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Erasmus+ – řekněte mi víc!
Tento projekt se mohl uskutečnit prostřednictvím podpory programu Evropské 
komise Erasmus+. Pokud jste pracovník s mládeží a chcete dělat skvělé meziná-
rodní aktivity s mladými lidmi, které jim poskytnou smysluplné vzdělávací zkuše-
nosti, mohl by být program Erasmus+ užitečný i pro vás.

Erasmus+ je program Evropské unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, 
mládeže a sportu pro období 2014–2020. Vzdělávání, odborná příprava, mládež 
a sport můžou výrazně přispět ke zvládání socioekonomických změn – klíčových 
výzev, kterým bude Evropa čelit do konce tohoto desetiletí – a podpořit imple-
mentaci evropských politik pro růst, zaměstnanost, spravedlnost a sociální inklu-
zi. V časovém rámci let 2014–2020 poskytne program možnost více než čtyřem 
milionům Evropanů studovat, školit se či získávat pracovní a dobrovolnické zku-
šenosti v zahraničí.

Klíčová akce 1
Vzdělávací mobilita jednotlivců
Klíčová akce 1 si klade za cíl povzbudit mobilitu studentů, personálu, dobrovolní-
ků, pracovníků s mládeží a mladých lidí. Organizace mohou vysílat nebo přijímat 
studenty a pracovníky do nebo ze zapojených zemí, stejně jako pořádat výukové, 
školící, studijní a dobrovolnické aktivity.

Klíčová akce 2
Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených 
postupů
Klíčová akce 2 je navržena k rozvíjení sektorů vzdělávání, odborné přípravy a mlá-
deže prostřednictvím čtyř základních aktivit:

 ▷ Strategická partnerství na podporu inovace v sektoru i společné iniciativy na 
podněcování spolupráce, vzájemného učení a sdílení zkušeností.

 ▷ Aliance odvětvových dovedností podporující inovace ve vzdělávání i vyso-
kém školství, a to společně s podniky a při využívání nových přístupů k výuce 
a studiu, podnikavosti ve vzdělávání a modernizaci systémů vysokého školství 
v Evropě.
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10 ERASMUS+ – ŘEKNĚTE MI VÍC!

 ▷ Projekty budování kapacit v oblasti vysokého školství na podporu moderniza-
ce, přístupnosti a internacionalizace vysokého školství v partnerských zemích.

 ▷ Projekty budování kapacit v oblasti mládeže na podporu rozvoje práce s mlá-
deží, neformálního vzdělávání a dobrovolnické práce i na podněcování příleži-
tostí k neformálnímu učení s partnerskými zeměmi.

Klíčová akce 3 
Podpora reforem politik
Cílem Klíčové akce 3 je zvýšení zapojení mladých lidí do demokratického života, 
zejména do diskusí s osobami s rozhodovacími pravomocemi, stejně jako rozvíje-
ní znalostí v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Zjistěte více: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs

Tato publikace byla vyvinuta prostřednictvím projektu „Spolupráce 
pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských kompetencí“ usku-
tečněném v rámci Klíčové akce 2 Strategická partnerství v oblasti mlá-
deže s podporou programu Erasmus+.
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Kapitola 1: Úvod
Ahoj! Cítíte se dneska obzvlášť sociálně a občansky kompetentní? Žádný strach, 
nikdo se tak necítí. Avšak nic ještě není ztraceno.

Tato publikace je výsledkem tříletého projektu (přičemž během dvou z nich jsme 
se pravidelně setkávali u výzkumu a testování metod), do kterého se zapojili mla-
dí lidé a pracovníci s mládeží, včetně učitelů, z Litvy, Polska a České republiky.

Na tuto cestu jsme se vydali, protože jsme my, partnerské organizace, cítily, že 
nám schází dobré metody a přístupy, jež by nám pomohly zapojit do našich akti-
vit mladé lidi, na které se nám zatím nedařilo „dosáhnout“. Chtěli jsme skutečně 
podpořit a zaangažovat mladé lidi do aktivit místních komunit, do aktivní občan-
ské a demokratické participace, jako je dobrovolnictví a členství v nevládních ne-
ziskových organizacích a radách mládeže.

Doufali jsme, že dokážeme poskytnout vzdělavatelům mládeže znalosti a metodi-
ky, které by jim umožnily „dosáhnout“ na víc mladých lidí a vytvářet s nimi a pro 
ně skutečně smysluplné vzdělávací příležitosti. Jednoduše řečeno, naším úmys-
lem bylo poskytnout dobrý rámec pro vývoj přesně té pravé aktivity pro danou 
cílovou skupinu a konkrétní prostředí.

Proč sociální a občanské kompetence?
Všude napříč Evropou (a zejména ve Střední a Východní Evropě) je úroveň posíle-
ní postavení a účasti mladých lidí překvapivě nízká. Aby bylo možné povzbuzovat 
aktivní demokratické občanství, je nezbytné rozvíjet sociální a občanské kompe-
tence. Evropská unie je dokonce vytýčila coby klíčové kompetence potřebné pro 
osobní naplnění, aktivní občanství, sociální soudržnost a zaměstnatelnost ve zna-
lostní společnosti. (Je to opravdu tak! Podívejte se na dokument „2006/962/EC“.) 
Rovněž je skutečně důležité profesionalizovat ty, kteří pracují s mladými lidmi 
v neformálním vzdělávání, aby tyto kompetence rozvíjeli.
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Občanství a participace v Litvě, Polsku a České republice
Podle studie Eurostatu z roku 2011 podíl mladých lidí (ve věku 15–24 let), kteří se zapojili do nefor-
málně vzdělávacích aktivit ve čtyřech týdnech před průzkumem, činil 9 % v EU-27. V Polsku byla míra 
participace pod 2 %, v Litvě 7,5 % a v České republice 10,2 % (pro porovnání – v Dánsku byla míra 
nejvyšší – 34,4 %).

Neformální vzdělávání v tomto kontextu znamená mimoškolní vzdělávání a rekreační či volnočasové 
aktivity, které se často zaměřují na místní komunitu, aktivní občanskou a demokratickou participaci 
mladých lidí nebo na prevenci sociálního vyloučení (Evropská zpráva o mládeži 2012). V průměru 
jeden ze čtyř mladých Evropanů se podílel na dobrovolnických aktivitách v roce 2011 (v Polsku kolem 
15 %, v ČR 22 %, v Litvě téměř 30 % – op. cit.). Zhruba polovina mladých zapojených do dobrovolnic-
kých aktivit se rozhodla přispívat ke zlepšování svých místních komunit. Průměrný podíl mladých 
lidí (ve věku 15–30 let) účastnících se aktivit místních organizací zacílených na zlepšování své místní 
komunity a/nebo místního životního prostředí je 11 % (Polsko 9 %, Litva 12 %, ČR 8 %), aktivit různých 
jiných organizací pouze 8 % a aktivit politických organizací nebo politických stran 5 %.

Bleskový průzkum Eurobarometru „Mládež v pohybu“ potvrzuje preferenci mladých lidí být aktivní 
v nevládních neziskových organizacích a místních spolcích před angažovaností v politických stra-
nách. Vidí ji jako jednodušší a efektivnější. Stejně je tomu v případě neinstitucionalizovaných forem 
participace. Zdá se, že mladí lidé navíc upřednostňují interakci prostřednictvím internetu a jeho slu-
žeb před tradičními způsoby politické participace. Z pohledu Evropské komise by potenciál nabíze-
ný touto formou občanského zapojení pro mobilizaci zájmu a angažovanosti mladých lidí měl být 
uznán a podporován (Předloha společné zprávy Rady a Komise za rok 2012 o provádění obnoveného 
rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže (strategie EU pro mládež 2010–2018).

Partnerství
Všechny tři partnerské organizace pořádají a uskutečňují aktivity s mladými lidmi 
pomocí neformálního vzdělávání. Dříve jsme pracovali společně na jiných projek-
tech a věděli jsme, že se můžeme jeden na druhého spolehnout, co se týče anga-
žovanosti v tomto projektu. Všichni jsme doopravdy rozdílní, ale máme i společ-
né vlastnosti: jsme neziskové organizace pracující každodenně s mladými lidmi 
a podporujeme posílení jejich postavení, participaci a aktivní občanství přiroze-
nými způsoby. Tím, že jsme spolupracovali, mohli jsme si navzájem pomáhat při 
zlepšování našich přístupů k práci s mladými lidmi, především s těmi, na které 
jsme doposud nebyli schopni „dosáhnout“ a kteří nejsou ve škole, zaměstnání 
nebo odborné přípravě.
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Tak jsme se společně vydali prozkoumat, jak bychom mohli lépe přizpůsobit naše 
vzdělávací iniciativy potřebám mladých lidí, obzvlášť v těchto dnech, kdy je svět 
vzdělávání mládeže čím dál dynamičtější a kdy internet hraje v životě mladých lidí 
velkou roli.

Realizace projektu
Tento náročný proces jsme odstartovali koncem podzimu 2015. V našem projek-
tu jsme si předsevzali pět hlavních kroků k vyvinutí našeho konečného výsledku, 
který držíte ve svých rukou:

 ▷ Výzkum toho, jaké metody zacílené na rozvíjení sociálních a občanských kom-
petencí už jsou ve světě k dispozici.

 ▷ Vypracování rámce a metodiky, které nám pomůžou vytvořit naše vlastní me-
tody a aktivity.

 ▷ Testování metod, které jsme vytvořili, a získání zpětné vazby.
 ▷ Společné psaní této publikace, „Stezky“, abychom naše poznatky mohli na-
bídnout i ostatním.

 ▷ Šíření a sdílení publikace, jak to jen půjde, aby byla k prospěchu tolika lidem 
pracujícím s mládeží, jak to bude možné.

Tohle je celkem standardní struktura mnoha projektů. Avšak toto není publikace 
napsaná partou skutečně zkušených školitelů mládeže a expertů na neformální 
vzdělávání. Naše skupina byla divokým mixem mladých lidí (některým z nich bylo 
pouze šestnáct), studentů s trochou zkušeností s neformálním vzděláváním, ale 
i ostřílenými profesionálními pracovníky s mládeží. A tuto publikaci a všechno, co 
v ní je, jsme vytvořili doslova společně.

Během těchto dvou let jsme poskytli místo a čas třicítce lidí se zájmem o sociální 
a občanský aktivizmus mladých lidí a vzdělávání mládeže, aby mohli spolupraco-
vat. Třikrát jsme se potkali, pokaždé zhruba na týden, přičemž jsme si předvedli, 
v čem se liší naše přístupy k neformálnímu vzdělávání a k jakým výsledkům do-
spěl náš průzkum. Otestovali jsme metody, které jsme díky němu našli, a společ-
ně jsme vytvořili nové pomocí užití „vzdělávacího kontinua“ a prostřednictvím 
„Plátna na vývoj aktivit“. Co tyto pojmy znamenají, se dozvíte později.

pathways-CC2018-cz.indd   15 15.12.2017   09:26



16 KAPITOLA 1: ÚVOD

Obsah
Tato publikace má kapitoly, jak už knížky mívají, a pokud čtete tohle, jste už téměř 
hotovi s tou první z nich! Dobrá práce!

Druhá kapitola je celá o otázce CO. Pokud chceme podporovat mladé lidi v rozví-
jení sociálních a občanských kompetencí, musíme mít nejdřív nějakou představu 
o tom, co vlastně tyto kompetence jsou. Tato kapitola byla napsána společně vše-
mi účastníky projektu, což byl velmi vzrušující a náročný, ale ve výsledku vděčný 
proces.

Ve třetí kapitole se s vámi podělíme o několik metod, které jsme nalezli během na-
šeho výzkumu. Vybrali jsme zejména ty, které jsme testovali, a skutečně se nám lí-
bily. Buď jsme se na nich přímo podíleli, nebo jsme s nimi experimentovali během 
některých našich setkání. I když jsme je nevymysleli od nuly, soudíme, že nejsou 
obecně známé, a proto jsme je chtěli přivést na jeviště a sdílet je se světem.

Čtvrtá kapitola se věnuje neformálnímu vzdělávání a vzdělávacímu kontinuu. Je 
trochu teoretická, avšak opravdu hezká a důležitá. Pokládáme zde základy pro 
naši kreativní práci a představujeme nástroj, který jsme vytvořili pro vývoj kontex-
tuálních vzdělávacích aktivit zaměřených na účastníky.

Poté vám v páté kapitole přirozeně ukážeme, co jsme udělali s pomocí toho, co 
jsme se naučili, a s naší metodikou na vývoj aktivit. Najdete tam popis různoro-
dých aktivit, které jsme vytvořili, abychom pracovali s mladými lidmi na rozvoji 
jejich sociálních a občanských kompetencí.

Ke konci pak v šesté kapitole věnujeme čas tématu uznávání a ověřování učení, 
ke kterému dochází při neformálním vzdělávání. Tohle je strašně komplexní před-
mět, ale zároveň velmi důležitý, především pokud pracujete s mladými lidmi, kteří 
jsou poněkud vzdáleni od tradičních formálně vzdělávacích institucí a hlavního 
proudu neformálně vzdělávacích organizací. Jak prokážete, že se někdo něco na-
učil, a může tak být uznána jeho snaha a zvýšené kompetence? Máme pár nápadů.

V tomto bodě vám nejspíš zůstane už jen jediná otázka: Kdo jsou ty bezva organi-
zace, které věnovaly tolik péče a práce soustředěné v knížce, kterou právě držíte 
v rukách? Máte štěstí! Povíme vám to v sedmé kapitole.

Doufáme, že tato publikace zlepší vaše porozumění sociálním a občanským 
kompetencím. A že bude inspirací dobrovolníkům, vzdělavatelům mládeže, 
pracovníkům s mládeží a dalším praktikům při vývoji jejich vlastních aktivit,  
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Stezky 17

které budou přitažlivé pro mladé lidi, s nimiž pracují, a posílí je, aby převzali aktiv-
ní roli v sociálním a občanském životě.

Užijte si ji!
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2: #@?!
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Kapitola 2: #@?! Občanské 
a sociální kompetence 
„Občanské kompetence“, „sociální kompetence“ – zní to hodně fajnově, že? Tyto 
„velké“ termíny si můžeme vyložit různě. Jsou dostatečně zmatečné na to, aby 
mohly znamenat cokoliv, co chcete, aby znamenaly.

