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Brožúra "Najlepšie metódy adaptability" vznikla v rámci projektu
"Adaptable YOUth", realizovaného pod záštitou programu
ERASMUS+, Key Action 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a
výmeny osvedčených metód, KA205 - Strategické partnerstvá pre
vzdelávanie mládeže.

Bola vytvorená so zámerom pomôcť zvýšiť povedomie
pracovníkov s mládežou o adaptabilite a pomôcť im zaradiť
školenia o adaptabilite do ich praxe. Brožúru môže využiť každé
mládežnícke centrum/mládežnícka organizácia, školiace stredisko
a mimovládna organizácia, ktoré majú záujem investovať čas a
úsilie do zlepšovania zručností adaptability mladých ľudí 
v neustále meniacom sa svete. 

Brožúra ponúka výber 22 osvedčených metód z rôznych
európskych krajín a obsahuje rôzne typy zručností v oblasti
adaptability. Tieto zručnosti môžu mladí ľudia vo veku 13 - 17
rokov uplatniť v mnohých oblastiach života. Brožúra je určená
pracovníkom s mládežou, ktorí práve začínajú s tréningom
adaptability, a tým, ktorí hľadajú inšpiráciu, ako ďalej rozvíjať
svoje programy tréningu zručností v oblasti adaptability.
Opísanými metódami prispeli pracovníci s mládežou z Poľska,
Bulharska, Slovinska a Slovenska.
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Brožúra je prehľadná a poskytuje konkrétne výsledky, ktoré môžu
pracovníci s mládežou využiť pri každodennej práci s mladými
ľuďmi a počas odbornej prípravy. Je vhodná pre skúsených aj
neskúsených pracovníkov s mládežou.

Brožúra sa začína úvodom o projekte a informáciami o jeho
zámeroch a cieľoch, cieľových skupinách a očakávaných
výsledkoch. Ďalej poskytuje prehľad o tom, čo je adaptabilita a
prečo je dôležitá pre zamestnanosť mladých ľudí.   

Každá osvedčená metóda zahŕňa: 
- krátky popis; 
- prínosy pre mládež; 
- veľkosť skupiny, vek a trvanie; 
- potrebné materiály a predprípravu;
- príklad realizácie metódy krok za krokom.

Nakoniec brožúra obsahuje slovník s vysvetlením všetkých
pojmov súvisiacich so zručnosťami, ktoré sa v brožúre používajú. 

Príjemné čítanie a nezabudnite na adaptabilitu!
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Úvod
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 both experienced and inexperienced youth workers.

The booklet begins with an introduction about the project, its
aims, target groups and expected project results. It then
provides an overview of what adaptability is and why it is
important for youths’ employability.

Each good practice includes: 
- a short description; 
- the benefits for youths; 
- group size, age and duration; 
- needed materials and preliminary preparation;
- example how to implement the practice step by step.
Finally, the booklet provides a glossary with explanations of all
skills-related terms used throughout the booklet.

The practices described in this booklet were contributed by
youth workers from: Poland, Bulgaria, Slovenia and Slovakia.
We have gathered the best 40 practices from different
European countries and different types of adaptability skills.
We evaluated them in the partnership and chose the best 22
from them to be included in the booklet.

Enjoy reading and don’t forget to be adaptable!
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O projekte

Podľa správy Svetového ekonomického fóra o globálnej
konkurencieschopnosti bola adaptabilita zaradená medzi päť
najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich prácu zamestnancov.
Podľa Európskej komisie bola adaptabilita uvedená aj ako jedna
zo šiestich kľúčových zručností potrebných pre zamestnanie
mladých ľudí. Vzhľadom na zmeny v globálnej ekonomike je
hľadanie nových profesií a zmena povolania čoraz bežnejšia. 

Na začiatku 21. storočia sa mnohí ľudia domnievali, že
zamestnanosť bude pre mladých ľudí veľkým problémom. Od
roku 2012 sa však ukázalo, že zamestnanosť v skutočnosti nie je
takým veľkým problémom, ako sa pôvodne predpokladalo.
Skutočným problémom je skôr prispôsobenie sa meniacim sa
okolnostiam.

V dôsledku toho sa adaptabilita v súčasnosti vníma ako
rozhodujúca pri zamestnaní sa. Práve preto je pre mládežnícky
sektor potrebné začať pracovať na adaptabilite mladých ľudí.

Projekt Adaptable YOUth sa zameriava na zvyšovanie osobnej
adaptačnej kapacity alebo AQ (kvocientu adaptability) mladých
ľudí. AQ je veľmi dôležitý, pretože udáva, ako dobre sa dokáže
jednotlivec vysporiadať so zmenou a komplexnosťou. 
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mládež vo veku 13-17 rokov
pracovníci s mládežou 

Pozitívny vplyv na informovanosť pracovníkov s mládežou a
mladých ľudí o dôležitosti zručností adaptability a
adaptívneho myslenia;
Ľahšie znášanie zmien a prechodov  v živote a na pracovisku
pre obe cieľové skupiny, za účelom lepších pracovných
vyhliadok;

Cieľom projektu je vyvinúť jedinečný tréning myslenia na
zlepšenie schopností adaptability mládeže. Jeho zámerom je
uľahčiť prechod mládeže do dospelosti tým, že sa bude zaoberať
otázkami, ktoré sú pre mladých ľudí počas tohto procesu dôležité.

Cieľové skupiny tohto projektu sú:

Počas projektu a po jeho ukončení očakávame nasledujúce
výsledky.

Výsledky projektu:
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Zlepšenie adaptačných schopností, ako je flexibilita,
odučenie a preučenie, zručnosti pri riešení problémov,
zvedavosť, vodcovstvo, zamestnateľnosť, sebadôvera,
odolnosť u mládeže;
Presunutie pozornosti mladých ľudí na pozitívne aspekty
okolností v ich živote a na ich schopnosť kontrolovať, ako
ich prežívajú.

Obsah školenia o adaptabilite pre mládež – po jej ukončení
si mladí ľudia zvýšia úroveň svojich adaptačných schopností
a zamestnateľnosti. Získajú tiež vedomé vnímanie svojej
adaptability a spôsobov, ako ju možno zachovať, regulovať
a zlepšiť;
Pohodlné a užívateľsky prívetivé materiály pre pracovníkov
s mládežou - Brožúra s osvedčenými metódami a školiacimi
pomôckami na podporu školenia a praktického využitia
nadobudnutých vedomostí pri každodennej práci
pracovníkov s mládežou;
Na mieru šitý online vzdelávací systém – vzdelávací zdroj s
komplexným vzdelávaním pre mladých spolu s digitálnymi
nástrojmi na hodnotenie a školiace materiály pre
pracovníkov s mládežou.

Hmatateľné výsledky projektu a ich dosah:
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Adaptabilita je schopnosť vyrovnať sa so zmenami. Je to
schopnosť byť flexibilný a nachádzať nové spôsoby robenia
vecí. Je to schopnosť riešiť problémy.

Existuje mnoho dôvodov, prečo je adaptabilita dôležitá. Po prvé, adaptabilita
pomáha ľuďom zvládať zmeny. Zmeny sú súčasťou života 
a dochádza k nim neustále. Podniky sa musia neustále prispôsobovať
zmenám v ekonomike. Pracovníci sa musia prispôsobovať zmenám 
v technológiách. Aj náš osobný život je plný zmien. Sťahujeme sa, meníme
prácu, uzatvárame manželstvá, máme deti a podobne. Ak sa so zmenami
nedokážeme vyrovnať, nedokážeme sa posunúť a ostávame 
pozadu. 

Po druhé, adaptabilita nám pomáha riešiť problémy. Problémy sa objavujú
neustále, a ak ich nedokážeme vyriešiť, nebudeme v živote úspešní.
Najlepšie riešenia často vznikajú vďaka schopnosti myslieť mimo rámca 
a byť dostatočne flexibilný na to, aby sme vyskúšali nové veci.

Po tretie, adaptabilita nás robí svižnejšími a inovatívnejšími. Svižnosť značí
schopnosť rýchlo sa pohybovať a rýchlo reagovať na zmeny. Inovatívnosť
znamená byť schopný prichádzať s novými nápadmi a riešeniami. Svižnosť
aj inovatívnosť sú v dnešnom uponáhľanom svete veľmi dôležité.

A napokon, adaptabilita nás robí sebavedomejšími a
odolnejšími. Sebavedomie znamená, že vieme, že zvládneme
všetko, čo nám príde do cesty. Odolnosť značí rýchle zotavenie
sa z neúspechov.
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Naučíte sa prijímať zmeny;
Budete flexibilnejší;
Naučíte sa riešiť problémy rýchlo a efektívne;
Budete svižní a inovatívni;
Vybudujete si sebadôveru a odolnosť.

Podstatné je, že adaptabilita je v dnešnom svete rozhodujúca pre
úspech. Adaptabilní jednotlivci budú úspešnejší v kariére aj 
v osobnom živote; adaptabilné podniky budú úspešnejšie na trhu; a
adaptabilné spoločnosti sa budú vedieť lepšie vyrovnať so zmenami.

Existuje mnoho spôsobov, ktorými môže adaptabilita zlepšiť váš život. 

Tu je len niekoľko z nich:

Ak chcete byť v dnešnom svete úspešní, začnite rozvíjaním
svojich schopností adaptability. Budete radi, že ste to
urobili.
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Veľkosť
skupiny 

10-12 ľudí

Vek
13-17

Trvanie
60 minút

O čom to je?

Táto aktivita je podobná metódam divadla Fórum, no
nesie v sebe prvok zábavy a umožňuje všetkým
účastníkom zostať vo svojej úlohe. 
Umožňuje účastníkom vyskúšať si rôzne postupy, ktoré
môžu byť uplatnené v ich každodennom živote. 
Táto technika bola pôvodne vyvinutá brazílskym
dramatikom Augustom Boalom ako politický nástroj
zmeny, ktorý dostal názov "Divadlo utláčaných". 
V nasledujúcich rokoch bola technika široko
prispôsobená aj na použitie vo vzdelávacom kontexte.

Prínosy pre mládež
 
Aktivita pomáha študentom využívať a rozvíjať ich
kreativitu a schopnosť riešiť problémy a zároveň
trénovať ich flexibilitu. Umožňuje im tiež prehodnotiť
situácie a vyvinúť rôzne stratégie, ak by sa im podobné
situácie zopakovali. Aktivita je zábavná a študenti si ju
naozaj užívajú. Prostredníctvom tejto metódy sa u
mladých ľudí rozvíja tiež zmysel pre sociálnu a
občiansku angažovanosť.

Zmena!
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Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály 
Žiadne

Ako na to?
Vysvetlite mladým ľuďom pozadie vyššie
opísanej metódy divadla Fórum a stanovte
pravidlá hry. 

Hru môžete hrať jedným z nasledujúcich
spôsobov:

1) Výmenou rolí 
Facilitátor začne krátkou diskusiou o témach
súvisiacich s každodennými problémami, ktoré
účastníci vnímajú. Môžu si vybrať dve alebo tri
hlavné myšlienky a vytvoriť dve/tri menšie
skupiny, v závislosti od veľkosti celej skupiny.
Dajte skupinám desať minút na vymyslenie
trojminútovej scénky. Scénka sa môže týkať
napríklad rodovej nerovnosti, zdravotného
postihnutia, veku, náboženstve, rase,
diskriminácii atď. Nechajte každú skupinu
postupne predviesť svoju scénku.
 
