníka 
 
ČAS: 90 minút 
 
OPIS 
Sme na konci tréningu. Pred odchodom je potrebné urobiť iba dve veci: navrhnúť ďalšie kroky a 
vyhodnotiť samotný tréning.  
Najskôr si vezmite papier a pero. Zamyslime sa nad ďalšími krokmi. 
 
TIP: Tu môžete zhrnúť nadchádzajúce udalosti z vašich projektov. 

 
Ako tréner budete organizovať školenia o metódach Aflateen pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. 
Teraz máte ucelený obraz o učebných osnovách, vedomostiach, ktoré by ste mali odovzdať ďalej, 
zručnostiach a kompetenciách, ktoré by ste mali rozvíjať. 
Pokúste sa zamyslieť nad tým, čo potrebujete urobiť, aby ste materiál strávili. Stanovte si pre seba nejaké 
SMART ciele. 
Po individuálnom plánovaní požiadajte účastníkov, aby uviedli príklady svojich plánov a inšpirovali tak 
ostatných.  
 
Ďalším krokom je návrat do skupiny z vašej krajiny. Strávte nejaký čas diskusiou o tom, ako sa budete 
pripravovať na tréning, ktorý budete viesť spoločne. Stanovte si SMART ciele, prejdite si úlohy a 
zodpovednosti - kto čo urobí? 
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Po stretnutí skupín z jednotlivých krajín sa účastníci vrátia a stručne zosumarizujú svoje povinnosti podľa 
jednotlivých krajín. 

 
 

AKTIVITA 4. VYHODNOTENIE TRÉNINGU 

CIELE: Vyhodnotiť samotný tréning a poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu každému účastníkovi. 
 

MATERIÁLY: flipchart jablone z časti Očakávania s nalepenými lepiacimi papierikmi. 
 
ČAS: 90 minút 

 
OPIS: 

Pamätáte si časť s jabloňou zo začiatku tréningu? Prišli ste sem s očakávaniami a obavami, boli ste 
pripravení prispieť svojimi skúsenosťami k učeniu ostatných účastníkov. Sme na konci tréningu a 
je čas pozbierať ovocie. 
Ako to urobíme? Každý účastník jeden po druhom pôjde k jabloni, pokúsi sa nájsť, čím na ňu 
prispel a ak sa naplnilo to, čo napísal, môže to z flipchartu vziať - „pozbierať“. 

 

CHOĎTE KU STROMU! Pozrite sa na lepiace papieriky, pokúste sa nájsť tie vaše a 
nahlas prečítajte, čo ste na ne napísali. Zhodnoťte: splnilo sa to? Boli ste úspešní? Ak áno, 
vezmite si ich.  

 
JABLKÁ: symbolizovali vaše očakávania od tréningu. S čím budete spokojní na  konci 
tréningu? Čo chcete získať? 
 
LISTY: predstavovali váš plánovaný príspevok k úspešnému tréningu. Podarilo sa vám 
prispieť tým, čím ste chceli? 

 
ČERVÍKY: týkali sa vašich obáv, čoho ste sa báli, čomu ste sa chceli počas tréningu 
vyhnúť. Podarilo sa vám to? 

 
Keď to účastníci urobia, vrátia sa späť k jabloni, zozbierajú svoje očakávania, ak budú 
splnené a skontrolujú, či sa im podarilo prispieť tým, čím chceli a vyhnúť sa tomu, čoho sa 
obávali. Pozrite sa na prázdny (alebo takmer prázdny) plagát. Ako sa teraz cítite? Ako 
potenciálni tréneri sa môžeme poučiť z vlastných chýb a niektoré veci nabudúce spraviť inak. 
Pamätajte - je to proces učenia. Každý tréning  je iný, pretože to veľmi záleží na aktivite 
účastníkov! Ich aktivita poskytuje rámec pre školenie. 
 
TIP: Nezabudnite poďakovať účastníkom za to, že boli počas stretnutia aktívni! Ich spätná 
väzba je veľmi cenná - môže nám pomôcť neustále zlepšovať naše metódy.
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PRIESKUM PO AKTIVITÁCH DŇA 5.  
Po tejto hre rozdajte účastníkom kópie dotazníka a požiadajte ich, aby ho vyplnili a pred odchodom ho nechali na 
svojej stoličke. 

 
PRIESKUM PO TRÉNINGU TRÉNEROV 
Miesto stretnutia:   Dátum:    
Ako by ste ohodnotili vaše počítačové zručnosti: q  žiadne q  slabé q dobré 
Máte prístup k internetu: q  nie q  zriedka q často 
Aký spôsob komunikácie s Aflatounom a ostatnými trénermi uprednostňujete: 
q   Internet (online diskusie, kurz, blog) q  Email q  Telefón q Stretnutia 

q   Iné, upresnite:    
 

REAKCIE 
Pred príchodom boli jasne komunikované ciele školenia 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 

S ktorou z nasledujúcich oblastí ste najmenej oboznámení? 
 