Je občanskou kompetencí být nezpochybnitelně vlastenecký? Proč ne? Nebo – je 
občanskou kompetencí spíše snaha porovnávat svou komunitu s nejvyššími stan-
dardy a vášnivě ji kritizovat? Je schopnost snadno mluvit s lidmi sociální kompe-
tencí? Nebo to je spíše znamením toho, že jste extrovert?

Hodně jsme přemýšleli o tom, co pojmy „občanské kompetence“ a „sociální kom-
petence“ pro nás znamenají. Prozkoumali jsme teorie a materiály z velkých i ma-
lých institucí, vědeckých studií a příhod z našich životů. Dokonce jsme se zeptali 
i internetu, co si o tom myslí. Předkládáme vám, k čemu jsme dospěli a co nám 
připadá smysluplné. Doufáme, že to bude dávat smysl i vám.

Jako lidské bytosti máme hlubokou potřebu komunity. Jsme „společenská zvířa-
ta“ (a nejsme zdaleka jediní – pomyslete na delfíny, opice, vlky… nebo dokonce 
na ovce). Být obklopeni jinými členy našeho druhu nám dává pocit bezpečí a kli-
du. V dávných prehistorických dobách jsme potřebovali lidi kolem sebe, abychom 
vůbec přežili mezi divokými zvířaty a vším dalším nebezpečenstvím. Dnes už nám 
nehrozí, že by nás sežrali šavlozubí tygři, avšak hluboká potřeba komunity, zto-
tožnění se s ostatními a společného sdíleného účelu je v nás stále silná.

Sami sebe si uvědomujeme v porovnání s ostatními. To neznamená, že svou iden-
titu si utváříme pouze na základě toho, co si o nás myslí jiní lidé (to by bylo smut-
né), ale hledáme příklady, jak existovat v našem prostředí – nejprve u svých rodi-
čů a sourozenců, později u přátel a spolužáků. Rovněž bereme reakce ostatních 
jako zpětnou vazbu, která nám napomáhá přijít na to, kým být a kterou cestou se 
vydat při rozvíjení našeho sebevědomí. Pro většinu lidí není nijak skvělým poci-
tem, když jsou izolováni od ostatních. Ve skutečnosti je to vlastně forma mučení. 
Na druhou stranu život ve velkých a rozmanitých komunitách též není duhový 
koktejl štěstí a harmonie.
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Abychom se cítili pohodlně a vyváženě v naší komunitě, potřebujeme sociální 
kompetence.

Občanské kompetence nám zase pomáhají pochopit, jak toto společenství fun-
guje a jak ho můžeme dále rozvíjet podle našich potřeb a s ohledem na potřeby 
ostatních.

Právě prostřednictvím aktivní participace ve společnosti a skrze víru každého čle-
na komunity, že může změnit to, co je pro komunitu důležité, můžeme dělat po-
kroky. Avšak tento přístup se nezjeví sám od sebe. Vyžaduje příznivé prostředí, jež 
umožní mladým lidem utvářet jejich životy a opakovaně zakoušet, že jejich akti-
vity mají dopad. A nezbytné je též nadšení, elán doopravdy chtít pracovat pro po-
zitivní změnu v jejich prostředí. Aby byla demokracie efektivní a dobře fungovala, 
potřebuje aktivní občany, kterým záleží jak na nich samotných a jejich blízkých, 
tak i na celém systému.

Tady je několik konkrétních příkladů na vysvětlenou toho, co máme na mysli, 
když mluvíme o zmíněných kompetencích.

Sociální
 ▷ Spolupráce s ostatními;
 ▷ empatie;
 ▷ komunikace;

 ▷ dosahování kompromisu;
 ▷ synergie činností lidí;
 ▷ a tak dále.

Občanské
 ▷ Aktivní participace;
 ▷ zájem o řešení problémů občanské 
společnosti;

 ▷ zapojení do místní komunity;

 ▷ znalost fungování vašeho politické-
ho a ekonomického systému;

 ▷ a tak dále.

Žitím v určité společnosti nebo komunitě si každý vytváří svůj vlastní hodnotový 
systém, který mu pak pomáhá nacházet v životě správný směr. Je utvářen vším, co 
se naučíme a známe, zkušenostmi od raného dětství, chováním, které pozoruje-
me u ostatních kolem sebe, obzvláště rodičů a rodinných příslušníků, kamarádů, 
učitelů, autorit… Naše hodnoty a hodnoty naší komunity působí na formování 
našich postojů. Náš hodnotový systém prochází neustálými změnami a vývojem 
v souvislosti s tím, jak získáváme nové zkušenosti a znalosti.
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Rozvíjíme si dovednosti, které nám umožňují smysluplně fungovat v naší komu-
nitě. Žádný z těchto aspektů – hodnoty, postoje, znalosti a dovednosti – není ne-
závislý. Vzájemně se ovlivňují a utváří. . Změna nebo posun u jednoho můžou vést 
ke změně u ostatních. Pokud chceme být svobodní, v pohodě a šťastní, musíme 
nepřetržitě pracovat na vyvažování všech těchto aspektů našeho já, a tím posilo-
vat své osobní, sociální a občanské kompetence.

Pojďme se blíže podívat na některé sociální a občanské kompetence. Cítili jsme, 
že zejména komunikace, empatie a aktivní participace a zapojení v naší komunitě 
jsou v tomto ohledu zásadně důležité.

Komunikace
„Nemůžete nekomunikovat“ Paul Watzlawick

Je to jednoduché, ale pravdivé: život v komunitě zahrnuje neustálou komunikaci. 
Mluvíme, píšeme, posloucháme, vidíme a čteme v každé bdělé chvíli našeho bytí. 
Kompetentně komunikovat však znamená víc, než jen být skvělým spisovatelem 
nebo vášnivým řečníkem.
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Skvěle komunikovat též znamená, že rozumíte sami sobě, tomu šílenému vnitřní-
mu dialogu ve vaší hlavě. Znamená to, že chápete, že i někdo jiný by mohl mít ve 
své hlavě podobný dialog, a že máte jistou představu, co by ty různé hlasy mohly 
říkat. Díky tomu dokážete pochopit, co myslí tím, co říkají. Schopnost dobře ko-
munikovat znamená, že nacházíte způsoby, jak ostatním usnadnit, aby vás po-
slouchali, a že jste si vědomi všech různých cest, kterými komunikujete: vaše tělo, 
váš hlas, váš obličej a vaše slova. Chápete, jak různá prostředí ovlivňují to, jak 
vnímáte ostatní a jak by oni mohli vnímat vás – ať se jedná o veřejný dopravní 
prostředek (kupř. autobus), internet nebo kavárnu.

Komunikační kompetence se dají postupně zlepšovat od úplně základních až po 
nejvyšší úroveň: hlubokou aktivní empatii. To může často souviset s věkem, ale 
jsou zde četné výjimky. Jen si představte nějakého divného strejčka, který nedo-
káže pochopit, co je veganství, nebo pětiletého klučinu, který dokáže popsat smy-
sl přátelství lépe než kdokoliv, koho znáte.

Na základní úrovni umíme hovořit o obecných faktech typu počasí, sport, co vidí-
me, čeho se dotýkáme, jaké pachy cítíme atd.

Na následující úrovni dokážeme mluvit o tom, co pro nás tato fakta znamenají. 
Analyzujeme je a vyvozujeme závěry, které jsme schopni využít pro plánování naší 
budoucnosti.

Další rozvoj komunikačních dovedností podpoří naši schopnost kombinovat to, 
co víme, s tím, co cítíme. Analyzujeme důležitost svých pocitů a emocí pro rozho-
dování a porozumění světu kolem nás.

A nakonec, jako vysoce kompetentně komunikující člověk dokážeme cítit emoce 
ostatních a zahrnout toto porozumění do způsobu, jakým komunikujeme s okol-
ním světem. V této fázi jsme schopni cítit empatii vůči jiným lidem, což je klíčová 
složka prosperujících společenství žijících v míru.

Mistrovská úroveň navíc zahrnuje abstraktní myšlení – schopnost pojmenovat te-
oretické koncepty, pracovat s nimi, sestavovat je a kriticky je rozebírat. Popisovat 
je ostatním, aby si je dokázali představit tak, jak je vidíme my. Pochopit jeden 
druhého na této komplexní úrovni může být velmi těžké, zejména když se do věci 
zapojí opačné emoce řečníků.
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Empatie
Empatie je jako „chodit v botách někoho jiného“. Jen bez bot a bez chození. Em-
patie je schopnost pochopit prožívání jiné osoby z její perspektivy a akceptovat to 
jako jejich pravdu (i když s ní nesouhlasíme).

Jelikož jsme „společenská zvířata“, je pro nás klíčové, aby nám lidé nasloucha-
li, vyslechli nás, starali se o nás a chápali nás. Starat se o někoho a porozumět 
jeho myšlení, činům a pocitům je jedna z našich vrozených vlastností. Můžeme 
ji nazývat „gen pomoci“. Tohle se netýká jen našeho duhu. Známe terapeutické 
metody zahrnující například delfíny, psy a koně. Péče o zvířata může mít pozitivní 
vliv zejména na ty, které snadno ochromí interakce s jinými lidmi. Může mít vý-
znamnou hojivou sílu, protože potřeba chápat a být pochopen je v nás tak zásad-
ní. A je mnohem snazší být k ostatním empatičtí, když se cítíme bezpečně, silně 
a sebejistě. Někteří lidé by dokonce mohli zajít tak daleko, že by to nazvali nutným 
předpokladem.

Empatii si můžeme snadno splést se sympatií. Empatie nespočívá v tom, že je 
nám někoho líto, nebo v udělování rad a ukazování, že věci nejsou tak zlé.
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V případě empatie jde o spojení, o přijetí někoho, o vnímání sebe sama a světa 
těch druhých jako pravdy, a pak sdílení jejich bolesti, radosti nebo zmatení.

Není lehké být empatický, empatická. Stres a nejasnosti kolem neznámých mo-
hou způsobit, že je opravdu těžké vidět a přijmout pohled nebo pocity někoho 
jiného, protože jsme tak zaneprázdněni snahou být pevní a zakořenění. Čím více 
je někdo vzdálen vaší komunitě, tím je těžší projevovat empatii. Vcítit se do světa 
někoho jiného je mnohem snazší, když sdílí náš vlastní svět, naše hodnoty a po-
stoje. Vcítit se do někoho, kdo má jiné hodnoty, kdo žije zdánlivě v jiném vesmíru, 
vyžaduje velké množství energie, klidu, psychologické jistoty a – jakkoliv to může 
znít falešně – lásky a porozumění pro lidskost toho druhého.

Aktivní participace a zapojení
Podílet se a zapojovat se do své komunity znamená tolik věcí… Ano, spadají do 
toho volby a účast na demonstracích, snaha provádět nebo proaktivně podněco-
vat změnu, ale jde to i více do hloubky. Je to ochota pojmenovat a řešit problémy, 
zásadní záležitosti a výzvy. Je to zájem o vaši společnost a komunitu a víra v sebe, 
v to, že můžete něco změnit. Je to starost o vaše prostředí a schopnost rozhod-
nout se, co chcete udělat, abyste ho utvářeli. Je to zájem o to, co se děje kolem vás 
i jinde, a vyprávění o tom ostatním. Zájem nejen o věci, které se vás přímo týkají, 
ale i o ty, které se týkají jiných lidí. Je to schopnost rozeznat společenské problé-
my a veřejně o nich mluvit, schopnost najít společný zájem a optimální řešení pro 
vás i pro komunitu jako celek. Je to vědomá participace na demokratickém proce-
su díky tomu, že rozumíte fungování demokracie. V jádru je to pocit sounáležitosti 
se společenstvím a přijetí odpovědnosti, která s tím souvisí.

Proč si tedy myslíme, že je tak důležité aktivně se podílet na své komunitě? Pokud 
nechodíte k volbám nebo se nezapojujete do iniciativ na utváření vašeho okolí, 
necháváte jiné lidi rozhodovat o tom, co má přímý dopad na váš život. Jak naše 
společnosti „stárnou“, je pro mladé lidi stále těžší dosáhnout toho, aby jim byla 
svěřena odpovědnost za veřejné otázky, které se jich týkají. Nás mladé lidi nikdo 
jen tak nepozve ke stolu.

Je tam už mnoho jiných, a to dlouho. Pokud chceme utvářet své prostředí a být 
součástí rozhodování, které na nás má dopad, musíme převzít iniciativu s od-
povědností za následky, vstát a žádat o vyslyšení. Situaci navíc komplikuje fakt,  
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že zapojení do demokratických procesů není tak přitažlivé, jako některé jiné způ-
soby trávení volného času. Mnohem přímější kladnou zkušeností pro vás může 
být, když jste aktivní pouze ve vašem společenském životě (například jít ven s ka-
marády, sportovat, zajít do kina atd.). Věnovat se procesům, které formují náš 
svět, ať už návštěvou zasedání městské rady, zapojením do činnosti neziskových 
organizací nebo uspořádáním sousedské iniciativy, je vyčerpávající, často frustru-
jící, a někdy dokonce i nudné. Ale zároveň je to i extrémně vzrušující, vděčné a ne-
zbytné.

V Polsku v roce 2017 dochází k vlně aktivizace mezi mladými lidmi. V čase polarizace se malá skupina 
mladých lidí stává stále aktivnější. Nicméně mnohem větší skupina se ještě víc vyděluje ze společnos-
ti, odcizuje se jí. Říká, že nesouhlasí s žádnou politickou stranou a nebude volit program, který není 
v souladu s jejich představou o životě. Jejich protest je „tichý“. Mnohé ze současných výzev v polské 
politice jsou abstraktní: vláda práva, demokracie, svobodný tisk atd. Od mladých lidí se vyžaduje 
(nebo jim to tak alespoň říká veřejný diskurs), aby byli mobilní, flexibilní a podnikaví. Ale proč by vám 
mělo záležet na vaší komunitě, když víte, že ji možná budete muset opustit při hledání lepší práce 
někde jinde? Nejsme-li do komunity včleněni, hledáme uplatnění jinde.