Facilitátor vysvetlí, že vždy bude vystupovať iba
jedna skupina a scénka sa neskôr znova
zopakuje pre neúčinkujúce skupiny/publikum.
Počas druhého predstavenia môže ktokoľvek z
publika zakričať "Stop!", keď zbadajú niečo, čo
sa dá zmeniť, alebo problém, ktorý by sa dal
vyriešiť. Divák potom môže zaujať miesto
jedného z hercov a nájsť spôsob, ako scénku
zmeniť. 
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Tento proces môže pokračovať až dovtedy, kým
sa scénka nezmení natoľko, aby priniesla
spravodlivé rozlíšenie problému. Dajte každej
skupine rovnakú možnosť zúčastniť sa. 

2) Zachovaním rolí 
Mladí ľudia vytvoria skupinu a jeden z nich zdieľa
príbeh, ktorý sa im stal a vyžadoval si určité
rozhodnutie alebo reakciu. V určitom bode
príbehu samotný facilitátor povie „Zmena!“ a
účastník rozprávajúci príbeh musí zmeniť príbeh
na mieste, kde bol zastavený. Napríklad:
“- Včera som sa vrátil domov neskoro a mama mi
povedala, že do konca týždňa nesmiem ísť von.
Povedal som "Dobre."
- Zmena!
- ..a povedal som "Toto nie je v poriadku!" a
začal som kričať...
- Zmena!
- … a začal som sa smiať. Potom povedala ..."
Tento proces môže trvať niekoľko kôl, až kým nie
je facilitátor alebo vybraný zástupca z publika
spokojný.

Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne
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Veľkosť
skupiny

Individuálne
alebo maximum

20 ľudí 

Vek
13-30

Trvanie
30-45 minút

O čom to je?

Táto aktivita môže mladým ľuďom pomôcť rozpoznať a
oceniť talenty, silné stránky a pozitívne vlastnosti, ktoré
majú. Povzbudzovanie mladých ľudí, aby ich vnímali
ako „dary“, dodáva celej aktivite zábavný nádych,
keďže to, čo majú na konci, by sa dalo opísať ako
„darčeková škatuľka“.

Prínosy pre mládež

Prostredníctvom tejto metódy sa mladí naučia, že
pozorovanie a rozhovor s druhými im môže pomôcť
získať cenné informácie o nich a o sebe. Učia sa tiež,
že byť iní neznamená, že nemáme veľa spoločných čŕt.
Uvedomenie si toho, že všetci máme rôzne talenty a
schopnosti, môže pomôcť mládežníckym trénerom
plánovať aktivity do budúcnosti. Aktivita môže mladým
ľuďom pomôcť stať sa tolerantnejšími a
adaptabilnejšími na trhu práce využitím ich vlastných
objavených talentov.

KVET - moja vizitka
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Vytlačte veľký
kvetinový vzor s
prázdnymi lupeňmi
na veľký papier,
napr. A5 alebo si
pripravte toľko
prázdnych hárkov
papiera aký je počet
účastníkov, aby si
mohli nakresliť svoj
vlastný kvet.

Predpríprava
Skromnosť
Rozvážnosť
Trpezlivosť
Kreativita
Pokojnosť
Jemnosť
Ústretovosť
Láskavosť

Ako na to? 

Začnite tým, že vysvetlíte, že toto cvičenie sa
zameria na to, kým ste vo svojom vnútri. Prvým
krokom je identifikovať dary, vlastnosti a talenty,
ktoré študenti majú. 
 Patria sem vlastnosti ako:

 Na konci papiera je tiež priestor na zapísanie
niekoľkých vlastností alebo charakteristík, ktoré
ešte neboli uvedené, preto povzbuďte študentov,
aby boli kreatívni, ak si myslia, že niektoré z ich
"darov" alebo dobrých vlastností môžu chýbať.
Druhým krokom je, aby sa študenti podelili o
svoje vybrané vlastnosti a talenty. Študenti by
mali opísať, prečo si vybrali jednotlivé dary alebo
vlastnosti, a uviesť príklady, ako sa k nim tieto
vlastnosti hodia. 

V metóde potom možno pokračovať jedným
z dvoch nasledujúcich spôsobov:
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Vytlačte veľký
kvetinový vzor s
prázdnymi lupeňmi
na veľký papier,
napr. A5 alebo si
pripravte toľko
prázdnych hárkov
papiera aký je počet
účastníkov, aby si
mohli nakresliť svoj
vlastný kvet.

Predpríprava 

Vytlačené obrázky
kvetov alebo papiere
vo veľkosť A5
Fixky
Perá

Potrebné materiály:
Prvý spôsob:

   

Prvý spôsob: 
Každému dáte papier s kresbou kvetu vo formáte
A5, potom prečítate, čo jednotlivé lupene
prezentujú a čo do nich treba zapísať. Každá
osoba samostatne zapíše do každého lupeňa
svoje vlastnosti. Po vyplnení kvetu každý žiak
diskutuje o svojom KVETE v skupinovom fóre.

Rozdajte kartičky s vytlačeným kvetom alebo
požiadajte účastníkov, aby ho nakreslili. Dovnútra
by mal účastník napísať svoje meno. Diskutujte 
o každom lupeni a následnej dajte účastníkom 15
minút na individuálne doplnenie svojho KVETU.

Prvý lupeň: Pracovné podmienky a miesta,
v ktorých sa mi najlepšie pracuje
Druhý lupeň: S čím som vo svojom živote
spokojný a čo by som chcel zmeniť?
Tretí lupeň: Schopnosti a zručnosti, ktoré
využívam najčastejšie 
Štvrtý lupeň: Ľudia, s ktorými chcem pracovať
Piaty lupeň: Užitočné informácie o ľuďoch,
veciach a rôznych témach, ktoré som sa dozvedel
v škole, vďaka svojim záľubám, na školeniach,
seminároch, kurzoch, od niekoho iného, čítaním,
atď.
Šiesty lupeň: S čím dokážem pracovať:
vybavenie, predmety, multimédia
Siedmy lupeň: Výsledky, ktoré chcem dosiahnuť
z krátkodobého a dlhodobého hľadiska
Ôsmy lupeň: Výhody, ktoré mi tieto výsledky
prinesú: kvalita života, priatelia, pozícia, plat,
privilégiá, iné.
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Šablóna darčekovej
krabičky (nájdete ju 
v pracovnom liste) 
Nožnice 
Lepidlo
Fixky
Predmety na
zdobenie (napríklad
nálepky, flitre,
trblietky, atď.) 
Malé kúsky papiera 
s rôznymi
vlastnosťami a
silnými stránkami

Potrebné materiály
Druhý spôsob:

Druhý spôsob: Táto metóda môže byť
uskutočnená aj vo forme "darčekovej krabice"
namiesto kvetu, aby boli študenti viac zapojení aj
do ručných prác. 
Ak chcete využiť tento spôsob, dajte študentom
priloženú šablónu darčekovej krabičky.
Požiadajte ich, aby strihali pozdĺž prerušovaných
čiar a poskladali krabičku, ktorú nakoniec
vyzdobia svojím menom, obľúbenou farbou
(farbami) alebo akýmikoľvek dekoratívnymi
predmetmi, ktoré by chceli použiť.

Odkaz na stiahnutie:
My-Gifts-Traits-and-Talents.pdf
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Veľkosť
skupiny

3-8 jednotlivcov
v každej
skupine 

Vek
13-22

Trvanie
5-10 minút

Čarovný prútik

O čom to je?

Táto aktivita otestuje, ako flexibilne účastníci reagujú
na zmenu a tiež im umožní myslieť proaktívne.

Prínosy pre mládež

Aktivita je užitočná na rozvoj akceptovania životných
zmien a na podporu sebaposilnenia.
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Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne

Na začiatku rozdeľte účastníkov do tímov.
Následne ich požiadajte, aby si predstavili,
že majú čarovný prútik, ktorým môžu zmeniť
čokoľvek na tomto svete. Na túto diskusiu im
nechajte 10 minút.
Po uplynutí 10 minút im dajte pokyn, aby sa
podelili o svoje navrhnuté zmeny. 
Diskutujte o ich rozhodnutiach podľa
nasledujúceho popisu:

Ako ste, ako tím, dospeli k riešeniam a
súhlasili s týmito riešeniami všetci?
Povedal niekto, že chcem pomocou
čarovného prútika zmeniť samého seba?
"Aby sme v tomto technologickom svete
uspeli, musíme neustále meniť seba
samých." Čo si o tom myslíte?

Ako na to?

1.
2.

3.

4.

Rozbor
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Vek
10+

O čom to je?

Tieto aktivity sú najlepšie ako predpríprava na diskusie
na tému adaptability s mladými ľuďmi. 

Prínosy pre mládež

Aktivity pomáhajú mladým ľuďom pochopiť základnú
teóriu adaptability a jej prepojenie s mozgom. Taktiež
im môžu pomôcť naučiť sa rozpoznať pocity, ktoré sú
spôsobené zmenou. Mladí ľudia si tak môžu vytvoriť
jedinečné myslenie, ktoré im pomôže čeliť zmenám. 

Veľkosť skiupiny
2-50 ľudí

(V prípade väčšej
skupiny sa na

diskusiu rozdeľte
do menších

tímov) 

Trvanie
10-20 minút

Príprava na 
adaptabilitu
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Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne

Bolo pre vás ľahké alebo ťažké zmeniť
spôsob prekríženia rúk?
Väčšina z nás má vo zvyku prekrížiť ruky
jedným smerom. Prečo sú návyky
jednoduchšie ako nové spôsoby? Prečo je
ťažké zmeniť návyky?
Myslíte si, že opakovaným cvičením by bolo
prekríženie rúk na druhú stranu
jednoduchšie?

Ako na to?

Prvá aktivita:

Facilitátor vyzve účastníkov, aby si prekrížili ruky
na hrudi (toto je len príklad, môžu si vybrať inú
pozíciu). 
Potom ich požiada, aby zmenili svoju polohu, ale
aby mali opäť prekrížené ruky na hrudi. 
 
Následne facilitátor začne diskusiu:

 
Po krátkej diskusii facilitátor vysvetlí: 
"Keď opakujeme nejakú činnosť, náš mozog si
vytvára silné prepojenia. Preto sa nám to zdá
také jednoduché. Zmena činnosti je spočiatku
nepríjemná, pretože náš mozog si musí vytvoriť
nové prepojenia. Vytvorenie nových prepojení a
spôsobov a ich zafixovanie natoľko, aby sme sa
necítili nepríjemne, si vyžaduje cvik."
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Predpríprava 
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne

Aký to bol pocit zmeniť miesto?
Vnímali ste zmenu miesta ako dobrú
príležitosť sadnúť si k niekomu inému? Alebo
to bola nepríjemná zmena? Alebo oboje?
Aký je to pocit byť na novom mieste?
Vrátili by ste sa radšej na svoje staré miesto,
alebo by ste zostali na novom mieste? 
Prečo si myslíte, že máte tieto pocity?
Môžete si tieto pocity spojiť s pocitmi, ktoré
ste mali v iných životných situáciách?

Ako na to?

Druhá aktivita:
 
Facilitátor požiada účastníkov, aby si zobrali
svoje veci, vstali a vybrali si nové miesto. 
Dá im minútu na to, aby sa usadili. 

Následne začne facilitátor diskusiu: 

Po diskusii facilitátor vysvetlí teóriu - "Každý z
nás má svoje spôsoby, ako reagovať na zmenu.
Niektorí ľudia majú radi veľa zmien. Iní dávajú
prednosť ustálenejšiemu životu. Neexistuje
žiadny "správny" spôsob, pokiaľ sa dokážete
prispôsobiť."
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Veľkosť
skupiny

10-12 ľudí

Vek
13-17

Trvanie
5-10 minút

O čom to je? 

Táto hra je rýchlou rozcvičkou a môže sa použiť na
úvod do programu alebo hlavnej aktivity. Upúta
pozornosť mladých ľudí a vyprovokuje ich k rýchlej
reakcii na zmenu.