Koncept Aflateen  Osobné skúmanie a porozumenie Práva a povinnosti 

Sporenie a výdavky Plánovanie a rozpočtovanie Sociálny a finančný podnik 
mladých ľudí 

Som presvedčený/á, že dokážem pri vyučovaní používať nasledujúce metódy aktívneho vyučovania: 
a). Brainstorming 

 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 

b). KWL tabuľka 
 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 
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c) Divadlo obrazov 
 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 

 
Aké sú podľa vás najdôležitejšie výsledky školenia Aflatoun? Vyberte ľubovoľný počet. 

q podrobná znalosť plánov jednotlivých stretnutí 
q vášeň pre program Aflateen 
q dôvera vo využívanie aktívneho participatívneho prístupu v odbornej príprave 

 
VEDOMOSTI 
Uveďte, prosím, štyri hlavné skupiny práv dieťaťa: 
 

 
 

Uveďte, prosím, váš vlastný príklad projektov sociálneho alebo finančného podnikania, ktoré 
môžu deti realizovať v rámci programu Aflatoun: 

 
 

POSTOJE 

Ktoré z nasledujúcich výrokov sú pravdivé (P) alebo nepravdivé (N): 
 __ Deti sa hrou učia. 
__  Učitelia by mali v triede podporovať iné aktivity než prednášky. 
__  Deti nemôžu viesť triedne aktivity. 
__  Deti by mali byť centrom vzdelávania. 
__  Je stresujúce nechať deti podieľať sa na aktivitách v triede. 
 
S ktorými z nasledujúcich výrokov súhlasíte (S) alebo nesúhlasíte (N): 
 
__  Chudobné deti nemajú dostatok peňazí na to, aby mohli sporiť. 
__  Deti by nemali mať dovolené zarábať peniaze. 
__  Deti sú schopné spravovať svoje peniaze, aby dosiahli svoje ciele. 
__  Ak sú zdroje obmedzené, vzdelávanie chlapcov by malo mať prioritu. 

__  Dievčatá by sa mali zúčastňovať na mimoškolských aktivitách alebo vlastných projektoch. 
 

SPRÁVANIE 
Cítim sa pripravený/á viesť stretnutie Aflateen pre učiteľov a pracovníkov s mládežou 

Vôbec nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím Neviem 
Ďalšie poznámky: 
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TRÉNING TRÉNEROV 
– KĽÚČOVÉ ZDROJE 

 
KĽÚČOVÝ ZDROJ 1: VYUŽITIE 
BRAINSTORMINGU & MAPOVANIA 
MYSLE NA PRIESKUM IDEÍ 

Čo je brainstorming? 

Brainstorming je skupinová aktivita, ktorá generuje čo najviac nápadov týkajúcich sa konkrétneho 
problému alebo témy a potom umožňuje rozhodnúť sa, ktorý nápad/nápady ponúkajú najlepšie riešenia. 
Vyžaduje si kreatívne myslenie v skupine, aby vznikli nové nápady na riešenie nejakej otázky alebo 
problému, ktorému čelia. Brainstorming pomáha žiakom: 

• porozumieť novej téme, 

• generovať rôzne spôsoby riešenia problému, 

• cítiť sa zapojený do skupinovej aktivity, ktorá vedie k dohode. 

Ako usporiadať brainstormingové stretnutie 

Pred začatím stretnutia musíte identifikovať jasný problém alebo tému. Môže to byť jednoduché slovo ako 
napr. energia a čo znamená pre skupinu alebo otázka ako napr.: „Ako môžeme zlepšiť prostredie našej 
školy?“ Na vytvorenie dobrého brainstormingu je nevyhnutné vybrať také slovo, otázku alebo problém, na 
ktorý bude skupina reagovať. V obzvlášť veľkých triedach môžete dať rôznym skupinám rôzne otázky. 
Samotné skupiny by mali byť čo najrozmanitejšie pokiaľ ide o zastúpenie pohlaví a schopností ich členov. 
Každá skupina šiestich až ôsmich žiakov potrebuje veľký papier, na ktorý všetci uvidia. Nápady skupiny sa 
musia v priebehu stretnutia zaznamenávať, aby každý vedel, čo už bolo povedané a mohol nadväzovať na 
predchádzajúce nápady alebo ich dopĺňať. Každý nápad musí byť zapísaný, aj tie neobvyklé - cenzúra 
zabraňuje vzniku nových nápadov. 

Pred začiatkom stretnutia objasnite nasledujúce pravidlá: 

• Každý člen skupiny sa musí zapojiť. 

• Nikto nekritizuje nápady alebo návrhy ostatných. 

• Neobvyklé a inovatívne nápady sú vítané. 

• Je potrebných veľa rôznych nápadov. 
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• Všetci musia pracovať rýchlo. Brainstorming je rýchla a divoká aktivita. 
Vedenie stretnutia 
Úlohou učiteľa je spočiatku podporovať diskusiu, zapojenie a zaznamenávať nápady. Keď žiakom začnú 
dochádzať nápady alebo keď vyprší čas, požiadajte skupinu (alebo skupiny), aby vybrali tri najlepšie 
nápady a uviedli, prečo si ich vybrali. 
Na záver: 
• zhrňte pre triedu, čo urobili dobre, 
• pýtajte sa ich, čo považovali na tejto aktivite za užitočné; čo z toho, na čo pri brainstormingu prišli, si 
predtým neuvedomili?