Témata, která přímo ovlivňují životy mladých lidí, dokážou víc z nich přivést do ulic, jako například 
práva žen.

Na druhou stranu v celém Polsku probíhá mnoho mládežnických akcí a iniciativ, které mají mimo-
řádný vliv na místní komunity a samotné mladé lidi. Akce jsou uskutečňovány převážně na místní 
a regionální úrovni. Iniciativy zase realizují neformální skupiny, nevládní organizace mládeže, školy, 
rady mládeže atd.

Pro účely naší publikace bychom chtěli zmínit ty, které jsme mohli pozorovat a podporovat, protože 
se uskutečňovaly v našem centru Sektor 3 (v polské Wrocławi).

První z nich byla dvouletá akce, která probíhala pravidelně každý týden. Realizovali ji dvě skupiny 
studentů místní střední školy ve věku 14–15 let. Mladí lidé zapojení do dobrovolné služby v jejich 
škole se rozhodli provozovat počítačové třídy pro seniory (lidi starší 65 let). Mladí lidé výuku iniciovali 
a pak i vedli. Připravili témata a strukturu aktivit. Vždy motivovaní, usměvaví, trpěliví a velmi dobře 
připraveni pomáhali vyřešit a vysvětlit všechny IT záležitosti, jež pro jejich účastníky představovaly 
problém.

Druhou akcí byl projekt iniciativy mládeže, který zapojil mládež a seniory do různých aktivit jako 
diskuse, rukodělné práce, tanec, výlety atd.
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Nápad a jeho uskutečnění vzešlo od dvou místních dobrovolníků (univerzitních studentů), kteří viděli 
potřebu aktivit pro seniory a uvědomovali si, že s mezigeneračními rozdíly by se mělo něco dělat. 
Vytvořili tedy prostor pro vzájemné sdílení dovedností, nápadů, různých úhlů pohledu a způsobů 
společného trávení času. Výsledkem akce byla integrace, vzájemné učení jednoho od druhého a pře-
konání způsobu myšlení, že účastníci můžou být aktivní pouze ve stejné věkové/generační skupině.

Není neobvyklé, že lidé obviňují své okolí (počínaje jinými lidmi a konče vládními institucemi) za se-
lhání, kterým čelí ve svých každodenních životech. Litevská mládež není výjimkou – nespokojenost 
se situací a nedůvěra v možnost změny jsou některé ze základů lhostejnosti a pasivity v politickém 
a společenském životě. Zapojení litevské mládeže navíc často závisí na oblasti, kde žije.

Na jednu stranu možnost vyjádřit se prostřednictvím mládežnické organizace nebo iniciativy je vět-
ší ve větších městech než v malých, méně obydlených regionech. Na druhou stranu je stále mnoho 
pasivních mladých lidí, jelikož nevědí, jak nebo kde začít. A nabídka vzdělávacích aktivit někdy jed-
noduše nedokáže posilovat občanské a sociální kompetence, jak by měla (to však úplně nezáleží na 
oblasti, kde mladí lidé žijí). Nicméně existují iniciativy, které zahrnují mladé z celé Litvy a spojují je za 
stejným cílem – povědomí o sociální a politické situaci v Litvě.

Velký nárůst v množství mládežnických organizací a iniciativ v Litvě v posledních několika letech uka-
zuje zájem mezi mladými lidmi o zapojení do ekonomického, politického a společenského života. 
Skvělým příkladem může být iniciativa mladých lidí v Litvě nazvaná „Gyvenimas per brangus“ („Život 
je příliš drahý“). Tohle neformální společenské hnutí odmítá sociální záruky. Jeho hlavním orgánem 
je Shromáždění, kde mají všichni stejné právo promluvit a rozhodnutí jsou přijímána konsensem. 
Hnutí je otevřeno všem a jeho fungování je možné shrnout do následujících pravidel: 1. Žádné stra-
nické zájmy. 2. Žádná nenávist a konspirační teorie. 3. Žádní stálí velitelé nebo vůdci. Všechna důleži-
tá rozhodnutí jsou společně vyjednaná. 4. Žádné pokyny, uctívání mládí, miléniové vize atd.

Když mladí lidé odstartují své vlastní iniciativy, ostatní se k nim chtějí přidat, protože se cítí více jako 
součást takové komunity, jež navíc není formována staršími lidmi. Takovéto aktivity způsobují efekt 
„sněhové koule“ a rok co rok se situace zlepšuje.

Během naší práce jsme zjistili, že v České republice je mnoho mladých lidí, kteří se zajímají o veřejné 
záležitosti, avšak i tak je většina mladých lidí pasivních a do veřejného života se nezapojují.

Toto téma se nyní dostává do pozornosti médií díky angažovanému mladému aktivistovi (Jakub 
Čech, kterému letos bylo 16 let). U místní samosprávy a úřadů ve svém městě se dotazoval na proble-
matická rozhodnutí, ale z důvodu jeho věku mu odmítli odpovědět. To se setkalo s určitým zájmem 
médií. Jakub se pak v dané záležitostí odvolal k nadřízenému úřadu, který konstatoval, že není zá-
konný důvod pro odmítnutí založené na věku.
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Domníváme se, že mladí aktivisté mohou sloužit jako příklad pro ostatní mladé lidi. Ukazují, že když 
je někdo aktivní, dokáže prosadit změnu a dosáhnout jistého uznání svých činů.

Občanských a sociálních kompetencí je samozřejmě mnohem víc a jsou mnohem 
obsáhlejší než komunikace, empatie a participace, ale nás tato témata hodně po-
souvala vpřed během celého našeho projektu.

Na zmíněnou problematiku se dá dívat i z jiného úhlu pohledu, když si tyto dva 
typy kompetencí rozdělíme do čtyř různých oblastí: hodnoty, znalosti, posto-

je a dovednosti. Rada Evropy nedávno přišla se skvělým modelem 
Kompetencí pro demokratickou kulturu, který zkombinoval myšlenky 
z mnoha různých modelů a dospěl právě k rozdělení na hodnoty, zna-
losti, postoje a dovednosti. Myslíme si, že je celkem šikovný. Podívejte 
se sem: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13088

Když jsme přemýšleli nad tím, co dát do těchto čtyř kvadrantů, přišli 
jsme s níže uvedenými definicemi. Porovnejte je s modelem Rady Evropy. Co chy-
bí v našem modelu? Co chybí v jejich?

Hodnoty
 ▷ Lidská důstojnost
 ▷ Demokracie

 ▷ Rovnost
 ▷ Poctivost

Znalosti
 ▷ Znalosti a porozumění jazykům a komunikaci
 ▷ Znalosti a pochopení politických systémů, společenských pravidel a našeho 
prostředí

Postoje
 ▷ Respekt a tolerance
 ▷ Zodpovědnost
 ▷ Otevřenost
 ▷ Pozitivní přesvědčení o sobě a o společnosti
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Dovednosti
 ▷ Empatie a schopnost naslouchat, pozorovat a porozumět
 ▷ Analytické a kritické myšlení
 ▷ Spolupráce a komunikace
 ▷ Dokázat reagovat na věci, být flexibilní a přizpůsobit se novým (neustále se 
měnícím) situacím

 ▷ Učit se a studovat efektivně

Takže tohle všechno jsme se dozvěděli o občanských a sociálních 
kompetencích. Žádná společnost, komunita ani pospolitost není bez 
nich možná. Ale jak je získávat, zejména když vyrůstáte v prostředí, 
které vás nevede k tomu, že jste hodnotní a že vaše názory a příspěvky 
do vaší komunity jsou oceňovány? Hledali jsme všude kolem metody, 
které můžou pomoci mladým lidem rozvinout si tyto občanské a so-
ciální kompetence. Sesbírali jsme je a soustředili na naší internetové 
stránce http://findthemethod.eu a v mobilní aplikaci, kterou si můžete 
stáhnout zde: http://findthemethod.eu/app, ale na některé z nich by-
chom chtěli upozornit i v této publikaci. Doufáme, že vám budou při-
padat stejně užitečné a zajímavé jako nám.

Aplikace

Web
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3: Co všechno 
jsme našli
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Kapitola 3: Co všechno 
jsme našli
Než jsme se poprvé sešli, každá skupina nalezla a vybrala několik skvělých metod, 
které jsme mohli následně prozkoumat a zjistit, nakolik by nám i jiným mladým 
lidem mohli pomoci rozvíjet občanské a sociální kompetence. Pak jsme s nimi 
experimentovali a nyní vám chceme představit ty, které nám připadají nejinova-
tivnější a nejzajímavější. Vybrali jsme i aktivity, které zatím zřejmě nebyly nikde 
publikovány, a proto je chceme zpřístupnit lidem, třebaže jsme je nevynalezli my.

Je to náš rybník!

Stručně řečeno, o čem je tato metoda?
„Je to náš rybník“ je rolová hra spojující práci v terénu a diskusi. Její scénář je ná-
sledující: ve vesnici (městě) se nachází rybník a komunita musí rozhodnout o jeho 
budoucnosti v referendu v návaznosti na diskusi mezi třemi stranami s různými 
názory. Každá strana se musí vydat do terénu a shromáždit data na podporu své-
ho názoru.

Díky prvku „práce v terénu“ můžeme tuto metodu použít na skutečně existující 
místní problém. Nemusí to být právě rybník, může jít o park, les, starý dům na 
náměstí apod. Účastníci se tak lépe seznámí se svým městem a místními záleži-
tostmi.

Které sociální a občanské kompetence metoda rozvíjí?
Hlavním cílem je rozvinout kompetence sběru dat a tvorby výsledků s využitím 
analytického a kritického myšlení, založených na nejrůznějších vstupních údajích. 
Dále budou posíleny též kompetence práce v týmu (nebo řízení týmu), prezentace 
svého vlastního názoru a tvorby společného závěru z různých názorových skupin.
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Účastníci přímo uvidí, že i když použijí stejná vstupní data, konečný výsledek 
může být úplně odlišný díky tomu, že filtrace a zpracování dat je ovlivněno osob-
ním názorem, což může ve výsledku vést k nesprávnému závěru. Rovněž by se 
měli naučit uplatňovat analytické a objektivnější přístupy k procesu vyjednávaní 
– nebo je alespoň zvážit. Seznámí se i s procesem veřejného rozhodování a kroky, 
které by měly předcházet představení jejich názoru na místní úrovni (shromáždě-
ní dokumentů, výzkum, práce se vstupy, prezentace výsledků atd.).

Kolik času na metodu potřebujeme?
Jestliže chcete metodu úspěšně zrealizovat, určitě si na ni vyhraďte šest až osm 
hodin svého času.

Pro jakou skupinu je metoda nejvhodnější  
(velikost, věk atd.)?
Je skvělá pro náctileté (cca 13–18 let) a mladé dospělé (cca 17–26 let), ale velmi 
užitečná může být i pro pracovníky s mládeží a učitele. Ideální velikost skupiny je 
patnáct až dvacet lidí.

Jaké materiály je třeba zajistit?  
Jaký prostor je pro metodu nejlepší?
Připravte si dostatek tužek a papírů pro každého; využijete i fotoaparát/kameru 
nebo diktafon; nezapomeňte na literaturu (atlas rostlin, klíč pro určování vodních 
živočichů, kniha o dějinách místa atd.), jež vám může poskytnout více podkla-
dových informací o místě; pro další výzkum a prezentaci výsledků budete potře-
bovat počítače nebo notebooky a projektor. Tato metoda pracuje se skutečnými 
místy a budovami, takže budete potřebovat i „terén“ (jako okolí rybníku nebo 
jezera, město…), ve kterém budete pracovat, a seminární místnost pro další práci 
(výzkum, zpracování dat atd.) a prezentace.
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Jaké instrukce musí facilitátor krok za krokem 
následovat, aby metoda proběhla správně?
Na začátku vysvětlete účastníkům kontext:

„Rybník nedaleko vašeho města už brzy nemusí existovat. Pozemek koupil pod-
nikatel, jenž na něm chce postavit nové obchodní centrum. Obyvatelé města jsou 
rozděleni do tří skupin s odlišným názorem na věc – podporovatelé obchodního 
centra, jeho oponenti a experti.“

Práce v terénu (kolem rybníka/jezera), 3–5 hodin
Popíšeme hlavní téma: Rybník bude vysušen, zaplněn sutí a na jeho místě bude 
postaveno nové obchodní centrum. Na jednu stranu to zvýší počet pracovních 
míst, na druhou stranu město přijde o rekreační oblast. Neexistuje žádné „správ-
né“ řešení.

Pak rozdělíme účastníky do třech skupin:
 ▷ Podporovatelé obchodního centra – vidí ekonomický prospěch investice; po-
zitivní dopad rybníku na život ve městě je podle nich nulový a udělají všechno 
pro to, aby bylo vybudování obchodního centra schváleno.

 ▷ Oponenti obchodního centra – podle nich nebude mít investice žádný ekono-
mický dopad, na druhou stranu město přijde o důležitou rekreační oblast; na-
víc může dojít k narušení fungování ekosystému. Jsou ochotni udělat všechno 
pro to, aby zajistili, že stavba nezačne, dokonce i lehnout si do cesty buldoze-
rům.

 ▷ Experti – skupina vědců žijících ve městě; pro ně byla věda vždy objektivní 
a nezaujatá. Na problém se dívají z pohledu dat a jejich objektivního vyhodno-
cení: Jaká je skutečná biologická a společenská hodnota rybníku a jaký bude 
reálny prospěch plánovaného obchodního centra? Experti nemají žádný vlast-
ní názor na situaci založený na emocích.

Úkolem skupin pro práci v terénu je nasbírat data, která podporují jejich postoj. 
Můžou využít průzkum veřejného mínění místních obyvatel nebo jejich vyjádření. 
Rovněž berou v potaz situaci ohledně rybníku optikou svého názoru (fauna a flóra 
rybníku, jeho využitelnost pro rekreační účely, dostupnost z centra města atd.).
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Můžou též použít veřejně dostupné zdroje informací o konkrétním místě. V tomto 
ohledu je vhodné dát skupině jen nejnutnější instrukce bez přílišného zacházení 
do detailů a nechat účastníky, aby byli kreativní. Výstupy mohou mít podobu sta-
tistik, textů, fotografií, videí atd.