Výhody pre mládež

Prostredníctvom detskej hry sa účastníci učia, ako sa
prispôsobiť zmenám. 
Precvičujú si schopnosť pohotovo reagovať a využívajú
dodatočný pohyb, ktorý hra ponúka. Ak sú unavení 
z činnosti v sede, môžu ju využiť na odpočinok a
opätovné sústredenie pozornosti.

Kráčaj, tleskni, 
zastav, posaď sa! 
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Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne

Ako na to?

Účastníci sú požiadaní, aby začali pomaly kráčať
a dostanú štyri "príkazy", ktoré musia počas
chôdze vykonávať: kráčaj, zastav sa, tleskni a
sadni si. Niekoľko minút im facilitátor opakuje
tieto príkazy rýchlym striedaním. 
Toto je úroveň 1.

Následne začnú s ďalšou úrovňou - facilitátor
dáva pokyny  na vykonanie štyroch príkazov:
choď pomaly, tlieskaj rýchlo, choď dozadu atď.
O niekoľko minút sú vyzvaní, aby si vyskúšali
poslednú úroveňl - 3. Facilitátor im povie, že
odteraz sú príkazy obrátené - keď povie "choď",
ľudia sa musia zastaviť, keď povie "stop", ľudia
musia kráčať, keď povie "tleskni", ľudia si musia
sadnúť a keď povie "sadni", ľudia musia tlieskať. 

Na konci hry by mali byť účastníci vďaka
rýchlemu prepínaniu medzi rýchlosťou príkazov 
 nabití energiou. 
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Veľkosť
skupiny

10-20 ľudí

Vek
13-17

Trvanie
10-15 minút

O čom to je?

Využívanie spoločnej skupinovej energie môže byť
veľmi prospešné pre rozvoj adaptability. Túto metódu
možno zaviesť v nových alebo starých skupinách.
Pomáha pozorovať a analyzovať jednotlivé
temperamenty a spôsob, akým môže každý človek
prispieť k spoločnému cieľu.

Prínosy pre mládež

Prostredníctvom skupinovej dynamiky táto aktivita
pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich flexibilitu,
pozorovacie, analytické a sebareflexné schopnosti.

Počítajte spoločne
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Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne

Ako na to?

Inštruktor požiada skupinu, aby sa zhromaždila v
kruhu a nerozprávala.
Následne účastníkom vysvetlí, že majú začať
spoločne počítať - 1,2,3... Ich prvým cieľom je
dosiahnuť číslo 10.
Skupina musí dodržiavať dve jednoduché
pravidlá:
1) Dvaja ľudia nemôžu hovoriť súčasne a každý
sa musí v určitom okamihu zapojiť. 
2) Ak dvaja ľudia povedia číslo súčasne, skupina
musí začať počítať od začiatku - 1,2,3..

Je veľmi dôležité, aby inštruktor sledoval
skupinu. Ak si všimne, že je pre skupinu príliš
náročné dosiahnuť číslo 10 na 4-5 pokusov, mal
by ich zastaviť a opýtať sa ich, prečo podľa nich
nemôžu dosiahnuť dané číslo. Inštruktor by mal
skupine pomôcť dospieť k stratégii bez toho, aby
im ju poskytol, ale kladením otázok a zriedkavo
aj ponúknutím čiastkových riešení.

Keď skupina dosiahne číslo 10, inštruktor ju
môže vyzvať k  vyššiemu cieľu - napríklad 20
alebo 100.
Hru možno použiť ako krátku ukážku 
o dôležitosti tímovej práce alebo ako časté
cvičenie na zlepšenie zručností tímovej práce. 
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Veľkosť
skupiny

10-12 ľudí

Vek
13-15

Trvanie
60 minút

O čom to je?

Táto aktivita zahŕňa skupinovú konštrukciu rampy na
prepravu tenisovej loptičky. Prostredníctvom
skupinových aktivít, ako je táto, sa mladí ľudia učia ako
riešiť neočakávané problémy a ako sa prispôsobiť
zmenám.

Prínosy pre mládež

Mladí ľudia sa učia prispôsobovať zmenám
v zaužívanom prostredí a využívať skupinové zdroje
na riešenie problému.

Postavte rampu
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Predpríprava
Žiadna

paličky
slamky
špáradlá
lepidlo
kartón
v závislosti od
zvoleného miesta  - 
 les alebo trieda

Potrebné materiály
Žiadne alebo: 

 

Ako na to?

Pri tejto aktivite sa facilitátor musí rozhodnúť, či
uprednostní vonkajšie alebo vnútorné prostredie.
Aktivita zahŕňa skupinovú prácu a použitie
materiálov - prírodných alebo kancelárskych, 
v závislosti od miesta. 
Skupina sa rozdelí na dve podskupiny 
(s 5 - 6 ľuďmi) a následne sú vyzvaní riešiť určitý
problém  bez predbežnej prípravy.

Facilitátor účastníkov požiada, aby zostrojili
plošinu na presun loptičky z východiskového
bodu do cieľového bodu. Plošina musí byť aspoň
2 m dlhá a postavená len z materiálov, ktoré
nájdu (v lese) alebo im boli ponúknuté (ak sú 
v interiéri). Majú na to 60 minút.

O 30 minút si facilitátor zavolá skupiny a oznámi
im dodatočnú úlohu týkajúcu sa rampy - musí
mať ľavú a pravú zákrutu alebo môže mať úsek,
kde sa lopta nedotýka pevnej zeme, atď. Je
veľmi dôležité povedať skupinám, že dôležité nie
sú konečné výsledky, ale spôsob, akým ich
skupina reaguje na túto náhlu zmenu, a spôsob,
akým dospejú k spoločnému rozhodnutiu.
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Predpríprava
Žiadna

Ďalších 30 minút im dajte na úpravu rampy.
Po uplynutí času ich vyzvite, aby svoje rampy
predstavili a otestovali.

Na konci im nechajte čas na reflexiu - nech sa
každá skupina podelí o svoje skúsenosti 
s vytvorením rampy a prispôsobením sa náhlej
zmene, ktorú ste zaviedli. 
Bolo to pre nich ťažké? Ako sa cítili po tom, čo
im bola predložená druhá výzva? Čo by urobili
inak, keby mohli?

paličky
slamky
špáradlá
lepidlo
kartón
v závislosti od
zvoleného miesta -
les alebo trieda

Potrebné materiály
Žiadne alebo:
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Veľkosť
skupiny

1-30 ľudí

Vek
10+

Trvanie
10-60 minút

V závislosti od
veľkosti

skupiny a cieľa
aktivity 

 

O čom to je?

Táto metóda vám ukáže iný spôsob skúmania a
analyzovania vecí okolo nás. Uvoľní kreativitu a tvorivé
riešenie problémov. Počas tohto cvičenia môže
facilitátor presunúť zameranie skupiny na iné oblasti a
tiež zmeniť perspektívu. 

Prínosy pre mládež
 
Používanie "otvoreného" jazyka udržiava myseľ 
v pohybe a podnecuje ju k vytváraniu myšlienkových
spojení, čo je kľúčom k úspešnému tvorivému
mysleniu.
Jazykové cvičenia nabádajú účastníkov, aby sa pozreli
na to, ako kladú otázky a skúmajú rôzne problémy, ako
sa pýtajú otázky samých seba a aké slová používajú.
Zvýši sa tak adaptabilita na problémy a situácie, ktoré
nie sú bežné.

Používanie jazyka
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Predpríprava 
Žiadna

Rôzne predmety
každodenného
využitia 
Pero a miesto na
písanie

Potrebné materiály: 

Ako na to?

Facilitátor ukáže skupine jeden predmet.
(Príklad - hrniec na varenie).
Facilitátor požiada študentov, aby sa na predmet
pozreli, preskúmali ho a potom odpovedali
 na otázky. 
Po každej otázke účastníkov požiada, aby si do
zošitov napísali ďalšie príklady. 

1. Čo mi môžete povedať o tomto objekte? 
Čo vidíte? Premýšľajte len o skutočnostiach,
ktoré sú reálne a viditeľné. (Aký má predmet
tvar? Z akého materiálu je vyrobený? 
 
2. Čo je na tomto objekte dobré, aké výhody
prináša jeho používanie a čo je dobré na jeho
dizajne?

3. Na čo by ste si mali dávať pozor pri varení v
hrnci? Aké riziká hrozia pri jeho používaní? 

Doteraz sa skupina zaoberala len faktami,
výhodami a rizikami hrnca a nechala si priestor
na tvorivé myslenie. 
Facilitátor požiada účastníkov, aby sa na
predmet opäť pozreli. 

4. Čo iné by to mohlo byť? (Napríklad rybárska
sieť) 
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Predpríprava 
Žiadna

Rôzne predmety
každodenného
využitia 
Pero a miesto na
písanie

Potrebné materiály 

5. Ako by ste ho mohli použiť inak? (Mohli by ste
ho nosiť ako klobúk) 

6. Ako by ste ho mohli vylepšiť? (Pridajte
odnímateľné časti, ktoré by ho mohli premeniť 
na nový kuchynský nástroj) 

7. Ak bol veľký ako dom, čo by z neho mohlo
byť? (Napríklad bazén)

8. Ak by bol malý ako náprstok, čo by sme s ním
mohli robiť? (Napríklad pohár pre vílu) 
Teraz sa účastníci môžu podeliť o svoje
najbláznivejšie nápady. Nebráňte sa im!!!
Facilitátor môže predmet vymeniť alebo použiť
túto techniku na riešenie konkrétnej otázky alebo
problému.
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Veľkosť
skupiny

Individuálna
práca

Vek
15+

Trvanie
20-60 minút

 

O čom to je?

Počas tejto aktivity sa účastníci pokúsia pozrieť na
určitý problém z inej perspektívy. Budú mať možnosť
precvičiť si pozitívne a tvorivé myslenie, posilniť si
sebadôveru a tiež využiť riešenie problémov pomocou
nástrojov, ktoré majú k dispozícii.

Prínosy pre mládež

Keď máme nejaký problém, môže byť ťažké myslieť
mimo našich obvyklých vzorcov a často dokážeme
myslieť len na riešenia, ktoré sú nám známe.
Pohľad na problém z inej perspektívy môže
účastníkom pomôcť riešiť ho a prijať pozitívne
opatrenia.

Zahrajte sa so
svojím problémom
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Predpríprava
Žiadna

Papier
Pero

Potrebné materiály 

Ako na to?

Facilitátor požiada účastníkov, aby sa zamysleli
nad problémom, ktorý sa ich týka. Môže to byť
problém, o ktorý sa môžu podeliť s ostatnými v
diskusii alebo sa môžu rozhodnúť, že si ho
nechajú pre seba. Potom ich požiada, aby si svoj
problém predstavili z iného uhla pohľadu:

1. Predstavte si, že ten problém nie je váš.
Čo by ste povedali kamarátovi, keby vás
požiadal, aby ste mu poradili s problémom?
Predstavte si vo vašej mysli problém, ktorý nie je
váš, ale vášho blízkeho priateľa. Akú radu by ste
mu dali? Zamyslite sa nad rôznymi aspektmi
problému; môže mať skryté výhody; možno
budete chcieť poukázať na niektoré úskalia
plánu alebo prísť s neobvyklými riešeniami.
Zapíšte si svoj aktuálny problém; snažte sa,
nenapísať viac ako 10 slov. Ďalej si pomyslite na
dobrého priateľa, ktorý za vami často prichádza,
keď má problém. Pod svoj problém napíšte
meno svojho priateľa; predstavte si, že tento
problém je jeho. Akú radu by ste mu dali?
Pomôže vám to byť objektívnejší ohľadom vašich
problémov.
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Predpríprava
Žiadna

Papier
Pero

Potrebné materiály

2. Vlastne to ani nie je problém.
Čo by sa stalo, keby problém, ktorému čelíte,
nebol problémom, pretože viete, že tejto situácii
dokážete čeliť a dosiahnuť ešte lepšie
požadované výsledky?
Predstavte si zručnosť, v ktorej ste si istí a
všetko, čo s ňou súvisí, je jednoduché. Napríklad
ste stolár a baví vás práca s drevom. Predstavte
si, že by ste svoju sebadôveru v zručnosti, ktorú
máte radi, mohli preniesť do oblasti, ktorú vo
všeobecnosti považujete za problematickú. Aký
je to pocit, keď pracujete s istotou a baví vás to?
Čo by ste museli zmeniť, aby ste mohli mať
rovnaký pocit v oblasti, v ktorej sa cítite menej
sebaisto?
Rozdeľte papier na 3 časti. Na ľavú stranu
napíšte svoje najlepšie vlastnosti a silné stránky.
Uveďte všetky, na ktoré si spomeniete. Na pravú
stranu napíšte svoj aktuálny problém. V strede
papiera sa pokúste nájsť spojenie medzi vaším
problémom a vašimi silnými stránkami. Pokúste
sa zistiť, ako môžete využiť svoje vlastnosti a
silné stránky. Predstavte si, že ste svoj problém
vyriešili. Čo teraz cítite? Ako sa situácia
zmenila? Ako vidíte sami seba?