70 

 

 

Čo je mapovanie mysle? 
Mapovanie mysle je spôsob, ako znázorniť kľúčové aspekty ústrednej témy. Mapy mysle sú 
vizuálne nástroje, ktoré pomáhajú žiakom štruktúrovať a organizovať svoje vlastné myšlienky 
ohľadom nejakého konceptu alebo témy. Myšlienková mapa redukuje veľké množstvo 
informácií do ľahko zrozumiteľného diagramu, ktorý ukazuje vzťahy a vzorce medzi rôznymi 
aspektmi témy. 
Kedy použiť mapu mysle 
Mapa mysle je užitočná, keď chcete podporiť kreativitu, pretože jej štruktúra podporuje slobodné 
myslenie. Keď sa snažíte problém vyriešiť, myšlienková mapa pomáha zdôrazniť rôzne aspekty 
problému a ich vzájomné vzťahy. Mapa mysle vám môže pomôcť zopakovať si predchádzajúcu 
prácu v triede - rýchlo a organizovane. Ak chcete v skupinách v triede podporiť diskusiu, 
rozmanitosť, experimentovanie a proces myslenia, používajte mapy mysle. 
Ako vytvoriť mapu mysle 
Začnite tým, že do stredu papiera nakreslíte štvorec. Napíšte do neho hlavnú tému, otázku alebo 
nápad, ktorý idete zobraziť. Nakreslite vetvy, ktoré vychádzajú z centrálneho štvorca vedúce k 
podtémam, ktoré sa spájajú s hlavnou témou. Buďte pri tvorbe svojej základnej mapy tvoriví a 
pridávajte okolo podtém ďalšie nápady. 
Predtým, ako začnete vytvárať mapu mysle s triedou, vyskúšajte si ju vytvoriť sami. Svoju mapu 
potom môžete použiť ako ukážku. 
Na nasledujúcej stránke nájdete názornú mapu všetkých informácií, ktoré napadli učiteľom na 
workshope na tému „Všetko, čo vieme o vode“: 
 
TIP: počas tréningového kurzu použite techniku mapovania mysle, aby ste preskúmali, čo všetko 
už účastníci vedia o téme, ktorú im chcete predstaviť. 
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KĽÚČOVÝ ZDROJ 2: AKO BYŤ VYNALIEZAVÝM 
UČITEĽOM V NÁROČNÝCH PODMIENKACH 
 
Mnoho učiteľov a pracovníkov s mládežou pracuje v zložitých situáciách. Môžu pracovať s veľkými 
skupinami alebo triedami. Môžu mať málo zdrojov. Žiaci v týchto kontextoch pravdepodobne 
nebudú mať doma zdroje na kompenzáciu obmedzených školských zdrojov. Skupina učiteľov, ktorí 
pracujú v takýchto podmienkach, nedávno brainstormovala návrhy toho, ako byť vynaliezavý 
napriek zložitým podmienkam.* Prišli s mnohými nápadmi a rozhodli sa, že týchto sedem z nich je 
najužitočnejších: 
 
• Maximálne využívajte miestne prostredie ako učebnú pomôcku. Všetky školy a komunitné centrá 
sa nachádzajú v prostredí, ktoré môžete využiť na diskusiu, prieskum a ako zdroj. 
• Maximálne využívajte miestnu komunitu ako pomôcku pri vyučovaní. Rodičia a ostatní obyvatelia 
sú dôležitým zdrojom príbehov, pamätajú si, ako veci vyzerali v minulosti a majú názor na 
každodenné záležitosti. 
• Využívajte súčasné komunikačné systémy. Takmer všetky komunity dnes majú prístup k 
rozhlasovému vysielaniu, často s mnohými dostupnými kanálmi. Preskúmajte aj dostupné možnosti 
na internete. Využite dostupné systémy na podnietenie debát a diskusií. 
• Vyrobte učebné pomôcky z materiálov v okolí komunitného centra alebo školy. Staré krabice, 
časopisy, noviny a dokonca aj plastové fľaše sa môžu zmeniť na učebné pomôcky. 
• Spolupracujte s inými mimovládnymi organizáciami, školami, či už priamo alebo prostredníctvom 
výmeny listov a e-mailov alebo cez rôzne platformy sociálnych médií. Pre žiakov to môže byť veľmi 
motivujúce a umožňuje to výmenu informácií rôzneho druhu. Napríklad výmena informácií medzi 
mestskými a vidieckymi školami môže viesť k zaujímavým porovnaniam. 
• Komunitné centrum alebo škola sa môžu stať zdrojom pre miestnu komunitu: jeden učiteľ opísal, 
ako sa matky zapojili do čitateľských stretnutí a zlepšili tak svoju vlastnú gramotnosť. Zapojenie 
rodiny môže priniesť veľkú pridanú hodnotu. 
• Založte záhradu: rastliny môžete pestovať aj na malej ploche. Žiaci všetkých vekových skupín budú 
mať úžitok z účasti na fázach plánovania, sadenia, pestovania a zberu úrody v záhrade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* www.tessafrica.net (© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Licence) 
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KĽÚČOVÝ ZDROJ 3: AKO VYUŽIŤ MIESTNU 
KOMUNITU/PROSTREDIE AKO ZDROJ 
 
Je dôležité, aby ste naplánovali a pripravili svoje hodiny tak, aby stimulovali záujem vašich 
žiakov. Súčasťou tohto plánovania je identifikácia zdrojov, ktoré zapoja vašich žiakov do 
vzdelávania. Jedným z cenných zdrojov, ktoré môžete preskúmať a použiť, je vaše miestne 
prostredie, kde nielenže máte ľudí, ktorí majú odborné znalosti v širokej škále tém, ale máte 
aj prístup k množstvu prírodných zdrojov. 
 