Na závěr této fáze by každá skupina měla mít kompletní data jako podklady pro 
přípravu prezentace na podporu svého názoru.

Zpracování dat (seminární místnost), 2–3 hodiny
Účastníci zpracují data, která nashromáždili v terénu: připraví grafy, vyberou foto-
grafie, sestříhají video a vyrobí prezentace.

Na konci této fáze má každá skupina výsledky vytvořené z dat a připravenou pre-
zentaci pro obhajobu své pozice.

Závěr (seminární místnost), 1,5 hodiny
Každé skupině dáme patnáct minut pro její prezentaci založenou na datech zís-
kaných v terénu. Následují dotazy od ostatních názorových stran. Nakonec by po 
zvážení všech vyjádření na podporu jednotlivých názorů měly všechny skupiny 
dospět ke společnému závěru. K tomu lze použít různé metody – vybereme z nich 
tu nejvhodnější pro nás i pro skupinu. Může jí být panelová diskuse, hlasování 
nebo metody na dosažení konsensu.

Vyhodnocení (seminární místnost), 30 minut
V reflexi následující po cvičení uvažujte o tom, co se stalo a z čeho bychom se a jak 
mohli poučit. Můžete použit tyto otázky:

 ▷ Jak se po skončení aktivity cítíte? Jak jste se cítili v jejím průběhu?
 ▷ Která část pro vás byla nejtěžší, kdy jste měli vy nebo váš tým potíže?
 ▷ Měli jste strategii sběru dat? Jaká byla? Fungovala? Proč jste si případně stra-
tegii neurčili?

 ▷ Co jste si mysleli o zbylých dvou týmech? Jste přesvědčeni, že jste přišli se 
spravedlivým řešením, které vyhovuje všem?

 ▷ Jak se, dle vašeho názoru, taková rozhodnutí obvykle dělají? Povedlo se nám 
nasimulovat realitu, nebo jsme byli úplně vedle?

 ▷ Jak se z této zkušenosti můžeme poučit? Co si z ní berete vy?
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„Batůžková“ žurnalistika

Stručně řečeno, o čem je tato metoda?
„Batůžková“ žurnalistika je založena na jednotlivci, který je redaktorem, fotogra-
fem a vydavatelem v jedné osobě. V podstatě si celou redakci nesete v batohu. 
Celé to stojí na myšlence, že píšete o životě kolem vás a nemyslíte přitom na počet 
vašich čtenářů. Články popisují svět prostřednictvím autorovy vlastní zkušenos-
ti, přičemž ten je často součástí akce (na rozdíl od klasického redaktora). Téma-
ta článků nejsou založena na výzkumech nebo tiskových zprávách; prostě se jen 
sbalíte a vyrazíte ven, popovídáte si s někým, koho jste nikdy předtím nepotkali 
– kolem vás jsou spousty námětů.

Účastníci této aktivity vyrazí do centra města, aby napsali „batůžkový“ článek 
o životním příběhu určitého obyvatele. Vydají se sami na obtížnou misi – a jak se 
s touto výzvou vypořádají, záleží pouze na nich samotných.

Poznámka: Tato metoda se v angličtině nazývá „backpack journalism“. Pro účely 
naší publikace jsme ji nazvali „batůžkovou“ žurnalistikou – jakkoliv není takové 
označení oficiálním, ba ani praxí zažitým pojmem.

Které sociální a občanské kompetence metoda rozvíjí?
Účastníci odhalí hranici své komfortní zóny i svou reakci na její překročení. Budou 
muset mluvit s cizími lidmi, filtrovat data a být tvořiví, takže si rozvinou násle-
dující kompetence: komunikace, zpracování dat, moderování. Příběhy obyvatel 
města jsou navíc často inspirující a motivují k občanské angažovanosti.

Kolik času na metodu potřebujeme?
Určitě si vyhraďte čtyři až šest hodin.

Pro jakou skupinu je metoda nejvhodnější  
(velikost, věk atd.)?
Je skvělá pro teenagery (cca 13–18 let), mladé dospělé (cca 17–26 let), pracovníky 
s mládeží a učitele. Metoda je vhodná pro skupiny libovolné velikosti.
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Jaké materiály je třeba zajistit?  
Jaký prostor je pro metodu nejlepší?
Potřebujete poznámkový blok a tužku; hodí se i chytrý telefon. Fotoaparát/ka-
mera a diktafon by byly taky fajn, zejména pokud je nemáte v mobilním telefonu.

Jaké instrukce musí facilitátor krok za krokem 
následovat, aby metoda proběhla správně?
Výstupem aktivity budou články s fotkami o životním příběhu konkrétních obyva-
tel města.

Motivační úvod (20 minut)
Účastníky seznámíme se základní myšlenkou „batůžkové“ žurnalisti-
ky. Na internetu lze nalézt mnoho definic a popisů, které se dají k to-
muto účelu využít (například https://en.wikipedia.org/wiki/Backpack_
journalism).

Sbírání příběhů (2,5–4 hodiny)
Metoda je postavena na jednotlivci, takže účastníci se sami vydají do centra měs-
ta, snaží se objevit vhodný námět, mluví s obyvateli a píšou článek. Výstupem této 
fáze by měl být hotový článek a záleží na našich potřebách, zda ho po účastnících 
budeme požadovat v elektronické podobě pro budoucí použití.

Sdílení (1–2 hodiny)
Účastníci sdílejí svá dobrodružství a zkušenosti získané během procesu hledání 
témat a diskutování o životních příbězích jednotlivých lidí. V nich se snažíme najít 
poučení a inspiraci pro celou skupinu. Diskusi moderujeme a společně hledáme 
moment, ve kterém účastníci museli opustit svou zónu komfortu a jak na to rea-
govali, jak vybrali osobu, se kterou pak mluvili atd.

Můžete pokládat například tyto dotazy:
 ▷ Jak jste se rozhodli, o čem chcete psát?
 ▷ Jaké byly reakce lidí ve městě, když jste se jich ptali, zda můžete napsat článek 
o jejich životním příběhu?
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 ▷ Co vás v průběhu aktivity nejvíc překvapilo?
 ▷ Co pro vás byla největší výzva a jak jste si s tím poradili?
 ▷ Byly některé části příběhů inspirativní pro váš život nebo práci? Vysledovali 
jste v příbězích souvislosti s aktuální situací ve společnosti? Viděli jste v příbě-
hu inspiraci pro řešení určitého současného problému ve vašem životě/práci/
společnosti?

 ▷ Co jste se dozvěděli během aktivity o sobě samých?

Napsané články mohou být poté sestaveny do brožurky pro všechny účastníky 
nebo veřejně sdíleny.
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Společenská kuchyně

Stručně řečeno, o čem je tato metoda?
Metoda se snaží zapojovat místní komunitu do společných akcí, připravovat jim 
(a s nimi) prostor pro vzájemná setkávání, společné trávení času, výměnu názorů 
a diskusi o různých věcech. Abychom zažehli jiskru interakcí mezi lidmi, požádáme 
je, aby doma uvařili jídlo a přinesli ho na skupinové setkání. Během něho účast-
níci ochutnávají připravené pokrmy a v neformální atmosféře diskutují o tom, co 
je důležité pro ně jako komunitu, například o akcích, které by mohly být napláno-
vány a uskutečněny v okolí a s využitím místních zdrojů, o tom, proč vyhazujeme 
tolik jídla, nebo o tom, jak žít zdravě.

Které sociální a občanské kompetence metoda rozvíjí?
Společenská kuchyně spočívá hlavně v kreativitě a práci v týmu. V některých 
aspektech dostává prostor i rozvoj empatie, vnímavosti a ohleduplnosti. Navíc 
posiluje i kulinářské dovednosti, což také není k zahození.

Kolik času na metodu potřebujeme?
Pro uskutečnění metody budete potřebovat dvě až tři hodiny. Avšak nesmíte 
zapomenout na to, že na přípravu je potřeba kolem dvou týdnů (příprava face-
bookové události, propagace na sociálních médiích, příprava jídla…).

Pro jakou skupinu je metoda nejvhodnější  
(velikost, věk atd.)?
Metoda může být určena kterékoliv věkové skupině. Abyste však dosáhly hlavního 
cíle – integrace místní komunity – můžete zkusit zahrnout zástupce různých věko-
vých skupin žijících ve stejné oblasti.

Velikost skupiny může být flexibilní – metoda se dá zrealizovat jak s deseti, tak se 
čtyřiceti lidmi, nicméně doporučujeme pracovat se skupinu dvaceti až třiceti lidí. 
Takhle velkou skupinu zvládne moderovat jedna osoba.
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Jaké materiály je třeba zajistit?
Do přípravy a realizace metody musíte zapojit osobu nebo osoby, které se budou 
věnovat moderování během setkání (je vhodné mít jednoho moderátora na kaž-
dých šest účastníků). Též musíte stanovit pravidla pro účast, zajistit místo pro se-
tkání (vhodné pro očekávanou velikost skupiny a počasí), stoly a židle pro účastní-
ky, plastové nádobí a příbory, pytle na odpadky, papírové ručníky, založit událost 
na facebooku, vytisknout plakáty, zajistit kameru, papíry na flipchart a fixy.

Jaký prostor je pro metodu nejlepší?
Pro metodu potřebujete vhodné místo (dle velikosti skupiny a počasí), které má 
přístup ke kuchyni (nebo alespoň místu, kde by mohli účastníci ohřát jídlo, které 
připravili) a tekoucí vodě. Důležité též je, aby jeho pronájem nestál moc peněz 
– ideálně by mělo být zdarma :-D. Zkuste se poptat v místní škole, komunitním 
klubu, klubu seniorů apod.

Jaké instrukce musí facilitátor krok za krokem 
následovat, aby metoda proběhla správně?
Nalezněte moderátory/facilitátory aktivity, jejichž úkolem je směrovat skupinu 
k hlavnímu cíli setkání, motivovat skupinu, aby přicházela s nápady, diskutova-
la, vyvozovala závěry a nalézala nejlepší řešení v rámci témat setkání. Moderá-
toři mají dohlížet na to, aby diskuse a interakce mezi účastníky probíhala hladce 
(kupř. diskuse – bez hádek, řešení – bez kritizování nápadů).

Propagace by měla začít alespoň dva týdny před setkáním. Měla by běžet online 
(facebooková událost) a skrze plakáty a letáky dostupné na veřejných místech 
v okolí – v obchodech, knihovně… Nezapomeňte napsat, o čem setkání bude. 
Musíte též přijít s jasnými pravidly pro účast a přípravu jídla (např. jak a kdy se za-
registrovat, jaký typ jídla připravit). K tomu můžete použít formulář, kde by účast-
níci navrhovali, jaké jídlo by chtěli uvařit, nebo je můžete vyzvat, aby uvařili něco 
dle vybraného tématu, např. využít sezonní zeleninu, kuchyni určité země atd.
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Pak následuje samotná realizace. Setkání zahajte nejpozději patnáct minut po 
stanoveném čase. Všechny přivítejte a zdůrazněte cíl setkání. Poté představte 
a uskutečněte plán setkání, přičemž začněte krátkým úvodem do hlavního téma-
tu, které je propojeno s vybranou potřebou místní komunity a plán práce (disku-
sí). Skupinová práce je zaměřena na vytváření nápadů v rámci daného tématu, 
přičemž si lidé budou užívat jídlo, které účastníci uvařili.

Pozvěte účastníky k jídlu – dejte jim určitý čas, aby si mohli společně promluvit 
a navzájem se potkat. Pak je vyzvěte, aby se zapojili do skupinové práce v týmech 
po pěti až šesti osobách.

Každý tým dostane přiděleného moderátora, jehož úlohou bude zajistit, aby lidé 
postupovali podle plánu, a představit pravidla společné práce (účastníci nebudou 
nápady posuzovat, pouze je zapíší; nemají se bát přicházet s kreativními nebo 
šílenými myšlenkami – je lehčí něco odmítnout, než přijít s vlastním nápadem; 
každý účastník by měl říct co nejvíc nápadů; lidé mají pracovat s návrhy ostatních 
a rozvíjet je). Všechny myšlenky by měly být zapsány na papír. Tato část končí, 
když už účastníci nemají další návrhy.

Poté vyzvěte účastníky, aby si vybrali jeden nápad a představili své myšlenky 
ostatním. Následně proveďte shrnutí skupinové práce, přičemž se skupiny ptej-
te otázkami typu „Bylo těžké/lehké pracovat ve skupině?“, „Jakým výzvám jste 
museli čelit; co pro vás naopak bylo jednoduché?“, „Jak těžké/lehké bylo vybrat 
pouze jeden nápad?“, „Jak těžké/lehké bylo pracovat podle stanovených pravi-
del?“, „Co můžeme udělat / co potřebujeme, abychom mohli naše nápady uvést 
do praxe?“

Nakonec je vyzvěte, aby se ještě jednou sešli. Díky jídlu je atmosféra neformální 
a dává účastníkům prostor pro interakci.
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Město pro mládež

Stručně řečeno, o čem je tato metoda?
Hlavním cílem aktivity je nalézt silný hlas mládeže v místních rozhodovacích pro-
cesech a strategickém plánování tím, že vytvoříte prostor pro nápady mladých 
lidí. Aktivita kromě různých mladých lidí mobilizuje i školy a radnici. Pomocí pří-
stupu zdola nahoru přinášíte agendu mládeže na radnici a město pak může zo-
hledňovat skutečné potřeby mladých lidí.

Které sociální a občanské kompetence metoda rozvíjí?
Metoda se zaměřuje primárně na rozvoj sebevyjádření, komunikace a prezentač-
ních dovedností. Mladí lidé by měli být sebevědomí, schopní prosazovat své názo-
ry a nebát se sdílet své nápady. Zároveň se v průběhu aktivity učí uvažovat o svých 
přáních a potřebách kritickým a realistickým způsobem, přebírat zodpovědnost 
za své názory na veřejné záležitosti a komunikovat s úřady a politiky. V různých 
etapách tak je možné dosáhnout rozličných kompetencí a stavět na nich.