40



Veľkosť
skupiny
Dvojice

Vek
13-18

Trvanie
30 minút

 

O čom to je?

Počas tejto aktivity budú účastníci meniť svoj vzhľad
a potom sa pokúsia identifikovať zmeny, ktoré urobil
ich partner. To im pomôže pochopiť ťažkosti spojené 
s vytváraním a udržiavaním zmien.

Prínosy pre mládež

Účastníci  pochopia, že zmena je normálnou súčasťou
života a že sa jej môžu prispôsobiť. Táto aktivita im
pomôže pochopiť emócie spojené so zmenou a ako ich
zvládať. Aktivita je navrhnutá tak, aby účastníkov
podnietila premýšľať o adaptácii ako o účinnom riešení
v rôznych životných situáciách.

Zmeňte svoj výzor
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Ako na to?

1. Povedzte účastníkom, že budú asistovať pri
experimente o uskutočňovaní zmien. Nehovorte,
že ide o hru. Získajte vopred ich súhlas s
ponechaním vykonaných zmien až do skončenia
experimentu. Uistite ich, že experiment trvá len
30 minút a nebudú musieť robiť nič, čo by im
bolo nepríjemné.

2. Rozdeľte účastníkov do skupín po dvoch a
nechajte každú dvojicu stáť oproti sebe.

3. Požiadajte účastníkov, aby určili, kto z nich
bude pozorovať a kto bude robiť zmeny.

4. Povedzte pozorovateľovi, aby pozorne
sledoval svojho partnera, pretože urobí niekoľko
zmien.

5. Následne by sa mal pozorovateľ z každej
dvojice otočiť chrbtom (alebo zavrieť oči) a
požiadať druhú osobu, aby urobila päť zmien na
svojom fyzickom vzhľade. Môže to znamenať
presunutie hodiniek z jedného zápästia na druhé,
vyzutie topánok, odloženie šperkov alebo kravaty
alebo odstránenie okuliarov. Na vykonanie zmien
dajte účastníkom 30 sekúnd.

Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne
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Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne

6. Účastníci sa môžu opäť postaviť tvárou 
k sebe, otvoriť oči a požiadať partnera, aby
identifikoval čo najviac zmien. Nechajte im na to
približne 30 sekúnd.

7. Zopakujte piaty krok ešte niekoľkokrát.

8. Nakoniec požiadajte účastníkov, aby 
v priebehu 20 sekúnd urobili 10 zmien. V tomto
bode sa pravdepodobne stretnete s určitým
odporom.

Diskusné otázky

Aký to bol pocit, keď ste boli vyzvaní urobiť toľko
zmien?
Čo spôsobuje, že sa ľudia bránia zmenám?
Začnite predchádzajúcimi otázkami. V určitom
okamihu začnú účastníci odkazovať na zmeny
vykonané počas cvičenia. Keď sa to začne diať,
položte nasledujúcu otázku:
Prečo je ťažké udržať zmeny po ich vykonaní?

Poznámky pre trénera

Pri poskytovaní pokynov pre toto cvičenie
získajte od účastníkov súhlas s tým, že sa 
k sebe budú po celý čas správať láskavo a že
budú zachovávať akékoľvek zmeny až do
skončenia cvičenia.
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Veľkosť
skupiny

6-18 ľudí

Group age
13-30

Trvanie
30-45 minút

O čom to je?

V tejto aktivite zameranej na adaptabilitu budú mať
účastníci za úlohu rýchlo nakresliť 5 kruhov a premeniť
ich na čokoľvek, čo si dokážu predstaviť. Potom
dostanú za úlohu urobiť to isté bez použitia rúk!

Prínosy pre mládež

Medzi výsledky tejto metódy patrí rozvoj zručností pri
riešení problémov, tvorivé myslenie a schopnosť rýchlo
meniť plány. Aktivita tiež prispieva k rozvoju
podnikateľských zručností, ako je napríklad
adaptabilita.
Niektoré problémy, ktoré táto metóda môže pomôcť
vyriešiť, je nedostatok času na prípravu, neistota pri
práci online, potreba nájsť zaujímavý a neštandardný
spôsob hodnotenia študentov a potreba vyvinúť nové
metódy hodnotenia.

Pozerať, nechytať!
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Naštudujte si aktivitu
Zozbierajte materiály

Predpríprava

Papier pre každého
Ceruzka/pastelka/fixa
Časovač

Potrebné materiály

 

Ako na to?

1..Každému účastníkovi dajte list papiera a
písaciu potrebu.

2. Povedzte im, že majú 1 až 3 minúty na to, aby
nakreslili 5 kruhov a použili svoju predstavivosť
na to, aby kruh premenili na čokoľvek, čo ich
napadne.

3. Ako príklad nakreslite jeden kruh a urobte 
z neho strom, mimozemšťana alebo niečo podľa
svojej fantázie. Pripomeňte im, že cieľom nie je
dokonalá kresba, ale obrázok, ktorý skutočne
využíva predstavivosť.

4. Na konci nechajte mladých podeliť sa so
skupinou o svoje kresby a o to, aké myšlienky
mali počas kreslenia.

5. Následne povedzte účastníkom, že im
predstavíte určitú výzvu a oni sa musia
prispôsobiť a nájsť spôsob, ako ju prekonať.
Požiadajte ich, aby zopakovali frázu "prispôsobiť
sa" a precvičili si jej vyslovenie.

6. Povedzte im, že podnikatelia nie vždy vedia,
akým výzvam budú čeliť. Keď sa objavia
problémy, musia urobiť zmeny alebo sa
prispôsobiť, aby našli nové spôsoby, ako svoje
nápady zrealizovať. Toto sa nazýva
ADAPTABILITA.
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7. Dajte im za úlohu opäť nakresliť 5 kruhov a
pomocou fantázie premeniť kruh na čokoľvek, čo
ich napadne, ale bez použitia rúk!

8. Môžu použiť lakte, prsty na nohách alebo
môžete žiakom poskytnúť papier, lepiacu pásku
a nožnice. Môžu používať ruky na vytváranie
nástrojov, ale pri kreslení nemôžu ruky nijako
používať.

9. Dajte im na aktivitu 5-10 minút. Prechádzajte
sa okolo a všímajte si, ako prispôsobujú
používanie nôh alebo materiálov na splnenie
úlohy.

10. Nechajte každého účastníka predstaviť
svojich 5 kruhov a vysvetliť rôzne spôsoby,
ktorými sa prispôsobili kresleniu bez rúk.

Naštudujte si aktivitu
Zozbierajte materiály

Predpríprava

Papier pre každého
Ceruzka/pastelka/fixa
Časovač

Potrebné materiály
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Veľkosť skupiny
100 ľudí

rozdelených do
skupín (3-6 ľudí) 

alebo
iindividuálne

 (20 ľudí)

Vek
13-30

Trvanie
30-45 minút
 pre 20 ľudí

O čom to je?

Cieľom tejto aktivity je ukázať a precvičiť s mladými
ľuďmi, ako spoločne vykonať konštruktívnu analýzu
otázok, ktoré sú pre nich dôležité. Následne na základe
hĺbkovej analýzy sformulujte závery, ktoré vám umožnia
konať s cieľom zlepšiť situáciu.
Mladí ľudia budú požiadaní, aby vytvorili spoločný plagát
so svojimi návrhmi k problému vybranému na analýzu.
Každý člen skupiny odpovie na otázky týkajúce sa tejto
problematiky a potom sa 
o odpovediach bude diskutovať a usporiadajú sa 
z hľadiska dôležitosti. Otázky:
Aké to je/aké to bolo? Aké by to malo byť? Prečo to nie je
také, aké by to malo byť? Záver!

Prínosy pre mládež

Medzi výsledky tejto metódy patria: schopnosť riešiť
problémy, tvorivé myslenie, pozeranie sa na riešenie
pred spravením rozhodnutia, komunikácia v skupine a
vedomá účasť na spoločenskom živote. Táto aktivita
prispieva k rozvoju schopnosti analyzovať, hodnotiť fakty,
úsudky a navrhovať riešenia protistrane. Pripravuje na
prezentáciu vlastného pohľadu, argumentáciu a obhajobu
vlastného názoru. Dáva možnosť počúvať a brať do
úvahy názory iných ľudí, aktivizuje všetkých ľudí,
umožňuje výmenu myšlienok.  Hľadanie zaujímavých 
a neštandardných riešení.

METAPLÁN
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Pre každú skupinu
alebo individuálne
Vystrihnite 4 rôzne
geometrické útvary
(kruhy, obdĺžniky) a
oblaky na nalepenie;
je dôležité, aby boli
rôznych farieb
(sada), 1 problém je
1 sada, najlepšie 3
sady pre každú
skupinu/individuálne

Predpríprava 

Ako na to?

Spolu so skupinami prediskutujte a vyberte si
otázku, ktorá vás bude motivovať k hľadaniu,
analýze, hodnoteniu a formulovaniu úsudkov a
riešení. Alebo položte otázku v závislosti od
témy, o ktorej chcete diskutovať s mladými ľuďmi
v skupine: 

Napríklad: Ako by sme sa mali pripraviť na vstup
na trh práce? Ako by sme mali zlepšiť svoje
mäkké zručnosti? Ako môžeme vyriešiť problém
znečisťovania životného prostredia odpadkami?
Vysvetlite im, že existuje nástroj, ktorý môže
pomôcť premýšľať o produktívnych riešeniach a
nazýva sa METAPLÁN. Opíšte, čo znamená a
ako ho vytvoriť.  

Metaplán je grafická forma prezentácie stretnutia
celého tímu. Vďaka špeciálnym plagátom s
pomocnými otázkami je pre nás jednoduchšie
usporiadať fakty a údaje, o ktorých sa na
stretnutí diskutovalo, ako aj analyzovať ich a
vyvodiť z nich závery. Môže byť užitočný aj pri
vyhľadávaní a analýze nových pracovných ponúk
pre mladých ľudí.

Viac  informácií nájdete na:
https://www.wikiwand.com/en/Metaplan

48

https://www.wikiwand.com/en/Metaplan


Následne pripevnite na veľký list papiera centrálne
miesto na TÉMU PLAGÁTU, napr. tvar oblaku.
Vďaka tomu budú mať všetci počas celého cvičenia
prehľad o tom, čo je témou. Mladí ľudia budú môcť
definovať svoje myšlienky formou krátkych viet,
vďaka čomu bude celok jasný a viditeľný pre
všetkých.