Použitie takýchto dynamických zdrojov: 
• motivuje vašich žiakov, 
• stimuluje ich myslenie, 
• upriamuje ich pozornosť na bohatstvo a rozmanitosť okolo nich, 
• rozvíja spojenie s miestnou komunitou, 
• prepája učebné osnovy so životmi vašich žiakov, 
• poskytuje im nové skúsenosti. 
 
Využívanie miestnych odborníkov v triede 
Možno sa v matematike venujete nejakej téme, ktorá sa týka peňazí alebo vytvárate vzory na 
hodinách výtvarnej výchovy. Ako by ste mohli žiakom predstaviť tieto témy spôsobom, 
ktorý podnieti ich záujem? Jedným zo spôsobov by bolo pozvať majiteľa miestneho 
obchodu, aby porozprával o tom, ako vo svojej práci využíva peniaze alebo miestnu 
krajčírku, ktorá používa tradičné textílie. Vaši žiaci budú mať záujem dozvedieť sa, čo 
návštevníci robia a budú im chcieť klásť otázky, preto je potrebné návštevu starostlivo 
naplánovať. Ak sa rozhodnete pozvať hosťa, musíte mať jasno v tom, čo chcete, aby to 
vašim žiakom prinieslo a akú skúsenosť im chcete odovzdať. Potom sa pripravte podľa 
nižšie uvedených pokynov. 
 
Pred návštevou 
• Identifikujte, koho chcete pozvať. 
• Spýtajte sa hosťa, či by bol ochotný prísť. 
• Porozprávajte sa so svojou skupinou o návšteve a tom, čo by sa chceli dozvedieť. 
• Požiadajte ich, aby napísali pozvanie pre návštevníka. 
• Naplánujte si so svojou skupinou otázky, ktoré mu chcú položiť. 
• Dohodnite sa so svojou skupinou, kto čo urobí. 
• Potvrďte návštevu so svojím hosťom a povedzte mu, ako prebehne. 
• Požiadajte hosťa, aby si priniesol pár predmetov, ktoré skupine ukáže. 
 
V deň návštevy 
Zabezpečte, aby sa niekto zo žiakov stretol s návštevníkom v určenom čase pri bráne školy a 
priviedol ho do miestnosti. Predstavte návštevníka skupine a nechajte ho chvíľu porozprávať 
skupine o tom, čo robí (10 - 15 minút), prípadne môže skupine ukázať, čo priniesol. 
Povzbudzujte deti, aby sa pýtali. Po skončení návštevy požiadajte niekoho z triedy, aby 
poďakoval návštevníkovi za to, že prišiel. 
 
Po návšteve 
Premýšľajte, ako využijete to, čo vaši žiaci videli a počuli. Môžete ich požiadať, aby zdieľali 
svoje nápady v skupinách a pripravili zoznamy alebo plagáty o kľúčových veciach, ktoré sa 
naučili. Tieto nápady a informácie môžete využiť na naplánovanie niekoľkých vyučovacích 
hodín. Poslúžia vám ako kontext, vďaka ktorému sa dozviete viac o danej téme. Môžu tému 
viac preskúmať. O svoje nápady sa môžu podeliť s ostatnými členmi skupiny alebo s 
rodičmi na špeciálnom večere pre rodičov alebo na výstave. 
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Využívanie iných miestnych zdrojov 
Vonkajšie prostredie možno považovať za miesto na zhromažďovanie zdrojov, ale môže sa 
stať aj rozšírením vašej triedy. Tu je niekoľko nápadov, ako využiť miestne prostredie na 
podporu, získanie zdrojov a rozšírenie výučby v triede. 
 
Živé veci 
Nech sa už vaša škola alebo miesto, kde sa stretávate nachádza kdekoľvek, bude tu 
množstvo živých vecí, ktoré môžete zozbierať a priniesť do krátky čas triedy, aby ich žiaci 
mohli skúmať a pozorovať. Tieto veci môžete priniesť vy alebo môžete svoju skupinu vziať 
von a prírodné predmety nazbierať spolu. Ak napríklad prinesiete listy, umožní to žiakom 
podrobnejšie ich preštudovať. Majte jasno v tom, čo chcete, aby sa žiaci naučili a dajte im 
čas na bezpečné pozorovanie tvorov alebo predmetov. Uistite sa, že majú rešpekt voči 
zvieratám a rastlinám a chápu, aké sú pre spoločenstvo dôležité. 
 