Kolik času na metodu potřebujeme?
Tohle je dost dlouhodobá aktivita. Musíte připravit minimálně dvě setkání a dát 
účastníkům čas k prodiskutování svých nápadů. Doporučujeme alespoň 2–3 
hodiny pro každé ze setkání, ale potřebovat budete i několik týdnů na přípravu 
a organizaci. Domluvit zapojení radnice bude též náročné a vyžaduje hodně času, 
musíte na něm tudíž začít pracovat přiměřenou dobu před zahájením samotné 
aktivity.

Pro jakou skupinu je metoda nejvhodnější  
(velikost, věk atd.)?
Pro tuto metodu je důležité, aby se zapojilo tolik mladých lidí z vašeho města, 
kolik je možné, jelikož chcete zjistit potřeby mládeže z celého města a stanovit 
jejich prioritu. Snažte se zahrnout co nejvíc mladých lidí z vašeho města, přičemž 
se můžete zaměřit zejména na základní a střední školy. Školy se též můžou podílet 
na první fáze procesu a přebrat za ni zodpovědnost.
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Jaké materiály je třeba zajistit?
Potřebujete papír, propisky, flipchart a fixy (případně víc „facilitační“ výbavy, po-
kud nutno).

Jaký prostor je pro metodu nejlepší?
Ideální je pro tuto aktivitu místnost pro 50–60 lidí (pokud se vám povede přilákat 
mnoooohem víc mladých lidí, zajistěte si radši větší místnost s ozvučením a ideál-
ně i další facilitátory).

Pokud do aktivity zapojíte místní školy, může se první fáze aktivity uskutečnit v je-
jich prostorech. Druhou fázi (setkání) by bylo vhodnější uspořádat na nějakém 
zajímavém místě ve městě – ve veřejné síni, v historických prostorech radnice, 
v divadle apod.

Jaké instrukce musí facilitátor krok za krokem 
následovat, aby metoda proběhla správně?
Aktivita sestává z několika setkání, přičemž záleží na dodržení jejich pořadí. Nej-
prve musíte přesvědčit radnici, ať už starostu (primátora), nebo jinou osobu 
odpovědnou za mládež nebo strategické plánování ve vašem městě (aktivitu je 
možné uspořádat i na krajské úrovni se zahrnutím více měst, je to však mnohem 
náročnější na organizaci).

Díky spolupráci s radnicí pro vás bude jednodušší přilákat a přesvědčit školy ve 
městě, aby se zapojily do aktivity, a též ji dodá větší vážnost. Bylo by skvělé, kdyby 
radnice zveřejnila informace o iniciativě a celém procesu na svých internetových 
stránkách. Pomůže vám i to, pokud máte jasnou představu o tom, co se ve městě 
děje.

Aby se školy zavázaly ke spolupráci na aktivitě, musíte je nejdříve informovat 
o procesu a nalézt vhodnou kontaktní osobu, ideálně jejich ředitele nebo ředi-
telku. Starosta nebo odpovědný úředník též může uspořádat schůzku s řediteli 
škol nebo s učiteli, kde jim iniciativu můžete pořádně vysvětlit a získat od od-
povědných osob závazek, že se zhostí svých úkolů. Nebo můžete napsat infor-
mační e-mail na všechny školy (základní, střední i vysoké) ve vašem městě.  
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Řekněte jim, že se snažíte identifikovat problémy a výzvy, kterým čelí mladí lidé 
ve vašem městě, přičemž vám jde o to, abyste posbírali co nejvíce nápadů. Ško-
ly můžou zorganizovat svá vlastní setkání s mladými lidmi nebo jim můžete na-
vrhnout jiné způsoby, jak nápady shromáždit. Rovněž můžete připravit dotazník, 
který pak rozšíříte po školách, s čímž vám můžou pomoci školské rady, samosprá-
vy, parlamenty nebo jiné skupiny studentů a žáků. Musíte mít na mysli „dobré 
a ochotné lidi“ a struktury ve vašem městě, které vás můžou podpořit. Důležité je, 
aby studentům připadalo sbírání podnětů jednoduché a „přirozené“. První setká-
ní v každé škole můžete upořádat i vy sami se svými přáteli.

Z každé školy byste nejprve měli získat psané výstupy s tím, co tamější mladí lidé 
považují za důležité pro vaše město, co by chtěli změnit nebo co by si přáli, aby se 
ve městě událo.

Následně můžete přistoupit k zorganizování většího setkání. Určete čas a místo 
jeho konání, pozvěte zástupce mládeže ze zapojených škol a prodiskutujte s nimi 
nápady, které posbírali od svých spolužáků. V této fázi je vhodné mít dobrého fa-
cilitátora a popřemýšlet o metodách, jimiž by šlo povzbuzovat a vyvažovat disku-
si mezi zapojenými mladými lidmi. Zkušený facilitátor vám může pomoci takové 
setkání naplánovat a řídit.

Během setkání by účastníci měli shrnout své nápady rozdělit do kategorií (kupř. 
vzdělávání, doprava, sport a volný čas, veřejné zdraví) a shrnout je do jednoho 
dokumentu. Požádejte zástupce mládeže, aby se s tímto „seznamem přání“ vrátili 
do svých škol, diskutovali o něm se spolužáky a znovu získali jejich vstupy (nebo 
ho můžou jednoduše zveřejnit ve školních novinách, informovat ostatní a nabíd-
nout jim, aby i oni přispěli se svými myšlenkami). Je důležité, aby co nejvíc stu-
dentů o návrzích vědělo a mohlo přidat další. Jinak by mohlo hrozit, že i když teď 
nejsou aktivní, později si budou stěžovat, že projekt se nesnažil zohlednit nápady 
mládeže z celého města, ale jen zapojených účastníků.

Po kolečku získávání zpětné vazby ve školách uspořádejte další setkání se zástup-
ci škol a otevřete ho pro všechny zainteresované mladé lidi z vašeho města. To 
taky znamená, že musíte akci vymyslet a pozvat na ni víc mladých lidí a místních 
osob s rozhodovacími pravomocemi, které můžou s navrženými problémy (kate-
goriemi záležitostí) něco reálně udělat. Pro setkání vyberte hezké místo, určete 
moderátora a facilitátory pro každou kategorii.
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Teď konečně nastal čas pro hlubší diskusi nad tématy. Moderátor představí všech-
ny návrhy a mladí lidé diskutují o tom, co je pro ně nejdůležitější, kde o tom mů-
žou získat víc informací a s kým ze správy města si mají promluvit. Ve zkratce – 
mají diskutovat o svých problémech a strategiích, jak je zvládnout.

Když mladí lidé získají jasnou představu o svých požadavcích a komu je můžou 
adresovat, zorganizujte další setkání mezi mládeží a místními politiky a osobami 
s rozhodovacími pravomocemi. Během tohoto setkání by měli mladí lidé prezen-
tovat své požadavky a otevřeně je prodiskutovat s odpovědnými osobami. Cílem 
je dozvědět se, co je možné změnit a jak a kdy k tomu může dojít, aby mohli spo-
lečně pracovat na vylepšování svého města a komunity.

Radnice by měla návrhy vzít vážně a informovat o nich širší veřejnost v místním 
tisku, televizi, rádiu atd. Výstupy by též měly být zahrnuty do strategických doku-
mentů města. Zde velmi záleží na komunikaci a spolupráci s radnicí od samého 
začátku procesu.

Po závěrečném setkání byste znovu měli poslat e-mail na školy s poděkováním za 
jejich spolupráci, napsat článek do místních novin a dále šířit výsledky – prostě se 
je snažte zveřejňovat, jak to půjde!

Poté se vy i další zainteresovaní mladí lidé a zástupci škol můžete zúčastňovat 
pravidelných zasedání městského zastupitelstva a vést radnici k odpovědnosti za 
to, jak město zachází s tím, co mladí lidé požadovali. Je jasné, že to vyžaduje jistý 
čas, proto je dobré se informovat o tom, jak proces pokračuje. Staňte se aktivními 
mladými občany! …A když uvidíte, že radnice nedodržuje, k čemu se zavázala, 
můžete jít s těmi samými požadavky do nejbližších místních voleb.
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Vesnice (Larp)

Stručně řečeno, o čem je tato metoda?
V tzv. larpu (z anglického LARP – Live Action Role Play, rolová hra) přehrává sku-
pina daný scénář, který však není přesně napsán. Každý z týmu spíš dostane in-
formace o pozadí své postavy a její minulosti a v návaznosti na to improvizuje při 
reakcích na různé situace. V našem případě jsme experimentovali s larpem, který 
pokrývá témata nacionalismu a dějin. Samotná rolová hra se odehrává ve školní 
třídě, kdy jsme skupinu studentů rozdělili do čtyř rodin obývajících vesnici. Každá 
z nich se drží určitých hodnot a silných názorů popsaných v pravidlech představe-
ných všem účastníkům aktivity. Rodiny též mají dané postoje vůči sobě navzájem, 
jež jsou založeny na historických událostech ve vesnici během posledních sta let. 
Cílem hry (a každé rodiny) je vyřešení konfliktů prostřednictvím hlasování. Sym-
bolický význam vesnice, rodin a sporů odpovídá skutečným událostem a konflik-
tům. Aktivita má vzdělávací dopad v tom smyslu, že pomáhá účastníkům pocho-
pit, jak funguje lidské rozhodování v dlouhodobém konfliktu.

Které sociální a občanské kompetence metoda rozvíjí?
Tato aktivita odpovídá běžným situacím reálného života, a díky tomu mohou mla-
dí lidé pochopit důležitost účasti na občanských a veřejných akcích, jako je hlaso-
vání, a rovněž uvažovat o dopadu osobních rozhodnutí – o tom, co nás motivuje, 
o víře ve vlastní síly a vůdcovské schopnosti a o tom, jak být důležitou součástí ko-
munity. Též napomáhá ke zlepšení komunikačních dovedností: mluvení na veřej-
nosti a sebedůvěry. Cílem hry je i vytvoření situace vhodné pro hlubší porozumění 
mechanizmům a pocitům souvisejícím s rozhodováním lidí během konfliktů.

Hlavní otázky vznesené touto hrou jsou:
 ▷ Jakou roli hrají dějiny v současných konfliktech?
 ▷ Co pohání nacionalismus a jak ho zdůvodňují osoby, které ho hlásají?
 ▷ Jak by mohlo vypadat řešení dlouhodobých konfliktů v situaci, kdy hrají ději-
ny silnou roli?
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V larpu můžete využívat svou představivost při utváření své postavy. Příběh může 
být též změněn kdykoliv v procesu hraní. Tato hra tak pomáhá zlepšovat schop-
nost improvizace, spolupráce a osobního vyjádření.

Kolik času na metodu potřebujeme?
Připravte se na to, že vám zabere dvě až čtyři hodiny.

Pro jakou skupinu je metoda nejvhodnější  
(velikost, věk atd.)?
Velikost skupiny záleží na „herním mistrovi“, který hru řídí a moderuje. Nedopo-
ručujeme skupinu větší než 30 účastníků, jinak může být řízení hry příliš složité. 
Taky by počet účastníků neměl být menší než deset.

Hra je nejlepší pro patnáctileté a starší, ale může fungovat i s mladšími lidmi v zá-
vislosti na jejich zkušenostech s podobnými aktivitami. Bylo by skvělé, pokud by 
si účastníci pouze nepřečetli a nenásledovali instrukce, ale byli též schopni disku-
tovat a reflektovat situace představené ve scénáři.

Jaké materiály je třeba zajistit? Jaký prostor je pro 
metodu nejlepší?
Pro Vesnici vám postačí dostatečně velká školní třída, ve které se vaše skupina 
bude moci volně pohybovat. Aktivitu můžete zrealizovat i venku, avšak nedopo-
ručujeme veřejné místo, aby hráči neztráceli pozornost.

Ke hře budete potřebovat následující materiál: nůžky, propisky, tužky, papíry.

Herní mistr by si měl předem připravit i tištěné materiály s popisem rodin, kon-
fliktů a pravidel. Bylo by bezva, pokud byste byli schopni zajistit i dobové kostýmy 
nebo alespoň nějaké drobnosti, které by účastníkům pomohli při utváření jejich 
postav.
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Jaké instrukce musí facilitátor krok za krokem 
následovat, aby metoda proběhla správně?

Tento konkrétní larp vytvořilo švédské Pedagogické a didaktické cen-
trum (Pedagogiskt Centrum). Podrobnější popisy larpů vyvinutých 
mládežnickými organizacemi můžete nalézt na těchto internetových 
stránkách: 

 ▷ http://imaginaryrealms.org/

 ▷ http://larpfactorybookproject.blogspot.lt/p/welcome.html

Hra je metaforou událostí v reálném světě, i když dění ve hře není 
možné převést na konkrétní skutečnou událost. Místo toho je hra na-
vržena tak, aby vytvářela u účastníků určité motivace a chování.

Vesnice má tři fáze: nejprve seznámíte účastníky s jejím tématem, 
pak si ji zahrajete a na závěr povedete vyhodnocení. Hra by měla zahrnovat všech-
ny tři části, avšak pokud nutně musíte přeskočit, zkrátit, nebo změnit některou 
z nich, tak to udělejte s představením tématu, protože není tak nepostradatelné.

Účelem první fáze – seznámení s tématem – je představit účastníkům, čím se hra 
bude zabývat, a připravit je pro hlavní sekci. Můžete se rozhodnout, že tuto část 
vynecháte, ale to by mohlo oslabit šanci, že účastníci budou hru během její rea-
lizace sledovat a neztratí cíl ze zřetele. Můžete začít tím, že účastníkům řeknete, 
o čem hra je, například: „Toto je rolová hra o dějinách a nacionalismu.“ Nebo může-
te začít krátkým cvičením, kdy účastníky vyzvete, aby uvedli příklady skutečných 
konfliktů nebo válek. Shromážděte čtyři až šest takových příkladů, ale nediskutuj-
te o konfliktu – cílem tohoto cvičení je pomoci účastníkům připomenou si fakta, 
která už znají.

Pokračujte uvedením účastníků do fiktivního světa vesnice. Rolová hra je o vesnici 
se čtyřmi rodinami, jejichž společná minulost jim značně komplikuje vzájemné 
vztahy. Vesnice je daleko od zbytku civilizace, a ačkoliv má zákony, konflikty se 
obvykle rozhodují hlasováním. Všechny čtyři rodiny jsou povinny řídit se jakým-
koliv rozhodnutím, jež dostane nejvíc hlasů, přičemž každá rodina má jeden hlas.