Potom nakreslite diagram tak, ako je uvedený nižšie:Farebné kartičky
Tabuľa, na ktorú
možno pripnúť
plagáty/obyčajná
stena
Sivý papier; môže byť
aj ďalší veľký hárok
papiera, na ktorom
budú mať účastníci
možnosť komentovať,
Malé lepiace
papieriky rôznych
farieb, s rôznymi
tvarmi, napr. kruh,
oblak, obdĺžnik, ovál,
atď.
Farebné perá, fixky  
a iné písacie
pomôcky používané
na grafické
vypracovanie obsahu
Veľký papier
(flipchart)
Lepiaca páska
Lepidlo
Nožnice

Potrebné materiály

Rozdeľte účastníkov do skupín, dajte im papiere
a fixky. Členovia každej skupiny si majú pripraviť
opisy problémov, ktoré sa týkajú ich
každodenného života, problémov komunity,
globálnych problémov, atď. Majú na to 10 minút.
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Téma

Aké to je?
Aké to bolo?

Záver

Aké by to
malo byť?

Prečo to nie je také,
aké to malo byť?



Pre každú skupinu
alebo individuálne
Vystrihnite 4 rôzne
geometrické útvary
(kruhy, obdĺžniky) a
oblaky na nalepenie;
je dôležité, aby boli
rôznych farieb
(sada), 1 problém je
1 sada, najlepšie 3
sady pre každú
skupinu/individuálne

Predpríprava

Následne im dajte 10 minút na to, aby si na
samolepiace papieriky napísali odpovede na
jednotlivé problémy, prešli nasledovné 4 oblasti a
nalepili ich na flipchart a potom na stenu, kde
budú prezentovať skupinu:

§  Opis súčasnej situácie, stavu, ktorý je teraz
alebo ktorý bol doteraz. Ide o diagnózu situácie,
možno ju vyhradiť a opísať pomocou lepiacich
lístkov v tvare kruhu. Nazýva sa to diagnóza
súčasného stavu

§  Analýza predpokladaných možností, ideálneho
stavu, o ktorý sa usilujeme. Ide o cieľ, ktorý je
opísaný na obdĺžnikových lepiacich papierikoch
so zaoblenými rohmi. Táto otázka má
vyprovokovať odpovede, ktoré naznačujú stav, 
o ktorý sa má v diagnostikovanej oblasti usilovať

§   Pri odpovedi na túto otázku sa snažíme nájsť
príčiny, prečo počiatočný stav nie je taký, aký
chceme dosiahnuť. Skúsme sa zamyslieť tak, že
si možné príčiny napíšeme na lepiace papieriky
napríklad v tvare kosoštvorca. V tejto fáze sa
formulujú príčiny vzniknutých nepravidelností a
chýb.
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§  Pokúste sa nájsť konkrétne kroky, ktoré
umožnia zlepšiť súčasnú situáciu a dosiahnuť
cieľ (alebo sa k nemu aspoň priblížiť). Závery by
mali byť nápadné, vyhraďme im oválny tvar, tvar
hviezdy a nezvyčajnú farbu, napr. ružovú.

 
Závery a zhrnutie by mali viesť k formulácii
cieľov. Skupiny prezentujú svoje plagáty na
flipchartoch alebo na stene, opisujú myšlienky 
a uvádzajú príklady. 
Po každej prezentácii vyzvite ľudí, aby vyjadrili
svoj názor, napr. ako by túto situáciu zmenili a
aké riešenie by prijali za svoje. Vypočujte si ich,
položte podporné otázky, opravte chyby, zapíšte
závery na flipchart. Môžete im vysvetliť, že pri
problémoch sa oplatí hľadať rôzne riešenia,
niekedy si to vyžaduje zmeny alebo
prispôsobenie sa situácii.

Farebné kartičky
Tabuľa, na ktorú
možno pripnúť
plagáty/obyčajná
stena
Sivý papier; môže byť
aj ďalší veľký hárok
papiera, na ktorom
budú mať účastníci
možnosť komentovať,
Malé lepiace
papieriky rôznych
farieb, s rôznymi
tvarmi, napr. kruh,
oblak, obdĺžnik, ovál,
atď.
Farebné perá, fixky 
a iné písacie
pomôcky používané
na grafické
vypracovanie obsahu
Veľký papier
(flipchart)
Lepiaca páska
Lepidlo
Nožnice

Potrebné materiály
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Veľkosť
skupiny

Individuálna
práca

Vek
15+

Trvanie
60 minút

 
znížiť stres a zmierniť úzkosť
posilniť komunikačné schopnosti a budovať zdravšie
vzťahy
nahradiť nezdravé mechanizmy zvládania situácií,
ako je napríklad užívanie návykových látok
obnoviť sebadôveru a sebavedomie

O čom to je?

Kognitívne prerámovanie je psychologická technika,
ktorá identifikuje a následne mení spôsob vnímania
situácií, zážitkov, udalostí, myšlienok a/alebo emócií.
Kognitívne prerámovanie je proces, ktorým sa takéto
situácie alebo myšlienky spochybňujú a menia.
Iný spôsob pochopenia konceptu "prerámovania" je
predstaviť si pohľad cez rám objektívu fotoaparátu.
Obraz videný cez objektív možno zmeniť na pohľad,
ktorý je bližší alebo vzdialenejší. Tým, že sa mierne
zmení to, čo je vidieť vo fotoaparáte, obraz je vnímaný
inak.

Prínosy pre mládež

Schopnosť identifikovať a zmeniť negatívne myšlienkové
vzorce má mnoho výhod. Môže to napríklad pomôcť:

Kognitívne
prerámovanie
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Predpríprava
Žiadna

Pero
Papier

Potrené materiály

Sebamonitorovanie

Je táto myšlienka založená na emóciách
alebo na faktoch?
Aký je dôkaz, že táto myšlienka je správna?
Aké dôkazy dokazujú, že táto myšlienka nie
je presná?
Ako by som mohol toto presvedčenie overiť?
Čo najhoršie by sa mohlo stať? Ako by som
mohol reagovať, keby došlo k najhoršiemu?
Akým iným spôsobom by sa dala táto
informácia interpretovať?

Ako na to?

Facilitátor požiada účastníkov, aby si spomenuli
na problém, ktorý majú, neproduktívny
myšlienkový vzorec, ktorý zažívajú - ich slovami
stratégiu, ktorú vyskúšali a nefungovala, alebo
problém, s ktorým by chceli pracovať. 
Účastníci si ho zapíšu a analyzujú ho v rôznych
fázach.

1.
Identifikujte chybu, ktorú robíte. Kognitívna
reštrukturalizácia závisí od toho, či si všimnete
myšlienky, ktoré vyvolávajú negatívne pocity a
stavy mysle. Aj keď si spočiatku nie ste istí, čo
spôsobilo vašu negatívnu emóciu, zapisovanie
myšlienok vám môže pomôcť rozpoznať
kognitívne skreslenie alebo vzorec.

   2. Spochybňovanie predpokladov
Naučte sa spochybňovať myšlienky a
predpoklady, najmä tie, ktoré sa zdajú stáť 
v ceste k plnohodnotnému životu.
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Predpríprava
Žiadna

Pero
Papier

Potrené materiály

Čo máte napríklad z toho, že sa nazývate
úplným idiotom?
Čo vás tento myšlienkový vzorec stojí z
emocionálneho a praktického hľadiska?
Aké sú jeho dlhodobé účinky?
Ako tento myšlienkový vzorec ovplyvňuje
ľudí vo vašom okolí?

Kladenie otázok umožňuje ľuďom zvážiť nové
možnosti, ktoré nie sú také drastické ako tie
katastrofické, ktorých sa môžu obávať.

   3. Zhromažďovanie dôkazov
Účastníci môžu sledovať udalosti, ktoré spustili 
 určité reakcie, vrátane toho, s kým boli a čo
robili. Odporúča sa zaznamenávať, ako silná je
každá reakcia a aké spomienky sa v dôsledku
toho objavili.
Účastníci môžu tiež zhromažďovať dôkazy pre
alebo proti svojim myšlienkam, predpokladom 
a presvedčeniam. Kognitívne skreslenia sú
nepresné, ale môžu byť aj hlboko zakorenené.
Ich odstránenie a nahradenie si vyžaduje dôkazy
o tom, aké sú racionálne.

   4. Vykonanie analýzy nákladov a prínosov
Pomocou nej by účastníci zvážili výhody a
nevýhody  určitého kognitívneho skreslenia. 
Keď ich uvidia vedľa seba, môže im to pomôcť
rozhodnúť sa, či sa oplatí tento vzorec zmeniť.
Môžu si položiť otázky:
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Predpríprava
Žiadna

Pero
Papier

Potrebné materiály

   5. Vytváranie alternatív
Účastníci by mali prísť s alternatívnymi
vysvetleniami, ktoré sú racionálne a pozitívne,
aby nahradili deformácie, ktoré prijali. Môžu tiež
zahrnúť vytvorenie pozitívnych afirmácií, ktoré
nahradia nepresné alebo neužitočné
myšlienkové vzorce.
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Veľkosť
skupiny
20 ľudí

Vek
13-30

Trvanie
30-45 minút

O čom to je?

Mladí ľudia majú v tomto cvičení vo dvojiciach alebo
individuálne nahradiť negatíva pozitívami. Potom si na
tímovom fóre prečítajú, prediskutujú a vymenia svoje
pozorovania.

Prínosy pre mládež

Medzi výsledky tejto metódy patria: schopnosť riešiť
problémy, tvorivé myslenie, hľadanie riešenia,
komunikácia v skupine, vedomá účasť na
spoločenskom živote, zvyšovanie sebadôvery a
sebavedomia.
Aktivita prispieva k rozvoju schopnosti analyzovať,
hodnotiť fakty a tiež seba samého. Pripravuje na
prezentáciu vlastného pohľadu, argumentáciu a
obhajobu vlastného názoru. Dáva možnosť počúvať a
brať do úvahy názory iných ľudí, aktivizuje všetkých
ľudí a umožňuje výmenu myšlienok. 

Pozitívne myslenie
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Vytlačte pre každého
účastníka kartičky s
úlohou
Nahraďte negatíva
pozitívami
Pripravte návrh na
prehodnotenie
negatívnych výrazov
tak, aby ich mládež
na týchto príkladoch
nahradila pozitívnym

Predpríprava

Vytlačené kartičky s
príkladmi

Potrebné materiály

 

Ako na to?

Aktivitu začnite slovami: "Pozývam vás, aby ste
si precvičili zmenu svojho myslenia 
z negatívneho na pozitívne. Môžete vidieť svoje
negatívne stránky, ale musíte vidieť aj svoje
zdroje. Ku každej veci, ktorá vám nejde alebo ju
nedokážete urobiť, napíšte jednu porovnateľnú
vec, ktorú dokážete urobiť. Príklady: 1. "Neviem
jazdiť na bicykli, ale viem sa korčuľovať",
"Nemám rád matematiku, ale milujem históriu".
 
Nahraďte negatíva pozitívami:
 
Dokončite vety:
1. Neviem ..................
Viem ...............................
2. Nemám rád.........
 Mám rád..............
3. Nemôžem sa vysporiadať s ................
Podarilo sa mi.......
4. Nechcem.......
Chcem......
5. Moje slabé stránky sú................
Moje silné stránky sú.................
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Pozrite sa na svoje odpovede a zamerajte sa len
na druhé vety z každého bodu. Potom si tieto
odpovede prečítajte. Čo ste si pri tomto cvičení
uvedomili? Zmenilo sa niečo?

Následne:
Premýšľajte o tom, čo chcete robiť v blízkej
budúcnosti? Aké sú šance na dosiahnutie tohto
cieľa? Aký je váš postoj teraz? Kde začnete?Vytlačte pre každého

účastníka kartičky s
úlohou
Nahraďte negatíva
pozitívami
Pripravte návrh na
prehodnotenie
negatívnych výrazov
tak, aby ich mládež
na týchto príkladoch
nahradila pozitívnym.