Miestne materiály 
Existuje mnoho ďalších vecí, ktoré môžete nájsť v miestnom prostredí - či už ste vo 
vidieckom alebo mestskom prostredí – a ktoré vám môžu v triede pomôcť. Patria medzi ne: 
• skaly a kamene, ktoré môžete skúmať, 
• skaly a kamene, ktoré môžete použiť ako podložky, 
• recyklovateľné materiály, ako sú kartón, papier, drôty, drevo, tkaniny, plastové obaly. 
 
Všetky tieto a mnoho ďalších materiálov môžete postupne zozbierať, takže ak budete chcieť 
so svojou skupinkou modelovať, budete mať zásobu papiera a kartónu. Alebo ak budete 
chcieť so svojou triedou vyrobiť vedecké plagáty, budete mať pre každú skupinu pripravený 
kartón, na ktorý môže písať. Vždy sa opýtajte, či si môžete vziať materiál, ktorý nájdete. 
Požiadajte svoju skupinu žiakov, aby vám pomohli pred hodinou zhromaždiť materiály. 
 
Rozšírená miestnosť - ako zväčšiť vzdelávací priestor? 
Namiesto toho, aby ste zvonka nosili veci do miestnosti, zoberte svojich žiakov do 
školského areálu, komunitného centra, parku alebo do ďalších priestorov. Ak žiakov 
vezmete von, aby videli rastliny a zvieratá v skutočnom svete, inšpiruje ich to viac. Ak 
žiakov vezmete von,  aby videli spôsoby, akými sa využíva životné prostredie, ako sa kladú 
základy budov, ako tečie miestny potok alebo kde sa pasie dobytok, bude ich to viac 
zaujímať a stimulovať ich hlbšie myslenie, ak s nimi plánujete robiť náročnejšie aktivity. 
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KĽÚČOVÝ ZDROJ 4: PLÁNOVANIE 
A PRÍPRAVA HODÍN 

 
Prečo sú plánovanie a príprava dôležité? 
S týmto kľúčovým zdrojom môžete učiť pracovníkov s mládežou a učiteľov, ako sa efektívne 
pripraviť na stretnutia. Aby ste ich aktivovali, použite pri zhromažďovaní najdôležitejších 
prvkov plánovania techniku brainstormingu. Po tom, ako sa s vami podelia o svoje nápady, 
facilitujte diskusiu a podľa potreby zdôraznite alebo doplňte nasledujúce kľúčové zistenia. 
 
Dobré stretnutia je potrebné naplánovať. Pri plánovaní a príprave sa sústreďte na to: 
• čo vaši žiaci potrebujú vedieť, aby mohli napredovať, 
• ako sa ich to chystáte naučiť spôsobom, ktorému rozumejú, 
• ako na konci posúdite, čo sa naučili. 
 
Plánovanie je teda nepretržitý proces, ktorý vám pomôže premýšľať nad tým, čo potrebujete a 
pripraviť si všetko potrebné, aby žiaci dobre reagovali na vás a na obsah učiva. Aby sa žiaci na 
hodinách mohli učiť, musíte: 
• ich zaujať - ak sa vám to nepodarí, nestane sa nič prínosné, 
• im skutočne jasne dať najavo, čo majú robiť a čo majú dosiahnuť. 
 
Plánovanie stretnutí 
Najskôr premýšľajte o učebných osnovách, ktoré musíte dodržať a začnite rozdeľovaním 
predmetov a tém do sekcií, ktoré stihnete odučiť za hodinu. Jednej téme sa môžete venovať štyri 
hodiny, inej len dve. Teraz musíte využiť svoje zručnosti na to, aby z tém vytvorili hodiny, ktoré 
budú pre vašich žiakov zaujímavé. Aby ste to dosiahli, musíte mať jasno v tom, čo chcete robiť. 
Pomôže vám to určiť si ciele a výsledky vzdelávania. 
 
Každá hodina má mať určený učebný cieľ, to, čo by mali žiaci vedieť/pochopiť/byť schopní 
urobiť/čoho by si mali byť vedomí na konci hodiny. Učebný cieľ je vyjadrením toho, čo máte v 
úmysle urobiť. Napríklad: 
Na konci hodiny žiaci: 
• vyrobili si vlastný hlinený hrniec, 
• vedia rozoznať jednotlivé časti konkrétnej rastliny, 
• chápu, ako a prečo sa vznikajú riečne meandre. 
 
Učebné plány majú mať aj vzdelávací výstup, t.j. „Ako zistím, že žiaci dosiahli ciele, ktoré som 
si stanovil/a?“ Napríklad: 
• Sú hrnce dokončené? 
• Akým spôsobom posúdim, koľko toho vedia o danej rastline? 
• Ako zmeriam ich porozumenie meandrom? 
 
Po úspešnej hodine dokážete zhodnotiť, čo dosiahli vaši žiaci a aj vy, aj oni budete vedieť, čím 
sa budú zaoberať ďalej.  
 