Drobná rada na začátek: ujistěte se, že jste si podrobně přečetli instrukce, a mějte 
vždy po ruce jejich kopii pro případ, že byste zapomněli následující krok.
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Po celý čas trvání hry se snažte pohybovat po herní oblasti a sledovat, co se děje. 
Pomocí pozorování zblízka pak budete schopni v rámci diskuse po hře účastní-
kům připomenout konkrétní momenty z hry. Nemusíte si dělat starosti, pokud 
nebudou všichni účastníci v průběhu hry „aktivní“. I když někteří z nich nemu-
sí mluvit a spolupracovat s ostatními, stále můžou pozorovat a reflektovat herní 
události.

Hru zahájíme vytvořením čtyř skupin (rodin). Pokuste se mít zhruba stejně veliké 
skupiny (pokud by některá ze skupin vyšla větší, udělejte z ní rodinu Collinsů nebo 
Danielsů). Skupiny vytvořte, jakýmkoliv způsobem chcete, například pomocí růz-
nobarevných kartiček nebo přidělením čísel.

Pak účastníkům sdělte, že každá skupina bude hrát jednu rodinu. Můžete kupří-
kladu říct:

„Nyní vám podám informace o rodině, kterou máte hrát. Pořádně si je přečtěte a ze-
ptejte se mě, pokud něčemu nerozumíte. Ujistěte se, že každý ve skupině text chápe. 
Když si ho všichni přečtete, požádám vás, abyste svou rodinu představili vesnici.“

Rozdejte účastníkům vytištěné materiály a dejte jim několik minut na přečtení tex-
tu. Snažte se nenápadně pohybovat mezi skupinami a ptejte se jich, zda jim je vše 
v textu jasné. Když si ho všichni přečtou, řekněte jim, že nyní proběhne představe-
ní jednotlivých rodin. Tato prezentace se děje ještě mimo herní svět a účastníci se 
zatím nemusí vyjadřovat, jako by už hráli svou postavu; mohou tedy být upřímní 
atp. Dle toho, kolik času jste se rozhodli hře věnovat, určete čas pro jednotlivé 
části, například pět minut na přípravu prezentace, deset na samotnou prezentaci, 
anebo se můžete časově přizpůsobit situaci a potřebám účastníků. Ujistěte se, že 
každá prezentace dostane k dispozici stejný čas a že v ní zazní všechna důležitá 
fakta – pokud by je neuvedli, zeptejte se na ně.

Vždy začínejte s Andersonovými, pak s Borowicovými, Collinsovými a pak Daniel-
sovými, například: „Andersonova rodino, můžete nám o sobě něco říct?“ Důležité 
je, abyste měli texty o rodinách předem přečtené, můžete pak hráčům pomáhat 
představit svou rodinu pokládáním dotazů, když zjistíte, že vynechali důležité 
údaje, například: „Jaký máte pocit z toho, že vás ostatní rodiny obviňují z podvodu 
na Danielsových a Borowicových?“

Po představení vysvětlete, že nyní nastal čas na první konflikt. Před tím, než roz-
dáte jeho zadání, přečtěte ho nahlas, aby ho všichni slyšeli. Objasněte, že nyní si 
přečtou možná řešení a promluví si o nich s ostatními rodinami, aby se rozhodli, 
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jak budou hlasovat. Dejte jim osm až deset minut na diskusi o knoflíku a pak za-
hajte hlasování (pokud máte hodně času, dopřejte jim delší diskusi, nicméně pro 
účastníky, kteří běžně nehrají rolové hry, 8–10 minut obvykle stačí). Například: 
„Prosím, přečtěte si o konfliktu a ve svých rodinách diskutujte o tom, které řešení by 
pro vás bylo nejlepší. Dávejte pozor a uvědomte si, že ostatní rodiny budou dělat 
to samé a možná s vámi nebudou souhlasit. Kdykoliv chcete, můžete navštívit jiné 
rodiny a snažit se je přesvědčit, aby hlasovaly ve váš prospěch. Máte na to deset mi-
nut. Než uplynou, musíte se uvnitř vaší rodiny domluvit na tom, jak budete hlasovat. 
Když budete připraveni, vyšlete jednoho zástupce vaší rodiny do středu místnosti. Až 
se sejdou všichni čtyři zástupci, budou hlasovat tak, že ukážou na zdvižené ruce tolik 
prstů, kolik odpovídá číslu řešení, za které hlasují. Pokud chcete hlasovat pro řešení 
1, ukážete jeden prst, pro řešení 2 zvedněte dva prsty atd. Všichni hlasují naráz, aby 
nebylo možné strategické hlasování.“

Nyní by bylo vhodné zeptat se skupiny, zda nemá nějaké otázky. Vyjasněte všech-
ny případné dotazy účastníků, přečtěte zadání prvního konfliktu a dejte jeho kopii 
každé rodině.

Když vyprší čas na dosažení konsensu uvnitř rodin, každá z nich vyšle jednoho ze 
svých členů do středu místnosti. Když se shromáždí všichni čtyři, začne hlasovací 
proces po dopočtu od tří k nule. Výsledky hlasování fungují takto: řešení s nejvíce 
hlasy platí; pokud je nerozhodný stav mezi dvěma z nich, konflikt není vyřešen.

VZOROVÁ TABULKA:
 ▷ Vyřešený konflikt:

 ▷ alternativa I: 1 hlas
 ▷ alternativa II: 1 hlas
 ▷ alternativa III: 2 hlasy – vítězná

 ▷ Vyřešený konflikt:
 ▷ alternativa I: žádný hlas
 ▷ alternativa II: 1 hlas
 ▷ alternativa III: 3 hlasy – vítězná

 ▷ Nevyřešený konflikt:
 ▷ alternativa I: 2 hlasy
 ▷ alternativa II: 2 hlasy
 ▷ alternativa III: žádný hlas
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Poté, co ukončíte hlasování o Konfliktu 1, opakujte postup pro druhý a třetí kon-
flikt.

Když dokončíte hlasování o všech třech konfliktech, sdělte účastníkům, že rolová 
hra skončila a že se posouváte do fáze reflexe, ve které budete diskutovat o udá-
lostech ve hře.

Nyní je čas na diskusi o rozhodnutích, která přijali, a na reflexi. Účelem diskuse 
po hře je usnadnit účastníkům tento proces. Během diskuse můžou přijít s nový-
mi a lepšími řešeními konfliktů. Tímto způsobem je přivedeme k úvaze o dobrém 
a udržitelném vyřešení konfliktu. Zároveň je vhodné pokračovat v diskusi ve vzta-
hu ke skutečným konfliktům.

Na závěr účastníky požádejte, aby se shromáždili do kolečka – můžou sedět, nebo 
zůstat stát, hlavní je, aby všichni byli na stejné úrovni, aby nikdo nevyčníval. Vy 
taky stůjte v kruhu a začněte kolečko tím, že všechny vyzvete, aby řekli něco o hře, 
cokoliv je zrovna napadne. Nemusí to být perfektní nebo propracované a účastní-
ci můžou být upřímní. Jejich vyjádření nekomentujte, ani se nesnažte vysvětlovat 
jejich pocity a prožitky; důležité v této fázi je nechat účastníky, aby řekli, co mají 
na jazyku – bez analýzy a posuzování jejich názorů.

Po skončení kolečka nastal čas na to zeptat se každé z rodin, jaké to bylo hrát ro-
dinu Andersonových, Borowicových atd. Pokud by to mohlo být k prospěchu věci, 
pokládejte pomocné dotazy.

Velmi důležitým momentem je diskuse o řešeních konfliktů. Z instrukcí je jasný 
význam toho, proč mít ve hře na výběr pouze víceméně špatná řešení – vyostře-
ní konfliktů, nutnost dělat těžká rozhodnutí. V této chvíli je stěžejní, aby všichni 
účastníci dostali příležitost promluvit o tom, jaká by byla dobrá řešení problémů 
ve vesnici, zejména posledního zvládaného konfliktu. Pro rozproudění diskuse 
můžete například uvést, že ve hře jste byli limitování pouze třemi možnostmi. 
Zeptejte se jich: „Kdybyste měli možnost přijít se svým vlastním řešením, v čem by 
spočívalo?“

Když skončíte s povídáním, zkuste zjistit, zda účastnící dokážou ve hře naleznout 
podobnost s konflikty v reálném světě. Snažte se nesměrovat diskusi nějakým 
konkrétním směrem (hráči si toho všimnou), spíše jim pomozte rozvést jejich uva-
žování a argumentaci.

Pokud ještě máte čas, můžete se nakonec zeptat účastníků, jestli je napadá něco 
dalšího k jejich roli a pomozte jim rozvinout jejich myšlenky.
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Nebuďte překvapeni, pokud budou účastníci schopni podělit se s vámi o rady 
nebo nápady, jak hru vylepšit. Stává se to velmi často, studenti dokážou dát ze-
jména zpětnou vazbu k tomu, jak udělat hru „zábavnější“. Pro vás facilitátory je to 
velmi hodnotná zpětná vazba, proto byste měli dobře poslouchat a zvažovat to, 
co vám říkají. Mějte na paměti, že hlavním cílem larpu Vesnice je pomoct mladým 
lidem hlouběji porozumět tomu, že dějiny a nacionalismus hrají roli v konfliktech, 
nejen zahrát si „zábavnou hru“. Samozřejmé je fajn zabavit se, nicméně snažte se 
to skombinovat s hlavním cílem aktivity.

Tištěné materiály: „Rodiny a konflikty“

Andersonovi
Vaše rodina byla vždy pracovitá a rozumně zacházela s penězi. Vlastníte továrnu na nástroje, která 
zaměstnává mnoho vesničanů.

Přistěhovali jste se sem před sto lety. V tom čase vesnici obývali pouze farmáři a lidé se životem prot-
loukali, jak mohli a mnozí byli chudí. Nabídli jste se, že odkoupíte jejich pozemky a zaplatíte jim na tu 
dobu velmi rozumnou cenu. Na vaši nabídku kývli Borowicové i Danielsové, zatímco rodina Collinsů 
se rozhodla, že si půdu nechá, ačkoliv kvůli tomu zůstane chudá.

Borowicovi utržené peníze využili moudře, založili banku a obchod s potravinami.

Ukázalo se, že koupě pozemků byla dobrá investice, protože několik let poté se jejich hodnota 
ohromně zvýšila. Povedlo se vám většinu z nich prodat lesnímu průmyslu, přičemž jste získali až de-
setinásobek sumy, kterou jste původně zaplatili. Danielsovi proto chtěli vaši dohodu zrušit a dostat 
se k podílu na zisku. Samozřejmě jste jim řekli, že to není možné – původně přece souhlasili s prode-
jem půdy.

S pomocí prostředků z prodeje pozemků jste vybudovali továrnu na nástroje a nabídli zaměstnání 
rodině Danielsových.

Důležité hodnoty vaší rodiny:

 ▷ dobrý smysl pro obchod a podnikání;

 ▷ pružnost;

 ▷ díváte se dopředu, nedržíte se minulosti.

Pravidla řešení konfliktů ve vesnici:

 ▷ každá rodina má jeden hlas;

 ▷ všechny rodiny musí přijmout řešení konfliktu, které získá víc hlasů než ostatní;

 ▷ pokud je nerozhodný stav mezi dvěma řešeními, konflikt zůstává nevyřešen.
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Borowicovi
Vlastníte banku a obchod s potravinami ve vesnici. Vaše rodina je šetrná, vždy si uvědomovala hod-
notu moudrých investic a úspor. Ostatní rodiny o vás říkají, že jste skrblíci, ale jakmile se někdo do-
stane do problémů, přijde k vám se žádostí o půjčku.

Před sto lety vaše rodina vlastnila podobně jako ostatní rozsáhlé pozemky, avšak časy byly těžké, 
navíc jste neměli dobrou sklizeň několik let v řadě. V té době se do vesnice přistěhovali Andersonovi 
a nabídli vám odkoupení vaší půdy za velice přijatelnou částku. Andersonovým jste pozemky prodali, 
stejně jako rodina Danielových.

Pár let poté Andersonovi prodali půdu za desetinásobek toho, co nabídli vám. Přirozeně jste se cítili 
podvedeni, ale Andersonovi tvrdili, že netušili, že by se hodnota pozemků mohla tak zvýšit. Dodnes je 
toto téma pro vás citlivé.

Jelikož utrácíte opatrně, ušetřené peníze vám umožnily dobré živobytí jako bankéřům a majitelům 
místního obchodu s potravinami. Rovněž pronajímáte dům Danielsovým.

Collinsovi byli jediná rodina, která odmítla prodat svoje pozemky Andersonovým. Během dalších let 
si od vás Collinsovi půjčili mnoho peněz a stále vám dluží významnou částku, kterou nebyli schopni 
splatit.

Důležité hodnoty vaší rodiny:

 ▷ právo a pořádek;

 ▷ plnění svých závazků;

 ▷ slušnost.

Pravidla řešení konfliktů ve vesnici:

 ▷ každá rodina má jeden hlas;

 ▷ všechny rodiny musí přijmout řešení konfliktu, které získá víc hlasů než ostatní;

 ▷ pokud je nerozhodný stav mezi dvěma řešeními, konflikt zůstává nevyřešen.

Collinsovi
Vaší rodině patří malá farma na kraji vesnice. Zemědělství však z nikoho neudělá boháče…

Před sto lety se do vesnice přistěhovala rodina Andersonů. Časy byly těžké a majetní přivandrovalci 
nabídli koupi půdy. Dvě rodiny souhlasily – Danielsovi a Borowicovi. Vy jste neprodali – a dodneška 
jste opravdu vděční, že jste prohlédli lži Andersonových.

Pouze několik let později totiž pozemky strašně získaly na ceně: měly desetinásobnou hodnotu na-
bídky od Andersonových. To samé platilo o půdě vlastněné původně Danielsovými a Borowicovými, 
avšak ti ji prodali.