Predpríprava

Vytlačené kartičky
s príkladmi

Potrebné materiály
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Veľkosť
skupiny

1-18 ľudí

Vek
10+

Trvanie
10-60 minút

Závisí od
veľkosti

skupiny a cieľa
aktivity 

Stratégia rozvoja
Walta Disneyho

samostatne
tímovo

O čom to je?

Disneyho metóda je technika kreativity založená na
koncepte hrania rolí. Jej cieľom je posúdiť reálnosť
projektov a podnikov, obchodných aj súkromných,
pozrieť sa na problém z rôznych perspektív, uhlov
pohľadu: snívajúceho, realistického a kritického.
Metóda Walta Disneyho sa môže použiť tak v oboch
prípadoch:

Pri skupinovej práci by mala  byť skupina rozdelená na
na tri tímy, z ktorých každý zaujme inú perspektívu.

Prínosy pre mládež

Prínosom tejto metódy je predovšetkým získanie
stavebných zručností a stratégií pre udržateľný rozvoj,
rozvoj kreativity a schopnosť hľadať neštandardné a
kreatívne nápady.
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Príprava papierov na
využitie stratégie
Walta Disneyho
Príprava papierov na
tvorivú prácu, napr.
flipcharty + fixky
Vysvetlenie konceptu
stratégie
Predstavenie
princípov metódy
účastníkom

Predpríprava

Kartičky - pripravené
hárky na prácu
Flipcharty
Fixky
Perá, pastelky

Potrebné materiály

Snílka
Realistu
Kritika

Snílka
Realistu
Kritika

Ako na to?

Rozdajte účastníkom prázdne papiere, aby mohli
využiť stratégiu Walta Disneyho
Pripravte papiere na tvorivú prácu, napr. flipchart
Vysvetlite pravidlá aktivity

Prvá možnosť
Každý účastník si pripraví papier svojej stratégie
rozvoja, pričom prevezme úlohy:

Druhá možnosť
Každý účastník sa podieľa na tvorbe stratégie
rozvoja tímu z hľadiska:

 
Po vypracovaní analýzy účastník/ tím prezentuje
výsledky práce ostatným.
Skupina poskytuje spätnú väzbu pozorovaniam
ostatných účastníkov v skupine.
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Veľkosť
skupiny

4-6 ľudí na
jeden tím

Vek
15-17

Trvanie
Podľa uváženia

facilitátora

Tímová hra

O čom to je?

Tímová hra pomáha mladým dospelým prispôsobiť sa
tým, že sa viac naučia od ostatných účastníkov. 
V tomto cvičení musí každá skupina vytvoriť
"virtuálneho spoluhráča" kombináciou všetkých
zručností a silných stránok svojich spoluhráčov.
 

Prínosy pre mládež

Táto aktivita pomáha mladým ľuďom pochopiť, že ak
chcú byť úspešní, musia pracovať na vlastnej
adaptabilite. Umožňuje im tiež identifikovať vlastné
silné a slabé stránky, ako aj zručnosti, ktoré potrebujú
rozvíjať, aby sa dokázali vyrovnať so zmenami. Aktivita
je prospešná pre mladých ľudí, ktorí čelia mnohým
zmenám vo svojom živote.
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Predpríprava
Žiadna

Perá
Papiere

Potrebné materiály pre
každého účastníka Ako ste sa počas tejto aktivity prispôsobili

novému scenáru?
Mali ste pocit, že chcete zlepšiť nejakú
zručnosť alebo prekonať nejaké slabé
stránky?
Akú zručnosť potrebujete rozvíjať, aby ste sa
dokázali vyrovnať so zmenami?

Ako na to?

Najprv účastníkov rozdeľte do malých skupín.
Potom účastníkov požiadajte aby si napísali
svoje zručnosti a silné stránky, ktoré môžu
pomôcť ich tímu k úspechu, a aby sa o ne
následne podelili so ostatnými členmi tímu.
Následne dajte každej skupine pokyn, aby
vytvorila "virtuálneho člena tímu" spojením
všetkých týchto zručností a silných stránok a
napísala o ňom krátky profilový opis. Nakoniec
by sa oň mala každá skupina podeliť s ostatnými
tímami, aby každý mohol identifikovať svoje silné
a slabé stránky. 
Diskusia (príklady):
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Veľkosť
skupiny

16-25 ľudí

Vek
13-30

Trvanie
45-60 minút

O čom to je?

Pri tejto aktivite si mladí ľudia budú musieť predstaviť,
že uviazli v arktickej oblasti a musia nájsť spôsob, ako
prežiť. Dostanú zoznam úloh, ktoré budú musieť splniť
a ktoré preveria ich schopnosti prispôsobiť sa.

Prínosy pre mládež
 
Táto metóda prispieva k schopnosti mladých ľudí
myslieť tvorivo, efektívne komunikovať a spolupracovať
v tímoch. Tieto zručnosti sú pre mladých ľudí
nevyhnutné pri vstupe na trh práce a pri ďalšom rozvoji
ich kariéry.
Táto aktivita môže pomôcť mladým ľuďom, ktorí sú
plachí alebo introvertní, cítiť sa pohodlnejšie pri práci 
v skupinách a tiež môže pomôcť mladým ľuďom, ktorí
majú problémy s rozvojom svojich zručností tímovej
práce. 
Okrem toho môže táto aktivita pomôcť mladým ľuďom
pochopiť dôležitosť adaptability, pretože sa musia
vedieť prispôsobiť zmenám plánov a nepredvídaným
okolnostiam.

Omrzliny

63



Naštudujte si túto
aktivitu
Pripravte potrené
materiály

Predpríprava

Šatka na zakrytie očí
1 balík stavebného
materiálu (napríklad
kartón, špáradlá,
gumičky a lepiace
papieriky) pre každý
tím
Elektrický ventilátor

Potrebné materiály

 

Ako na to?

Vysvetlite účastníkom, že sú arktickými
bádateľmi, ktorí sa vydávajú na dobrodružnú
cestu ľadovou tundrou. Rozdeľte ich do tímov po
štyroch alebo piatich a nechajte ich vybrať si
vedúceho, ktorý ich bude viesť pri tejto expedícií.
Každý tím musí postaviť prístrešok 
z poskytnutých materiálov skôr, ako do 30 minút
udrie búrka. Vedúci tímu však majú omrznuté
ruky, takže pri stavbe prístrešku nemôžu fyzicky
pomôcť a zvyšok tímu má snehovú slepotu a
nevidí. Keď uplynie 30 minút, zapnite ventilátor a
zistite, ktorý úkryt vydrží silný vietor búrky.

Po skončení búrky so skupinou prediskutujte to,
čo sa naučili a ako sa počas aktivity cítili. 
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Veľkosť skipiny
6-8 ľudí

(môže sa
uskutočniť 
vo väčších

skupinách, ktoré
sú rozdelené na
dve alebo viac
podskupín tejto

veľkosti)

Vek
13-17

Trvanie
20 minút

O čom to je?

Táto zábavná metóda umožňuje mladým ľuďom hrať
sa s časom a experimentovať s rýchlo sa meniacimi
okolnosťami s dodatočnou výhodou hľadania podstaty
akéhokoľvek príbehu. Kombinuje rozprávanie príbehov
s náročnými prvkami.

Prínosy pre mládež 

Mladí ľudia sa naučia hľadať a rýchlo pochopiť
najdôležitejšie časti akéhokoľvek príbehu (podstatu) 
a prezentovať ju ostatným ľuďom, pričom si zároveň
trénujú svoju flexibilitu a schopnosť riešiť problémy.

Rýchly, rýchlejší,
najrýchlejší 
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Ako na to?

Účastníci majú 10 minút na oboznámenie sa 
s vybraným príbehom (môže to byť scénka 
z Červenej Čiapočky, Kocúra v čižmách atď.). 
Následne majú ďalších 10 minút na to, aby sa
rozhodli, ako ju zahrajú.
Po odohratí scénky im facilitátor zablahoželá 
a povie im, že teraz musia odohrať tú istú
scénku, ale za polovičný čas. Tento postup sa
opakuje, kým im na odohratie celej scény
zostanú len 3 sekundy.
Po skončení posledného dejstva sú účastníci
vyzvaní, aby sa podelili o to, čo počas tejto úlohy
zistili a ako sa cítili.

Predpríprava
Facilitátor musí vybrať

krátky príbeh alebo
scénku (alebo viac 
v závislosti od počtu

skupín), ktoré ponúkne
účastníkom, a vytlačí ich
pre každého účastníka.

Najlepšie je vybrať
príbeh s úlohami pre

každú osobu v skupine.
ktorý netrvá dlhšie ako 

3 minúty.

Potrebné materiály
Žiadne
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Veľkosť
skupiny

5-15 ľudí

Vek
13-30

Trvanie
60 minút

O čom to je?

Táto metóda hodnotí schopnosť mladých ľudí pracovať
v tíme, efektívne komunikovať a byť kreatívny.
V hre Planéta Mooz študenti vytvoria fiktívnu jedáleň
na novoobjavenej planéte Mooz. Obyvatelia planéty
jedia úplne iné veci ako my na Zemi, preto musia
využiť svoju kreativitu, aby zostavili hviezdne menu.

Prínosy pre mládež

Mladí ľudia zapojení do tejto aktivity sa učia, ako
spolupracovať v tíme, ako prichádzať s kreatívnymi
nápadmi a ako sa prispôsobiť, keď sa stretnú s niečím
novým. Dozvedia sa tiež o iných kultúrach a o tom, aké
dôležité je byť otvorený. Napokon táto činnosť pomáha
mladým ľuďom budovať si sebadôveru, keď sa o svoje
vynaliezavé nápady delia s ostatnými.

Jedáleň Mooz
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Naštudujte si celú
aktivitu.
Vytlačte šablónu listu
a jedálneho lístka
(dostatok šablón
jedálneho lístka pre
každého účastníka).
Ak máte čas,
preložte jedálny
lístok na polovicu
tak, aby informácie o
stravníkovi boli na
jednej strane a
informácie o
jedálnom lístku na
zadnej strane.
Nachystajte potrebné
materiály.
Rozhodnite sa, ako
rozdelíte účastníkov
do skupín. 

Predpríprava

Ako na to? 

1. Povedzte účastníkom, že ste dostali správu 
z cudzej planéty. Potom prečítajte list z planéty
Mooz. Pokúste sa ich nadchnúť pre túto príležitosť.

2. Oboznámte účastníkov s tým, že navrhnú jedálny
lístok a pomenujú jedáleň Planéta Mooz.
Nezabudnite, že je dôležité byť kreatívny, pretože
Moozovia nejedia tie isté veci ako my. Do jedálneho
lístka nemôžu dať veci, ktoré máme na jedálnom
lístku my. 
Premýšľajte netradične a kombinujte jedlá, napríklad
zmrzlinu so smaženými pizzovými tyčinkami ako
prílohou, alebo si vyberte čudné živočíšne jedlá,
napríklad vyprážané slimáky ako predjedlo.
Povzbudzujte ich, aby boli kreatívni a vymýšľali
jedlá, ktoré im doteraz nenapadli.

3. Povedzte účastníkom, že jedálny lístok musí
obsahovať aspoň 8 vecí (2 nápoje, 2 predjedlá, 
2 hlavné jedlá, 2 dezerty). Musia vymyslieť ceny
a navrhnúť položky pomocou papiera alebo
akéhokoľvek materiálu, ktorý majú po ruke. 
Dajte im najavo, že budú predstierať, že sú
Moozovia a budú si objednávať a jesť jedlá 
z jedální, ktoré vytvoria, a po dokončení tvorby
jedálneho lístka a jedál svoje jedálne otestujú. 