Príprava stretnutí 
Príprava hodín sa zameriava na to, čo musíte urobiť, aby ste dosiahli vzdelávacie výstupy. 
Zamyslite sa nad prípravou hodín v štyroch častiach. Tieto časti sú: 
• Úvod: vysvetlenie cieľov a zámerov stretnutia; vzbudenie záujmu účastníkov. 
• Hlavná časť stretnutia: môže prebiehať individuálne alebo pri práci v malej skupine. Vysvetlite 
nové informácie, brainstormujte, rozvíjajte činnosti, experimentujte. 
• Kontrola učenia (často nazývaná aj plenárne zasadnutie), pri ktorej vy a vaši žiaci zistíte, čo sa 
naučili. Aby bola táto časť efektívna, vyžadujte si čas, počítajte s tým!  
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• Hodnotenie, evalvácia: sme spokojní s výsledkami vzdelávania v rámci tohto stretnutia? 
Sumarizujte a poučte sa z prípadných chýb. 

 
 

KĽÚČOVÝ ZDROJ 5.: VYUŽITIE 
HRANIA 
ROLÍ/DIALÓGU/DRAMATICKÝCH 
METÓD NA STRETNUTIACH  
Žiaci aj dospelí sa učia najlepšie, keď sa aktívne zapájajú do vzdelávacích skúseností. Hranie rolí, 
dialóg a dráma sú veľmi aktívne spôsoby, ako zistiť, čo vaši žiaci už vedia. Interakciou s 
ostatnými a zdieľaním ich nápadov si môžu mladí ľudia vybudovať širšie a/alebo hlbšie 
pochopenie témy. 
Pracovníci s mládežou a učitelia zvyčajne neovládajú činoherné a divadelné metódy. Počas 
tréningov musíme poskytnúť základné, no efektívne nástroje, ktoré sa dajú ľahko naučiť a 
prispôsobiť v rôznych tréningových situáciách. Učenie sa prostredníctvom praxe je dobrou 
príležitosťou na učenie, ak účastníkom poskytneme po naučení sa každej novej metódy priestor 
na sebareflexiu v skupine. 
 
Tri stratégie v tomto kľúčovom zdroji umožňujú účastníkom rozvíjať svoje schopnosti myslieť, 
pracovať v kontextoch, umožňujú im hovoriť o citlivejších témach a využívať svoju kreativitu a 
predstavivosť na rozšírenie svojich vedomostí a riešenie problémov. Budete si musieť stretnutia 
starostlivo naplánovať a premyslieť si, ako účastníkom tieto techniky predstavíte. Budete musieť 
premýšľať o tom, či budete pracovať s celou skupinou naraz alebo s malými skupinami. To môže 
závisieť od veľkosti vašej skupiny a od jej predchádzajúcich skúseností. 
 
Všetky tri metódy uvedené nižšie majú silné stránky, ktoré vám ich umožňujú používať v rámci 
rôznych učebných osnov. Ako teda môžete tieto stratégie použiť počas svojich stretnutí, o čom 
musíte uvažovať, ak ich chcete použiť a aké výhody vám prinesú? 

Dialóg 

Dôležitou súčasťou vašej role pri napomáhaní vzdelávaciemu procesu účastníkov je pomôcť im 
premýšľať nad tým, čo vedia a čo nevedia alebo nedokážu. Ak ich nepodnietite, aby hovorili o 
svojich nápadoch a počúvali názory ostatných, nepodarí sa im rozšíriť svoje porozumenie v 
maximálnej možnej miere.  

Cvičenia zamerané na jednoduché čítanie a zodpovedanie otázok ich nepodnecujú k premýšľaniu a 
nápadom tak ako aktivity, pri ktorých musia nápady aplikovať na príslušné situácie. Pri diskusii o 
tom, čo budú robiť, musia premýšľať nad tým, čo už vedia a čo s tým môžu urobiť.  

Rozhovory v skupinách po štyroch/piatich poskytnú všetkým účastníkom príležitosť hovoriť a 
počúvať myšlienky iných. Niekedy však môže byť rovnako hodnotné, ak ich požiadate, aby sa pár 
minút rozprávali vo dvojiciach a potom sa so skupinou podelili o jednu kľúčovú ideu. Nesmelí 
účastníci, ktorí sa obvykle nepodieľajú na diskusii vo väčších skupinách, sa môžu cítiť pri rozhovore 
v týchto menších skupinách sebaistejšie, takže sa môžete dozvedieť viac o tom, čo vedia a ako 
premýšľajú. Ako školiteľ si musíte byť vedomí záujmov a vedomostí svojich účastníkov a toho, ako 
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sa učia, aby ste mohli výučbu lepšie prispôsobiť ich potrebám. Dávajte účastníkom časté príležitosti 
hovoriť v skupinách o rôznych témach a uistite sa, že na to majú dosť času. 

Hranie rolí 
Hranie rolí 
Pri hraní rolí sú účastníkom pridelené úlohy a počas krátkej scénky konajú tak, ako si myslia, že 

by v danej situácii konala osoba, ktorú stvárňujú. Namiesto použitia situácie priamo z vašej 
skupiny môžete vymyslieť scenár s podobným príbehom. Môže sa odohrávať doma alebo v 
prostredí komunity, ale hoci je príbeh oddelený od pôvodného konfliktu, problémy, ktoré rieši, 
môžu byť rovnaké. 
Účastníkom môžete priradiť role a dať im čas na premyslenie krátkej scénky, ktorú zahrajú alebo 

ich môžete jednoducho požiadať, aby ju zahrali rovno bez prípravy. Budete musieť vyskúšať 
obidva spôsoby, aby ste sami zistili výhody oboch prístupov. Môžete určiť jednu skupinu, ktorá 
vystúpi pred zvyškom skupiny alebo môžete nechať celú skupinu pracovať v malých skupinách 
naraz (takže sa žiadna skupina nebude pozerať). Môžete rozdeliť účastníkov do skupín a požiadať 
ich o pridelenie rolí skôr, ako im poskytnete čas na preskúmanie toho, ako by riešili daný 
konflikt. Môžete použiť aj karty na hranie rolí. 
 