Navzdory vysoké tržní hodnotě pozemků je doposud odmítáte prodat. Stále se nějak držíte, daří se 
vám přežít rok po roce, hlavně díky penězům půjčeným od Borowiců. Značnou část půjčky však ne-
jste schopni splácet.
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Důležité hodnoty vaší rodiny:

 ▷ loajalita;

 ▷ tradice;

 ▷ hrdost na svou rodinu a usedlost.

Pravidla řešení konfliktů ve vesnici:

 ▷ každá rodina má jeden hlas;

 ▷ všechny rodiny musí přijmout řešení konfliktu, které získá víc hlasů než ostatní;

 ▷ pokud je nerozhodný stav mezi dvěma řešeními, konflikt zůstává nevyřešen.

Danielsovi
Vaše rodina pracuje v továrně na nástroje rodiny Andersonovy. Dům si pronajímáte od Borowiců.

Před sto lety jste vlastnili největší rozlohu půdy ve vesnici. Ceny potravin však po několik let padaly, 
k čemuž se přidaly nevýnosné sklizně. Když se Andersonovi, kteří se právě přistěhovali do vesnice, 
nabídli, že odkoupí vaše pozemky, neměli jste na vybranou. I rodina Borowiců svou půdu prodala, 
pouze Collinsové to odmítli udělat.

Nicméně nalézt novou práci nebylo lehké. Navíc se ukázalo, že cena pozemků, jež jste prodali Ander-
sonovým, se zvýšila desetinásobně. Požadovali jste tedy po Andersonových, aby vám půdu vrátili za 
stejné peníze, jako vám původně zaplatili, což však samozřejmě odmítli. Dodnes vaše rodina nezapo-
mněla na hamižnost a bezohlednost Andersonových vůči vám a dalším lidem z vesnice.

Jelikož jste neměli jinou možnost obživy, začali jste pracovat v továrně na nástroje rodiny Anderso-
novy a pronajali si dům od Borowiců. A i když jste rádi, že máte zaměstnání, stále věříte tomu, že se 
k vám Andersonovi před sto lety zachovali nečestně a nespravedlivě.

Důležité hodnoty vaší rodiny:

 ▷ spravedlnost;

 ▷ upřímnost;

 ▷ společenská odpovědnost.

Pravidla řešení konfliktů ve vesnici:

 ▷ každá rodina má jeden hlas;

 ▷ všechny rodiny musí přijmout řešení konfliktu, které získá víc hlasů než ostatní;

 ▷ pokud je nerozhodný stav mezi dvěma řešeními, konflikt zůstává nevyřešen.
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Konflikt 1: „Jezero“
Pár minut chůze od vesnice je jezero s čistou vodou, písečnou pláží a molem. Pláž patří rodině Ande-
rsonových, ale může ji využívat kdokoliv ke koupání nebo rybolovu.

V poslední době se množství ryb v jezeru dramaticky snížilo. Brzy byl odhalen důvod: Collinsova rodi-
na ryby lovila ve velkém a prodávala do nedaleké vesnice, aby tak získala dodatečný výdělek.

Doposud mohl v jezeře lovit volně každý, kdo chtěl. Je tedy fér, že Collinsovi využívají veřejný zdroj pro 
hospodářské účely? Nebo by jim to mělo být prominuto, jelikož trpí ekonomickými obtížemi?

Co si myslíte, že by se mělo udělat?

1. Collinsovi by měli vesnici platit poplatek za využívání veřejného zdroje pro svůj osobní prospěch. 
Takto získané prostředky by mohly být využity pro založení chovu ryb v jezeře.

2. Není žádný zásadní problém, že Collinsovi chtějí v jezeře rybařit. Už tak mají potíže vyjít.

3. Ať si Collinsovi nechají vydělané peníze, ale v lovu a prodeji ryb nesmí pokračovat.

Konflikt 2: „Zisk, nebo zachování?“
Obchodní společnost chce u jezera postavit letovisko a nabídla Andersonovým obrovskou sumu pe-
něz za pozemky kolem jezera.

Pokud Andersonovi chtějí, můžou dle práva pozemky prodat. To by však vedlo k tomu, že všichni 
z vesnice by přišli o možnost chodit na pláž nebo v jezeře lovit ryby. Z toho, co se k lidem doneslo, 
v plánech letoviska je i kompletní oddělení jezera od vesnice zdí.

Co si myslíte, že by se mělo udělat?

1. Andersonovým by nemělo být dovoleno prodat další pozemky různým společnostem. Tečka.

2. Andersonovi mají na své straně zákon. I když by se nám nelíbilo, kdyby se rozhodli pozemky 
prodat, musí jím to být umožněno.

3. Pozemky předtím patřili Danielsovým a Borowicovým, než je Andersonovi obelstili, aby jim je 
prodali. Zisk z prodeje pozemků obchodní společnosti by tedy měl být rozdělen mezi tyto tři 
rodiny.
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Konflikt 3: „Těžké časy“
Už dlouhou dobu klesá poptávka po nástrojích vyráběných ve vesnické továrně a nástrojářská spo-
lečnost čelí bankrotu.

Ve výsledku přišli Danielsovi o práci a nedokážou platit Borowicovým za jídlo a bydlení. Borowicovi 
se tedy rozhodnou Danielse vystěhovat a požádají Collinsovy, aby jim byli za svědky a pomohli s bez-
pečnostními opatřeními.

Borowicovi zaklepou Danielsům na dveře. Následuje výměna urážek a nervozita se zvyšuje, když Bo-
rowicové začínají vynášet majetek Danielsů ven z domu. Propukne rvačka, uprostřed které skončí 
Collinsovi, snažící se bránit ze všech sil. Jedna osoba z Danielsovy rodiny je během souboje těžce 
zraněna.

Andersonovi uslyší hluk a přijdou se podívat, co se děje. Scéna se změní v gigantickou bitku a uplyne 
až několik hodin, než se všichni uklidní do té míry, aby si záležitost mohli vyříkat.

Rodiny se sejdou, aby zjistily, zda je možné dosáhnout společného řešení.

Co si myslíte, že by se mělo udělat?

1. Vina padá na Andersonovy a Borowicovy. Byli lakomí a snažili se získat víc peněz pouze pro 
sebe. Měli by půlku svých finančních prostředků dát vesnici, pak odejít a už se nevrátit.

2. Collinsova rodina nedělá nic jiného, než problémy. Jsou zadlužení, a teď dokonce zranili člena 
Danielsovy rodiny. Měli by vesnici opustit.

3. Nezáleží na tom, čí to je vina. Dle práva musí Danielsovi opustit svůj dům, jelikož nezvládají 
platit nájemné. Měli by z vesnice odejít.
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Občan – kdo?

Stručně řečeno, o čem je tato metoda?
Studenti ze třídy (nebo jiné skupiny) mají vyjádřit, jak chápou občanství, co si 
představují pod aktivním občanstvím a jak přispívají svými vlastními aktivitami 
k tomu, aby je ostatní považovali za dobré občany. Metoda si klade za cíl uvažo-
vat o porozumění občanství i motivovat studenty, aby zrealizovali skutečnou akci 
spojenou tím, jak jejich místní komunita vnímá občanství. Metoda může fungovat 
samostatně pro prací s jednou skupinou nebo ji lze použít jako výzvu (ne soutěž) 
jiným školním třídám nebo skupinám mládeže.

Které sociální a občanské kompetence metoda rozvíjí?
Metoda napomáhá rozvoji kompetencí občanské angažovanosti v tom smyslu, že 
motivuje, podporuje a povzbuzuje mladé lidi k jejich zapojení do skupin různých 
iniciativ, neziskových organizací, dobrovolnictví, rad mládeže a jiných orgánů, 
aby tak působili ve prospěch místní komunity. Rozvíjí též jejich kompetence „prá-
ce v týmu“ a „smysl pro sociální podnikání“.

Kolik času na metodu potřebujeme?
V závislosti na počtu zapojených účastníků může trvat jeden až tři měsíce.

Pro jakou skupinu je metoda nejvhodnější  
(velikost, věk atd.)?
Metoda je vhodná pro studenty středních škol ve věku 15–18 let.

Jaké materiály je třeba zajistit? Jaký prostor je pro 
metodu nejlepší?
Na začátku je důležité nalézt vhodný prostor. Může to být školní třída, ale i méně 
formální místo spojené se školou nebo každodenní výukou – například školní za-
hrada nebo vestibul.
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Pro zaznamenání a sběr představ účastníků o občanství lze využít flipchart; papí-
ry a tužky se zase využijí, aby si přítomní zapsali osobní poznámky ke svým nápa-
dům.

Místo a materiál pro provedení akce vybereme a zajistíme podle toho, jakou akti-
vitu se účastníci rozhodli zrealizovat.

Během akce budeme potřebovat kameru (lze použít i patřičně vybavený mobilní 
telefon). Pro poslední fázi budeme využívat virtuální prostor sociálních médií. 

Jaké instrukce musí facilitátor krok za krokem 
následovat, aby metoda proběhla správně?

Krok 1 – Aktivní občanství – co pro nás znamená?
Prvním úkolem facilitátora bude napomoci rozproudit diskusi mezi studenty ško-
ly (nebo pouze jedné třídy) o tom, co pro ně znamená občanství a analýza toho, 
co dělají nebo by chtěli v běžném životě dělat, aby byli dobrými občany. Studenti 
musí zvážit různé možnosti svého zapojení do místní komunity nebo do řešení 
lokálních problémů. Facilitátor by měl pomoci určit akce, které by mohly sloužit 
příkladem pro ostatní mladé lidí, například chodit darovat krev, pomáhat v dět-
ských domovech, domovech pro seniory atd.

Krok 2 – Výběr akce
Dalším krokem a úkolem facilitárora je podporovat skupinu zainteresovaných 
nebo zapojených studentů ve výběru jedné konkrétní občanské akce, která by 
podle jejich názoru posloužila jako nejlepší příklad aktivního občanství v jejich 
místní komunitě. Zároveň by mohla akce představovat výzvu pro studenty z ji-
ných tříd nebo skupin.

Krok 3 – Zapojte se
Obvykle sociální iniciativy pořádají a uskutečňují lokální organizace nebo insti-
tuce, a úkolem studentů je tedy kontaktovat vybranou instituci nebo organizace, 
aby se dozvěděli více o jejích aktivitách a poslání a zároveň ji informovali o probí-
hající iniciativě studentů „Občan – kdo?“
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Stejná skupina studentů by měla ve spolupráci s vybranou organizací připravit 
aktivity a domluvit podmínky jejich realizace, například formou dobrovolnické 
smlouvy.

Krok 4 – Natočte krátký film
Úkolem studentů je připravit krátký film o jejich aktivitě. Cílem je rozvinout smysl 
pro týmovou práci (včetně rozdělení úkolů podle jejich dovedností, zájmů a krea-
tivity) a zachytit nejlepší a nejatraktivnější momenty jejich občanské akce. Film by 
měl respektovat a zobrazovat hodnoty, které chtěli studenti představit, a ukázat, 
jak je pro ně aktivní občanství důležité.

Krok 5 – Podělte se o zkušenosti
Úkol spočívá v pozitivním využití sociálních médií ke sdílení zkušeností. Krátké 
filmy lze nahrát na stránky školy na sociální síti, případně k tomu vytvořit nefor-
mální skupinu, ale můžou být též přidány na profil školy s výzvou ostatním stu-
dentům, aby do komentářů napsali, jak oni chápou občanství, nebo zda mají další 
nápady k tomu, co dělat jako dobrý občan.

Film může ve svém poselství obsahovat i výzvu, v níž pozve ostatní třídy nebo sku-
piny, aby podnikly podobnou akci. Nezapomeňte pro výzvu využít i sociálních sítí.
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Aplikace
Nalezli jsme spoustu dalších metod, které zde neuvádíme, protože jsme pro to 
udělali aplikaci.

V naší aplikaci si můžete prohlížet metody občanských a sociálních 
kompetencí řazené dle všemožných kategorií, jako je tematické zamě-
ření, věková skupina, potřebný čas atd. Všechny metody jsou uloženy 
off-line ve vašem chytrém telefonu, takže aplikace bude použitelná 
například i na letním táboře bez mobilního internetu.

Podívejte se na snímky obrazovky níže a pak běžte do obchodu Goo-
gle Play a stáhněte si ji pro vaše zařízení s Androidem. Žádné takové 
nemáte? Nevadí, všechny metody jsou i na naší internetové stránce 
http://findthemethod.eu/, která je jednoduše dostupná z vašeho počí-
tače, iPhonu nebo jakéhokoliv zařízení, na kterém nepoběží aplikace: 
http://findthemethod.eu/app

Aplikace

Web
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4: Situování 
učení
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Kapitola 4: Situování učení 
občanských a sociálních 
kompetencí
Kde se učíme všechny ty věci, které nazýváme občanskými a sociálními kompe-
tencemi? Mají někde třídu, kde se naučíme, jak funguje vláda, kým jsme, říkat, 
co si myslíme a vyjadřovat, jak se cítíme, schopnosti přesvědčit ostatní pomocí 
důkazů, vyjádřit se kreativně a pocitu, že stojí za to nás poslouchat a vidět? Nebo 
je na to letní tábor, kam bychom se mohli přihlásit? Může nám to vysvětlit kama-
rád? Možná. Asi. S největší pravděpodobností si však tyto kompetence rozvíjíme 
na různých místech, různými způsoby a v různých časech.

Tyto odlišné cesty, jak organizovat a ulehčovat učení, se dají pojmenovat. Nazý-
váme je formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální vzdělávání a inci-
dentní učení. Podívejme se na každou z nich a uvidíme, jaké jsou jejich omezení 
a možnosti.

Formální vzdělávání je to, co většina lidí myslí, když používá slovo „vzdělávání“. 
Je to organizovaná, strukturovaná forma učení, která se uskutečňuje ve školkách, 
školách a na univerzitách. Učitelé byli vyškoleni, aby učili, a jsou si vědomi, že 
jejich role v těchto institucích spočívá v pomoci mladým lidem něco se naučit. 
Studenti a žáci zas vědí, že se po nich očekává, aby se učili, a že budou na kon-
ci podrobeni zkouškám, aby dokázali, že se opravdu požadovanou látku naučili. 
Výuka se řídí školními osnovami a rozvrhem. Ke konci každý dostane vysvědčení, 
které je oficiálně uznávanou „vstupenkou“ do následující fáze formálního vzdělá-
vání nebo ke vstupu na trh práce.