4. Rozdeľte účastníkov do skupín, akokoľvek 
chcete a rozdajte im prázdnu šablónu jedálneho
lístka z vyššie uvedeného odkazu.
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Použili ste počas tejto aktivity adaptabilné
myslenie? Alebo niekto iný? Ako?
Frustrovalo vás niečo pri vymýšľaní nových
potravín do jedálneho lístka?  
Ste na svoj jedálny lístok hrdí? 
Ako prebiehalo hranie rolí?

5. Povzbuďte účastníkov, aby vytvorili kreatívny
a pestrý jedálny lístok, či už s použitím šablóny
alebo vytvorením vlastného. Dajte im 15 minút
na navrhnutie svojho jedálneho lístka. Prejdite sa
po miestnosti a podporte tých, ktorí to potrebujú.

6. Po skontrolovaní ich finálneho jedálneho lístka
ich požiadajte, aby začali vytvárať svoje jedlá.
Jedlá môžu byť v 2D, ale ak máte vhodné
materiály, povzbuďte účastníkov, aby pre svojich
zákazníkov vytvorili 3D jedlo.
Dokonca aj papier sa dá vytvarovať do 3D jedál,
aspoň jednu alebo dve, ale aj viac, majú
dostatok času. Povedzte účastníkom, že
vzhľadom na časové obmedzenie nemusia
potravinové predmety vyzerať dokonale. Na
výrobu jedál im dajte ďalších 15 minút.

7. Po dokončení tvorby jedálneho lístka a
papierových jedál sa všetci stretnite a podeľte sa
o svoje nové druhy jedál.

Diskusia po ukončení aktivity 
Spýtajte sa účastníkov, ako celý proces
prebiehal. Tu je niekoľko vzorových otázok, ktoré
im môžete použiť:

Odkaz  na list 
z planéty Mooz:
https://bit.ly/3cFL5dT
Odkaz na šablónu
jedálneho lístka:
https://bit.ly/3RxOmKP
Stavebný papier
(alebo akýkoľvek iný
druh papiera -
najlepšie farebný),
nožnice, lepidlo,
lepiaca páska, fixky,
pastelky, atď. 
3D materiály na
potraviny, ak sú k
dispozícii (hlina,
kartónové škatule,
rolky od toaletného
papiera, rúrky od
papierových utierok,
tyčinky na nanuky,
staré nádoby)

  Potrebné materiály
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Prekvapilo vás, že ste dokázali prísť 
s novými nápadmi?  
Mysleli ste si na začiatku, že nebudete
schopní prísť s novými nápadmi? Podarilo sa
vám to nakoniec?  
Ako ste prichádzali na nové nápady?  
Čo ďalšie by ste mohli vytvoriť pre planétu
Mooz? 

List z planéty Mooz
Šablóna jedálneho
lístka 
Stavebný papier,
nožnice, lepidlo,
lepiaca páska, fixky,
pastelky, atď. 
3D materiály na
potraviny, ak sú k
dispozícii (hlina,
kartónové škatule,
rolky od toaletného
papiera, rúrky od
papierových utierok,
tyčinky na nanuky,
staré nádoby)

Potrebné materiály

Naštudujte si celú
aktivitu
Vytlačte šablóny listu
a jedálneho lístka
Nachystajte potrebné
materiály
Rozhodnite sa, ako
rozdelíte účastníkov
do skupín

Predpríprava 
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Veľkosť
skupiny
6-7 ľudí

Vek
13-17

Trvanie
10-15 minút

O čom to je?

Táto aktivita je skupinová hra, pri ktorej sa mladí ľudia
striedajú vo vyvolávaní rôznych scenárov a každý musí
postupovať podľa pokynov. Cieľom je, aby každý
mladý človek zistil, ako rýchlo a ľahko sa dokáže
prispôsobiť novým situáciám. Stanú sa tak
flexibilnejšími a prispôsobivejšími vo svojom myslení.

Prínosy pre mládež

Táto aktivita pomáha mladým ľuďom rozvíjať flexibilitu
a adaptabilitu, pretože musia rýchlo zmeniť svoje
správanie v reakcii na scenár. Účastníci budú musieť
byť tiež kreatívni, aby mohli prísť s novými nápadmi
pre scenáre.

Áno! Poďme do toho!
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"Buďme vtáčatká."
"Chovajme sa, akoby sme nerozumeli
gravitácii."
"Poďme behať na mieste." 
"Buďme hladné tigre v zoo." 
"Buďme superhrdinovia."
"Buďme piloti." 
"Buďme hady."

Ako na to?

Najprv facilitátor všetkých zhromaždí a vysvetlí,
že po vyhlásení určitého scenára musí každý
postupovať podľa pokynov. Jediná odpoveď,
ktorú môžu dať, je: "Áno!". Keď všetci postupujú
podľa pokynov, niekto iný zo skupiny môže
vyvolať nový súbor pokynov (ak nie, mal by to
urobiť facilitátor). Opäť by mali všetci odpovedať
"Áno! Poďme do toho!" a potom postupovať
podľa pokynov.

Nápady na scenáre:

Nápady na scenár môže facilitátor pripraviť
vopred, ale nie je to povinné. Inštrukcie by
nemali byť pre účastníkov v skupine
nebezpečné. Trvanie každého scenára by
nemalo byť dlhšie ako 2 - 3 minúty.

Po skončení hry musia účastníci vytvoriť zoznam
rôznych scenárov, ktoré si zahrali. Potom
facilitátor začne diskusiu o tom, ako ich
dodržiavanie rôznych zvláštnych pokynov robí
adaptabilnejšími.

Predpríprava
Žiadna

Potrebné materiály
Žiadne
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Veľkosť
skupiny

4-10 ľudí

Vek
13-18

Trvanie
20-60 minút

O čom to je?

Prečo je rozhodovanie dôležité pre riešenie problémov:
Rozhodovanie nie je jednoduché, ale nerozhodnosť
vedie k paralýze tímu, stagnácii myslenia a
nevyriešeným problémom. Rozhodovacie aktivity
pomáhajú vášmu tímu precvičiť si rýchle a efektívne
rozhodovanie. Trénujte rozhodovacie svaly svojho tímu
a ten sa tak stane zručnejším v riešení problémov.

Prínosy pre mládež

Prostredníctvom tejto aktivity si účastníci precvičia
kritické myslenie, a tiež sa zdokonalia v rozhodovaní.

Upustenie vajíčka
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Predpríprava
Materiál a miesto na

realizáciu aktivity

Kartón vajec
Základný stavebný
materiál, ako sú
balóny (3) a lepiaca
páska
Parkovisko alebo iné
miesto, kde môžete
spraviť neporiadok

Potrebné materiály

Ako na to?

1.Každý tím dostane vajíčko a 3 balóny.

2. Dajte každému 20-30 minút na to, aby 
z balónov zostrojil nosič na vajíčko a ochránil ho
pred rozbitím, ak by spadlo.

3. Spustite každý nosič vajíčka z rímsy (napr.
cez balkón) a zistite, čí nosič ochráni vajíčko
pred rozbitím.

4.Ak prežije viacero vajíčok, zvyšujte výšku, kým
nezostane len jedno..

5.Môžete to urobiť ešte zaujímavejšie a
odhadnúť čas, ktorý vajíčko potrebuje na to, aby
sa dostalo úplne dole, v závislosti od počtu
pripevnených balónov, alebo použiť 2 vajíčka
namiesto jedného a neskôr ich zmerať a
porovnať výsledky.
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Veľkosť
skupiny

5-30 ľudí

Vek
15+

Trvanie
60 minút

O čom to je?

Cieľom tejto aktivity je ukázať, ako zmena pohľadu na
rôzne témy môže prehĺbiť pochopenie konania a
reakcií ľudí zapojených do situácie. Je preto skvelým
nástrojom na preukázanie sily adaptability. Schopnosť
pochopiť perspektívu inej osoby je prospešná pre
všetky formy sociálnych interakcií a vzťahov.

Prínosy pre mládež

Preberanie perspektívy pomáha mladým ľuďom
pochopiť konanie a reakcie iných ľudí, a tým rozširuje
ich chápanie problému. Je dôležité zvážiť rôzne
perspektívy, aby sa ocenila rôznorodosť myslenia. 
Keď mládež aktívne vyhľadáva iné perspektívy, je
pravdepodobnejšie, že bude robiť rozumné
rozhodnutia.

Nájdenie inej
perspektívy
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Vytlačte obrázky
alebo si pripravte
projektor
Vytlačte pracovné
listy

Predpríprava

Pracovné listy:
https://bit.ly/3CSEaIV

Potrebné materiály

Predstavte žiakom pojem perspektíva tým, že
im ukážete fotografie "Ako by to videli oni?".
(Aktivita A). Požiadajte študentov, aby vo
dvojiciach diskutovali o tom, ako by na
fotografiu reagovali alebo ako by o nej
premýšľali rôzni ľudia uvedení pod každou
fotografiou. Podeľte sa o odpovede študentov
ako trieda a vyzvite študentov, aby navrhli
ďalšie skupiny, ktoré by mohli na obrázky
reagovať odlišne. 
Navrhnite študentom špekuláciu o rôznych
pohľadoch na určitú udalosť alebo predmet.
Zdôraznite, že každá skupina reagujúca na
fotografie bude mať spoločné vedomosti a
hodnoty, ktoré ovplyvnia ich pohľad. 
Vyzvite študentov, aby spolupracovali na
vytvorení definície perspektívy. Ak je to
potrebné, podeľte sa s nimi o definíciu pojmu
perspektíva: určitý postoj k niečomu alevo voči
niečomu.
Zdôraznite študentom, že v každom probléme
môžu byť dôležité názory viacerých
zainteresovaných strán, a ak je to potrebné,
prediskutujte, aké sú to zainteresované strany
(príklad - rodičia, študenti, učitelia, atď.).
Rozdajte kópie "Identifikácia zainteresovaných
strán" (aktivita B).

Ako na to?

Informujte študentov, že sa budú zaoberať
rôznymi pohľadmi na udalosť alebo problém a
zistia, ako nám zohľadnenie rôznych pohľadov
pomáha rozšíriť naše chápanie problému.
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Vytlačte obrázky
alebo si pripravte
projektor
Vytlačte pracovné
listy

Predpríprava

Pracovné listy:
https://bit.ly/3CSEaIV

Potrebné materiály

Vyzvite študentov, aby spolupracovali na
identifikácií zainteresovaných strán, ktoré by
mali záujem o navrhovaný problém. Povzbuďte
študentov, aby zvážili vytvorenie podskupín v
rámci každej skupiny zainteresovaných strán,
ktoré by mohli mať rôzne pohľady. 
Diskutujte so študentami o tom, ktoré
zainteresované strany môžu mať podobné
názory a ktoré pohľady môžu byť úplne odlišné.
Diskutujte o tom, prečo je dôležité všímať si
rôzne perspektívy.
Začnite diskusiu o tom, prečo je dôležité aktívne
vyhľadávať iné perspektívy ako tie, ktoré sú
uvedené v jednom zdroji informácií (napríklad v
novinách, učebnici alebo na webovej stránke).
Predstavte študentom zdroj "Hľadanie inej
perspektívy". Preskúmajte jednotlivé prvky:
účel, stratégie, ukážku z praxe a rubriku
sebahodnotenia. Povzbuďte žiakov, aby sa v
budúcnosti pri používaní tejto stratégie
odvolávali na tento zdroj. 
Vyzvite študentov, aby túto stratégiu použili na
tému alebo otázku, ktorou sa v škole zaoberajú.
V nasledujúcich týždňoch vo vhodných chvíľach
povzbudzujte žiakov, aby túto stratégiu
používali v bežných situáciách v triede.
(napríklad skúmaním relevantných
spoločenských problémov; premýšľaním o
alternatívnych spôsoboch prístupu k riešenému
problému pri skupinovej práci; skúmaním
konkrétnej témy, národného alebo globálneho
problému atď.) 
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Záver
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Akceptovanie je stav, kedy dobrovoľne prijímeme alebo zvážime
nejakú myšlienku, názor alebo okolnosti. Keď sú mladí ľudia schopní
akceptovať odlišné názory, sú otvorení učeniu nových informácií.