Zakaždým, keď vytvárate nejakú scénu, musíte účastníkom objasniť základný rámec: 
• Kto sme? 
• Kde sme? 
• Kedy sme? 
• Čo robíme? 
• Čoho sa týka konflikt? 
 
Napríklad: Sme skupina detí vo veku 16 rokov, chlapci, ktorí hrajú v rovnakom basketbalovom 

tíme. Pripravujeme sa na súťaž, ale je tu jeden člen, chlapec, ktorý na tréningy chodí vždy 
neskoro. 
 
Budete sa musieť zamyslieť nad tým, akú spätnú väzbu budete od skupín chcieť o ich 

skúsenostiach a pocitoch. Niektoré skupiny budú ochotnejšie predviesť svoje scénky než iné. 
Niektoré skupiny vám radšej povedia, čo sa pri hraní rolí naučili. 

 
Divadlo a divadelná hra 
 
Využívanie divadla v triede je dobrou stratégiou, ako motivovať väčšinu mladých ľudí. Mládež zo 
znevýhodneného prostredia má často problémy s verbálnym vyjadrením svojich problémov, môžu mať 
obmedzené schopnosti a kompetencie na hlbšie vysvetlenie svojich názorov. Divadelná hra pre nich 
môže byť mocným nástrojom: keď sú pozvaní a zúčastňujú sa na dramatických stretnutiach, situácia im 
môže napomôcť a dokážu zahrať to, čo prežívajú. 
Divadlo môžeme použiť mnohými rôznymi spôsobmi a poskytuje príležitosť pre celú skupinu, aby sa 
zapojila do tvorivého procesu tvorby divadla. Nie každý musí byť v divadelnej hre hercom; niektorých 
žiakov môžete využiť iným spôsobom, ktorý lepšie odzrkadľuje ich nadanie a osobnosť, ako je 
napríklad výzdoba scény alebo kreslenie masiek a výroba ďalších nástrojov. Divadlo alebo rozprávanie 
príbehu cez jeho zahranie alebo tanec môže byť stimulujúcim spôsobom, ako povzbudiť žiakov, aby 
premýšľali o veciach, ako sú vzťahy, historické mocenské boje, miestne environmentálne problémy a 
diskusie. Rozdiel medzi divadlom a hraním rolí je v tom, že divadlo má aj výsledný produkt. Je to istý 
typ výstupu, ktorý môžeme predviesť zvyšku triedy, na školskom  zhromaždení alebo rodičom či 
miestnej komunite.
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Dramatické stretnutia (DIE - Dráma vo vyučovaní) používame na tie dramatické metódy, pri ktorých divákom na 
konci nič nepredvedieme. Zameriavame sa pri nich na proces - môže ísť o menšie alebo kratšie stretnutie, na ktorom 
chceme pracovať na nejakej konkrétnej situácii, ale naše improvizácie si predvedieme iba navzájom v skupine. 
Divadlo vo vzdelávaní (TIE) je metóda, ktorá je často dlhšia a počas stretnutí aj po nich sa pripravujeme na 
predstavenie, ktoré chceme predviesť publiku. 
 
Dramatické metódy poskytnú mladým ľuďom niečo, na čom môžu pracovať a motivujú ich. Je užitočné používať hry 
so scenárom aj improvizované hry na preskúmanie ich myšlienok týkajúcich sa nejakého problému. Dráma je tiež 
dobrým spôsobom, ako posúdiť, čomu účastníci v súvislosti s danou témou rozumejú. Ak sa rozhodnete použiť 
drámu v triede, môžete použiť hru s napísaným scenárom alebo môžete načrtnúť osnovu a nechať účastníkov, aby 
scenár napísali sami. Môžu aj improvizovať a neskôr si pri práci na scéne (scénach) nacvičiť, čo povedia. 
 
Pri príprave divadelného stretnutia - alebo série stretnutí, pretože vytvoriť divadlo si vyžaduje určitý čas - je potrebné 
pamätať na tieto veci: 
• majte jasno v tom, prečo využívate divadlo, aby ste účastníkom pomohli pri učení, 
• dávajte jasné pokyny a vysvetlenia ohľadom účelu využitia divadla, 
• majte predstavu o osnove pre prípad, že žiaci budú potrebovať podporu pri improvizácii, aby ste im mohli navrhnúť, 
ako postupovať, 
• myslite na to, že potrebujú čas na nácvik, 
• buďte pripravení poskytnúť im podporu a navrhnúť nápady, keď si nebudú vedieť poradiť, 
• využite hodiny jazyka na písanie hier a dialógov, 
• hra sa môže týkať tém vedeckých alebo spoločenskovedných tém alebo občianstva/životných zručností, 
• vždy, keď je to možné, poskytnite im príležitosti predviesť sa publiku, pretože to zvýši ich sebavedomie a 
sebadôveru; pomôže to nielen hercom, ale aj tým, ktorí pracujú iba na produkčnej stránke, 
• čo najviac zapojte účastníkov do všetkých fáz procesu a rozhodovania. 

 
 

KĽÚČOVÝ ZDROJ 6.: VYUŽITIE ROZPRÁVANIA PRÍBEHOV 
(STORYTELLING) NA TRÉNINGOCH 

 
Príbehy nám pomáhajú pochopiť naše životy. Existuje mnoho tradičných príbehov, ktoré sa 
odovzdávali z generácie na generáciu a ktoré nám rozprávali, keď sme boli malí, ktoré vysvetľujú 
niektoré pravidlá a hodnoty spoločnosti, do ktorej sme sa narodili. Príbehy sú nesmierne silným 
médiom, najmä ak sú dobre porozprávané alebo napísané. Príbehy sú zábavné, vzrušujúce, podnetné a 
môžu nás preniesť z nášho každodenného života do svetov fantázie, ale môžu byť aj náročné. Môžu 
poskytnúť návod, ako žiť naše životy; môžu nás podnietiť k novým nápadom; môžu nám pomôcť 
preskúmať naše pocity a pomôcť nám premýšľať o nejakom probléme v kontexte, ktorý je oddelený od 
reality, a preto je menej hrozivý. 
Príbehy zohrávajú v triede významnú úlohu vo všetkých oblastiach učebných osnov a môžeme ich 
využiť viacerými spôsobmi na rôzne účely v neformálnom vzdelávaní a tiež vo voľnočasových 
aktivitách. V ďalšej časti sa venujeme tomu, kedy a ako môžete použiť príbeh na rozšírenie vedomostí 
svojich účastníkov a ich chápania sveta.
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Ako môžete použiť príbehy v triede alebo v neformálnom vzdelávaní? 
Príbehy môžete použiť na začiatku, v strede alebo na konci stretnutia. 
 
Začiatok stretnutia: Príbehy, ktoré sa v tejto fáze používajú, sú najčastejšie zamerané na vytvorenie scény 
stretnutia, na podnietenie záujmu, zistenie toho, čo už účastníci vedia a na poskytnutie kontextu pre hlavnú 
prácu na stretnutí. 
 
Stred stretnutia: Príbehy použité v tejto fáze poskytujú kontext pre prácu, ktorú skupina robí. Žiaci môžu 
analyzovať alebo používať: 
• hodnoty v príbehu, 
• reakcie postáv, 
• myšlienky obsiahnuté v príbehu, 
• tvrdenia uvedené v príbehu, 
• štruktúru príbehu, 
• myšlienky v príbehu na rozšírenie a prehĺbenie svojho porozumenia téme. 
 
Koniec stretnutia: Príbehy používané v tejto fáze sa často používajú na prepojenie naučeného, takže výber 
príbehu na túto fázu stretnutia je oveľa náročnejší. 
 
Príbehy môžete použiť, aj keď chcete účastníkov uvoľniť a poskytnúť im príjemný zážitok predtým, ako sa 
vrátia domov. Príbehy sú nesmierne hodnotné v tom, že poskytujú upokojenie, podporu a zábavu. 
Pomáhajú budovať sebavedomie a sebaúctu a pomáhajú vašim účastníkom dozvedieť sa viac o sebe, 
pretože sa môžu stotožniť s postavami v príbehu, takže rozprávanie alebo čítanie príbehov len pre potešenie 
nemožno podceňovať. 
 
Kde nájsť a ako vyberať príbehy? 
Príbehy nájdete v knihách, v miestnej komunite, sami v sebe a vo vašich účastníkoch. Príbeh si musíte 
vybrať pre jeho posolstvo a účel, na ktorý ho chcete použiť. Príbeh môžete nájsť v knihe alebo môže ísť o 
miestny tradičný príbeh, ktorý nebol nikdy zapísaný a pochádza buď z vášho detstva, alebo od vašich 
žiakov. Môžete tiež vymyslieť alebo napísať vlastný príbeh a porozprávať alebo prečítať ho v triede alebo 
žiakov požiadať, aby napísali vlastné príbehy. Tie môžete zozbierať a vytvoriť z nich knihu miestnych 
príbehov o konkrétnej oblasti učebných osnov. Neexistuje žiadna veková hranica na používanie príbehov 
so žiakmi, ale samozrejme, musíte vyberať príbehy vhodné pre vašu triedu. 
Používanie príbehov na stretnutiach je jedným zo spôsobov, ako zapojiť miestnu komunitu, pretože na 
rozprávanie príbehu môžete pozvať uznávaného rozprávača. Môžete túto tému rozšíriť a založiť v škole 
rozprávačský klub pre tých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje rozprávačské umenie a chcú sa postarať sa o 
to, aby tieto príbehy z komunity nevymizli. Príbehy a rozprávanie príbehov zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
prepájaní mnohých komunít, a preto by ste ich význam nemali v triede ignorovať.



78 

 

 

B
3 

 
 



 

 

 