Prispôsobenie sa novým okolnostiam znamená schopnosť zmeniť
svoje konanie, myšlienky alebo pocity s cieľom prispôsobiť sa novým
situáciám. Keď sa mladí ľudia dokážu prispôsobiť, lepšie sa
vyrovnávajú so zmenami.

Analytické schopnosti sú tie, ktoré nám umožňujú rozložiť otázku
alebo problém na menšie, lepšie zvládnuteľné časti. Umožňujú
mladým ľuďom lepšie pochopiť problém a vypracovať plán na jeho
riešenie. Mladí ľudia so silnými analytickými schopnosťami sú schopní
kriticky myslieť a riešiť problémy.

Umelecké vyjadrovanie je schopnosť vyjadrovať myšlienky alebo
pocity tvorivými prostriedkami. Môže to zahŕňať maľovanie, kreslenie,
sochárstvo, písanie, tanec alebo hudbu. Umelecký prejav umožňuje
mladým ľuďom podeliť sa o svoje myšlienky a pocity jedinečným
spôsobom.

Schopnosť rýchlo meniť plány označuje schopnosť rýchlo
prispôsobiť svoje konanie ako reakciu na novú situáciu. Mladí ľudia,
ktorí sú schopní rýchlo meniť plány, sa dokážu ľahšie prispôsobiť
novým okolnostiam. Táto zručnosť je dôležitá pre mladých ľudí,
ktorí chcú byť úspešní v neustále sa meniacom svete.
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Schopnosť vidieť situácie z oboch strán označuje schopnosť
pochopiť a oceniť rôzne názory na určitú udalosť alebo problém.
Mladí ľudia, ktorí sú schopní vidieť situáciu z oboch strán, dokážu
lepšie pochopiť zložitosť problému. Táto zručnosť je dôležitá pre
mladých ľudí, ktorí chcú robiť rozumné rozhodnutia.

Zmena perspektívy je schopnosť vidieť udalosť alebo problém z
iného uhla pohľadu. Keď sú mladí ľudia schopní zmeniť perspektívu,
dokážu hlbšie pochopiť problém. Táto schopnosť je dôležitá pre
mladých ľudí, ktorí chcú byť úspešní v neustále sa meniacom svete.

Spolupráca je proces spolupráce s ostatnými na dosiahnutí
spoločného cieľa. Mladí ľudia, ktorí sú schopní spolupracovať, 
dokážu ľahšie riešiť problémy a dosahovať ciele.

Komunikácia je schopnosť efektívne zdieľať myšlienky, pocity a
nápady s ostatnými. Mladí ľudia, ktorí dokážu efektívne komunikovať,
sú schopní budovať vzťahy a riešiť konflikty. Táto zručnosť je dôležitá
pre mladých ľudí, ktorí chcú byť v živote úspešní.

Skupinová komunikácia zahŕňa aktívne počúvanie, zdieľanie
myšlienok a pocitov a spoluprácu na dosiahnutí spoločného cieľa.
Mladí ľudia, ktorí dokážu dobre komunikovať v skupinách, majú
väčšiu šancu byť v živote úspešní.
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Vedomá účasť v spoločenskom dianí je schopnosť aktívne sa
podieľať na živote komunity. Keď sa mladí ľudia dokážu zapájať do
spoločenského života, je pravdepodobnejšie, že vo svojej komunite
uskutočnia pozitívne zmeny.

Kritické myslenie je schopnosť spochybňovať informácie a
myšlienky, čo umožňuje mladým ľuďom lepšie pochopiť problém a
robiť rozumné rozhodnutia. Mladí ľudia so silnými schopnosťami
kritického myslenia sú schopní samostatne uvažovať a riešiť
problémy.

Kreativita alebo Kreatívne myslenie je schopnosť prichádzať s
novými nápadmi alebo riešeniami. Keď sú mladí ľudia schopní myslieť
kreatívne, dokážu lepšie riešiť problémy a dosahovať ciele.

Rozhodovanie je schopnosť robiť rozumné rozhodnutia. Keď sú
mladí ľudia schopní rozhodovať sa, dokážu lepšie riešiť problémy 
a dosahovať ciele.

Stratégia rozvoja je plán, ktorý načrtáva kroky potrebné na
dosiahnutie konkrétneho cieľa. Pri vypracovávaní stratégie rozvoja je
dôležité zvážiť všetky aspekty cieľa. Dobrá stratégia rozvoja musí byť
prispôsobená špecifickým potrebám cieľovej skupiny.

Flexibilita je schopnosť meniť svoje konanie, myšlienky alebo pocity
s cieľom prispôsobiť sa novým situáciám. Keď sú mladí ľudia
flexibilní, dokážu sa lepšie prispôsobiť novým okolnostiam.
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Stanovenie cieľov je proces identifikácie konkrétnych cieľov a
načrtnutia krokov potrebných na ich dosiahnutie. Mladí ľudia, ktorí
si dokážu stanoviť ciele, ich s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu. 

Vedúce postavenie je schopnosť viesť a inšpirovať ostatných k
dosiahnutiu spoločného cieľa. Keď sú mladí ľudia schopní viesť,
dokážu lepšie riešiť problémy a dosahovať ciele.

Všímavosť je cvičenie prítomnosti v danom okamihu a venovanie
pozornosti svojim myšlienkam, pocitom a okoliu. Keď sú mladí ľudia
všímaví, dokážu sa lepšie vyrovnať so stresom a robiť rozumné
rozhodnutia.

Pozorovacie schopnosti označujú schopnosti všímať si detaily a
venovať im pozornosť. Keď sú mladí ľudia schopní pozorovať svoje
okolie, dokážu hlbšie porozumieť svetu okolo seba. 

Organizačné schopnosti sú schopnosti efektívne a účinne riadiť čas,
zdroje a ľudí. Keď sú mladí ľudia schopní organizovať svoj čas a
zdroje, dokážu dosiahnuť viac za kratší čas. 

Plánovanie je proces vytvárania stratégie rozvoja. Pri plánovaní je
dôležité zvážiť všetky aspekty cieľa. Keď sú mladí ľudia schopní
plánovať, dokážu lepšie dosiahnuť svoje ciele.
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Pozitívne myslenie je schopnosť myslieť pozitívne a byť optimistický.
Mladí ľudia s pozitívnym myslením majú väčšiu šancu dosiahnuť
svoje ciele.

Schopnosť riešiť problémy je schopnosť identifikovať a riešiť
problémy. Keď sú mladí ľudia schopní riešiť problémy, lepšie
dosahujú svoje ciele.

Sebadôvera je schopnosť veriť v seba a svoje schopnosti. Keď si
mladí ľudia veria, je pravdepodobnejšie, že dosiahnu svoje ciele.

Sebauvedomenie je schopnosť pochopiť a rozpoznať vlastné pocity
a myšlienky. Keď si mladí ľudia uvedomujú sami seba, dokážu lepšie
zvládať svoje emócie a robiť rozumné rozhodnutia.

Sebavedomie je dôvera vo vlastné schopnosti a hodnotu. Keď majú
mladí ľudia vysoké sebavedomie, je pravdepodobnejšie, že dosiahnu
svoje ciele.

Schopnosť sebareflexie je schopnosť uvažovať o vlastných
myšlienkach, pocitoch a činoch. Keď sú mladí ľudia schopní 
uvažovať o sebe, dokážu lepšie pochopiť svoje silné a slabé stránky.
Táto zručnosť je dôležitá pre mladých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje
sebauvedomenie.
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Sociálne vedomie je schopnosť chápať pocity a myšlienky iných.
Keď sú mladí ľudia sociálne uvedomelí, dokážu lepšie zvládať svoje
vzťahy s ostatnými.

Rečové  schopnosti označujú schopnosť efektívne komunikovať s
ostatnými. Ak majú mladí ľudia dobré rečové schopnosti, dokážu
lepšie komunikovať svoje myšlienky a nápady.  

Team building je proces posilňovania vzťahov medzi členmi tímu.
Keď si mladí ľudia dokážu vybudovať pevné vzťahy s členmi tímu,
dokážu lepšie spolupracovať na dosiahnutí spoločného cieľa. Aktivity
zamerané na team building pomáhajú mladým ľuďom spoznávať
jeden druhého a budovať dôveru.

Tímová práca je schopnosť spolupracovať so skupinou ľudí na
dosiahnutí spoločného cieľa. Zručnosti tímovej práce zahŕňajú
komunikáciu, spoluprácu a kooperáciu. Keď majú mladí ľudia silné
zručnosti tímovej práce, dokážu dosiahnuť ciele, ktoré by sami
dosiahnuť nedokázali.
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 both experienced and inexperienced youth workers.

The booklet begins with an introduction about the project, its
aims, target groups and expected project results. It then
provides an overview of what adaptability is and why it is
important for youths’ employability.

Each good practice includes: 
- a short description; 
- the benefits for youths; 
- group size, age and duration; 
- needed materials and preliminary preparation;
- example how to implement the practice step by step.
Finally, the booklet provides a glossary with explanations of all
skills-related terms used throughout the booklet.

The practices described in this booklet were contributed by
youth workers from: Poland, Bulgaria, Slovenia and Slovakia.
We have gathered the best 40 practices from different
European countries and different types of adaptability skills.
We evaluated them in the partnership and chose the best 22
from them to be included in the booklet.

Enjoy reading and don’t forget to be adaptable!

Naším ďalším krokom bude vytvorenie matrixu kompetencií pre 
 školenia o adaptabilite. Obsah školenia o adaptabilite bude
zahŕňať cvičenia a aktivity na postupné vedenie mladých ľudí cez
rozvoj ich adaptívnej kapacity a odolnosti s využitím metód
neformálneho vzdelávania a učenia založeného na riešení
problémov.

Online vzdelávací zdroj pre mladých ľudí a pracovníkov 
s mládežou. Bude obsahovať podporný systém elektronického
vzdelávania s učivom pre pútavejšie, inšpiratívnejšie a motivačnejšie
učenie. Moduly budú krátke, plné informácií a prispôsobené
potrebám cieľovej skupiny. Vzdelávacie moduly majú zvyčajne
rozsah od 1 do 5 minút. Umožní flexibilný a jednoduchý kontakt so
skúsenými školiteľmi, ktorí sú pripravení poskytnúť rady a
usmernenia na zlepšenie zručností v oblasti adaptability. 

Súbor školiacich nástrojov bude zahŕňať všetky existujúce
nástroje a bude doplnený o ďalšie materiály potrebné na úspešné
začatie a vedenie školenia. Využívať ho budú pracovníci s
mládežou. Súbor nástrojov bude obsahovať prípravu na školenia a
dotazníky, hodnotiace  nástroje, metodológie, plány a usmernenia,
didaktické nástroje pre pracovníkov s mládežou a používateľskú
príručku na používanie online zdrojov na pomoc pri plynulom
vzdelávaní mládeže.

Všetky výsledky nájdete na našej webovej stránke: 
https://youthfullyyours.sk/sk/domov/

Informácie o našich ďalších krokoch.

Čo ďalej?
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Ako nás môžete kontaktovať?

Krzysztof Braś
tozch@tozch.edu.pl

Denitsa Dimova
denitsa.diyanova.dimova@gmail.com

 Igor Razbornik
Igor.razbornik@gmail.com

Galena Robeva
galena.robeva@ragina.net

 Ivan Rosa
info@youthfullyyours.sk
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