Na formálním vzdělávání je vskutku skvělé to, že se ho účastní každý, a to po dlou-
hou dobu. Většina mladých lidí ve věku 7–20 let tráví ve škole nebo na univerzitě 
převážnou část svého času. Základní škola je navíc velmi demokratické místo, kde 
spolu pobývají a učí se dětí s různým sociálním zázemím. Učitelé mají možnost se 
svými žáky trávit velké množství času a pracovat s nimi v průběhu let, což před-
stavuje úžasnou příležitost k udržitelné podpoře rozvíjení všech možných kompe-
tencí.
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Druhou stranou mince je fakt, že formální vzdělávání NENÍ dobrovolné. Žáci příliš 
často nerozhodují o tom, zda do školy chtějí jít a co se tam budou učit, takže jejich 
vnitřní motivace je často slabá a někdy se na znak tichého protestu interně „od-
pojí“ a výuce nevěnují pozornost. Rovněž si nemůžou vybírat své učitele nebo od 
nich odejít, pokud jejich vztah nefunguje. Skvělí učitelé dokážou ze školy udělat 
zábavné a fantastické místo, zatímco ti ne tak úžasní v mladých lidech podnítí ne-
gativní vztah k učení a zadusí jejich důvěru ve vlastní kreativitu a zvídavost.

Neformální vzdělávání je rovněž vzděláváním ve smyslu, že je záměrnou aktivitou 
s cílem pomoci mladým lidem naučit se něco, co by měli vědět. Další podobností 
s formálním vzděláváním je to, že je zde obvykle osoba (případně tým školitelů, 
facilitátorů nebo oddílových vedoucích), která má zodpovědnost za proces učení, 
připravila ho a zpravidla ho i vede. Účastnící jsou si také vědomi, že se podílejí na 
něčem souvisejícím s učením a rozvojem. Velkým rozdílem však je (a též hlavním 
důvodem, že se neformální vzdělávání definuje jako NE-formální), že neformální 
vzdělávání je dobrovolné. Nikdo není povinen se ho účastnit; účastníci se typic-
ky rozhodli zapojit do aktivit nebo do mládežnické skupiny, protože chtěli a vy-
hovovalo to jejich zájmům. Další velkou odlišností je, že na konci aktivity nebo 
programu nikdo nedostane individuální ohodnocení nebo vysvědčení, které by 
mu zpřístupnilo další fáze učení. Pokud jsou programy vyhodnocovány, obvykle 
platí, že sami účastníci zhodnotí jejich vlastní učení a sami se rozhodnou, na co se 
zaměří příště, nebo zda vůbec chtějí v učení pokračovat.

Informální vzdělávání je stále vědomým a úmyslným učením. Nicméně osoba, 
která učení plánuje a vede, a osoba, která se učí, je ta samá. Představte si napří-
klad, že chcete připravit skutečně hezké a chutné koláčky, ale nevíte jak. Takže 
si koupíte kuchařku nebo se podíváte na hromadu videí na YouTube, abyste se 
vzdělali v tom, jak péct, zdobit a přepravovat koláčky. Nebo na noční obloze uvi-
díte hvězdu a chcete se o ní dozvědět víc. Nebo máte zájem lépe malovat a kreslit. 
Nebo sami strávíte dvě hodiny na hřišti házením jednoho míče za druhým na koš, 
abyste si natrénovali mušku. Víte, že se učíte, vyhradili jste si na to čas a vědomě 
se věnujete rozvíjení dovednosti nebo učení o určitém jevu a přitom využíváte 
materiály, které byly vytvořeny za účelem poskytnutí informace nebo trénování 
dovednosti. Avšak neorganizuje to někdo jiný, učení si řídíte vy sami.

Konečně incidentní učení je proces, kterým se něco naučíte, aniž byste si toho 
byli vědomi a naplánovali si to – a bez toho, aby si někdo jiný uvědomoval, že vás 
vyučuje. Právě prostřednictvím incidentního učení jsme se naučili nejvíc z toho, 
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co víme a umíme dělat. Je to způsob, jakým se dozvídáme, co dělat a co nedělat 
na určitých místech, v jistých situacích a s určitými lidmi. Takto se děti učí mluvit, 
mladí lidé flirtovat a mladí dospělí chovat se „profesionálně“. Též se tak učíme 
pravidlům naší komunity.

K incidentnímu učení vždy dochází v reakci na nějaký incident (událost), jako je 
problém (opravdu se potřebuji dozvědět, kde jsou na nádraží toalety) nebo něco, 
co se nám líbí (ta osoba se na mě dívá s jiskrou v oku, určitě musím dělat víc toho, 
čím jsem to způsobil).

Malý přehled:
Formální  

vzdělávání
Neformální  
vzdělávání

Informální  
vzdělávání

Incidentní  
učení

Účast je… povinná

dobrovolná na 

základě vlastního 

rozhodnutí

dobrovolná na 

základě vlastního 

rozhodnutí

náhodná

Místo je…
postaveno s tím, že 

v něm bude probíhat 

učení

někdy postaveno 

pro učení, často však 

víceúčelové

neformální – ložnice, 

obývací pokoj, 

knihovna

nahodilé životní 

situace

Hlavním zdrojem 
učení je…

učitel ostatní účastníci
knihy, videa, Wikipe-

die atd.

kdokoliv, koho potká-

me, a cokoliv, co se 

nám přihodí

Proces…
je kontrolován 

učitelem

je navržen facilitá-

torem, avšak vysoce 

interaktivní

je kontrolován oso-

bou, která se učí

není kontrolovaný, 

řízený nebo facilito-

vaný

Učení je vyhodno-
cováno…

učitelem
skupinou samotných 

účastníků
osobou, která se učí

vesmírem (a skuteč-

ností, že jsme zvládli 

vyřešit náš problém
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Metodika volby v neformálním 
vzdělávání: zkušenostní učení
S učením a vzděláváním je spojen ještě jeden pojem, který se často používá v ob-
lasti práce s mládeží: zkušenostní učení. Není to obor nebo kategorie vzdělávání, 
spíše jde o metodiku – způsob, jakým zorganizovat proces učení. Na jiných mís-
tech jste již možná viděli „cyklus zkušenostního učení“. Je velmi užitečné ho znát, 
proto si ho i tady v rychlosti popíšeme.

Ve zkušenostním učení vždy začínáme se zkušeností (odtud to jméno). Zkušenost 
však může znamenat mnoho různých věcí:

 ▷ skutečné životní zkušenosti, které účastníci reflektují a sdílejí,
 ▷ simulace nebo aktivita, která spouští určitou emoční odezvu nebo umožňuje 
účastníkům získat vhled do toho, co si oni i ostatní lidé myslí o různých zásad-
ních otázkách a co přitom cítí.

Ve druhém kroku cyklu je tato zkušenost reflektována. To často znamená, že 
účastnící společně sedí a povídají si o tom, co se stalo:

 ▷ co dělali a jak se přitom cítili,
 ▷ jaké chování pozorovali u ostatních,
 ▷ jak si myslí, že se cítili jiní účastníci.

To vede ke třetímu kroku, kdy se účastníci dívají na souvislosti toho, co se stalo 
během zkušenosti a zobecňují to:

 ▷ V jakých jiných situacích se můžu cítit nebo chovat podobně?
 ▷ Kde jinde se lidé k sobě chovají tak, jak jsme se chovali my jeden k druhému?

Zkušenost

Reflexe

Generalizace

Aplikace
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 ▷ Co se z toho můžeme naučit?

Nakonec účastníci diskutují o tom, co tohle může znamenat pro jejich budouc-
nost a jak můžou aplikovat to, co se naučili, do svých životů a komunit.

Neformální vzdělávání velmi často využívá zkušenostní učení. Mnozí lidé dokon-
ce považují tyto pojmy za synonyma. Zkušenostní učení je velmi často založeno 
na spolupráci. Účastníci jsou postaveni před problém, který mají vyřešit společ-
ně. Tím se jednak dozvědí o problému jako takovém, jednak si rozvinou důležité 
kompetence pomocí procesu společného hledání možností a diskutování řešení.

Zkušenostní učení však používají i dobří učitelé ve školách, zatímco někdy při vý-
měně mládeže nebo v mládežnickém klubu využijeme prezentaci nebo lidé jen 
něco společně dělají, ale nedochází k žádné reflexi a analýze dané aktivity. Z toho 
se dá vyvodit, že i když v rámci neformálního vzdělávání probíhá mnoho zkuše-
nostního učení, tyto dva pojmy neoznačují tu samou věc.

Tyto příklady – učitel používající zkušenostní učení ve třídě, prezentující pracov-
níci s mládeží nebo i vy, když psaním svého deníku v podstatě využíváte metodiku 
zkušenostního učení pro vlastní informální vzdělávání – však nespadají do čtyř 
„kbelíků“, které jsme popsali výše. Potřebujeme tudíž něco lepšího?

Vzdělávací kontinuum
Kategorie formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s incident-
ním učením nejsou zbytečné. Ve skutečnosti nám můžou hodně pomoci přemýšlet 
a mluvit o organizaci učení na abstraktní úrovni. Nicméně pokud chceme opravdu 
lépe porozumět tomu, co se děje na různých místech, kde se uskutečňuje učení, 
možná se budeme muset trochu jinak podívat na proces, kterým učení probíhá.

To platí zejména v případě, že chceme dostat k mladým lidem, kteří obvykle ne-
tíhnou k neformálnímu vzdělávání nabízenému mládežnickými organizacemi 
a kteří předčasně opustili školu. Pokud chceme jako pracovníci s mládeží dosáh-
nout na mladé lidi, kteří se nenacházejí tam, kde my (mládežnické organizace, 
kluby, spolky, centra mládeže atd.) a kteří doposud zřejmě neměli úplně nejlepší 
zkušenosti se vzdělávacími institucemi, koncept formálního, neformálního, infor-
málního a incidentního učení asi nebude tak účinný, jak bychom si představovali.

pathways-CC2018-cz.indd   65 15.12.2017   09:26



66 KAPITOLA 4: SITUOVÁNÍ UČENÍ OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ

Místo toho navrhujeme myslet na čtyři různé dimenze, které zásadně ovlivňují, 
jak učení vypadá:

účel, kontext, obsah a proces.

Vzdělávací kontinuum je nástroj pro utváření vzdělávacích aktivit soustředěný na 
účastníky, zohledňující situaci a řízený účelem. Může ho použít kdokoliv, kdo chce 
podpořit ostatní v jejich rozvoji a usnadnit jim učení, ať je to učitel ve škole či faci-
litátor neformálně vzdělávacích aktivit, univerzitní profesor, a dokonce i obchod-
ní školitel. Skutečnost, že vzdělávací kontinuum nás povzbuzuje ve velmi konkrét-
ním přemýšlení o naší cílové skupině a místech, kde s ní budeme pracovat, z něj 
činí ideální přístup pro práci s mládeží, která se nenachází ve škole, zaměstnání 
nebo odborné přípravě.

Účel – vyvážení potřeb vašich a vaší organizace  
s potřebami vaší cílové skupiny
Účel samozřejmě představuje onu velkou otázku PROČ. Učení je vždy reakcí na 
nějakou mezeru, nedostatek. Chcete něco vědět, být schopni něco udělat a ještě 
tam nejste – tak se to naučíte.

Typicky se v situaci facilitovaného učení potýkáme se dvěma PROČ: s účelem pro 
osobu nebo organizaci, která chce podpořit učení, která chce vzdělávat, a s úče-
lem pro cílovou skupinu. Ideálně by oba měly být zarovnány, ale často tomu tak 
není.

Jako vzdělavatelé si musíme uvědomovat, že jen to, že chceme, aby někdo nebo 
nějaká skupina lidí věděli o online peticích a internetovém aktivismu, demokracii 
nebo inkluzi, ještě neznamená, že to odpovídá tomu, co skutečně chtějí nebo po-
třebují lidé, se kterými chceme pracovat.

Nejsnadnějším způsobem, jak probudit a zajistit v cílové skupině opravdo-
vou vnitřní motivaci zapojit se do učení a vložit do něj energii, je začít s jejími 
potřebami a zájmy, s jejím světem. Učit se něco je těžké a nepohodlné, tak-
že cíl musí být pro cílovou skupinu atraktivní. Vy si možná nemyslíte, že je 
vážným problémem, pokud máte méně „lajků“ u obrázku nahraného na In-
stagramu nebo Facebooku. Možná si neužíváte skateboarding, rapovou mu-
ziku, graffiti nebo počítačové hry. Avšak pro mladé lidi, se kterými pracujete, 
to může představovat jejich svět. Neděláte to pro sebe, nýbrž pro ně a s nimi.  
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Pokud nerespektujete a neberete vážně věci, na kterých záleží mladým lidem, se 
kterými pracujete, nemůžete očekávat, že oni budou respektovat a brát vážně vás 
a to samé platí pro cokoliv, o čem s nimi chcete mluvit.

Naučit se hrát na hudební nástroj je snadnější, pokud cvičíte na skladbách, které 
máte rádi a pochopitelně je chcete být schopni zahrát hezky. Podobně je jedno-
dušší učit se o participaci občanů, když je to spojeno se skutečnou snahou dosáh-
nout něčeho, co mladí lidé, s nimiž pracujete, chtějí: například vybudování fitness 
centra v sousedství nebo zřízení místnosti, kde by mohly zkoušet hudební skupi-
ny, v místním centru mládeže.

Věnujte tolik času (ne, věnujte VÍC času) přemýšlení nad realitou vaší cílové skupi-
ny, kolik strávíte nad tím, co je zajímavé pro vás. Stravte s nimi nějaký čas, mluvte 
s nimi a autenticky se zajímejte o jejich životy a záliby. Vedoucí mládeže nebo pra-
covníci s mládeží často pocházejí ze zázemí, kde byla vzdělávání vždy připisována 
důležitost a zvídavost byla podporována. To však nemusí být případ cílové sku-
piny, s níž chcete pracovat. Sdílený účel je základem pro jakýkoli úspěšný vzdělá-
vací projekt nebo aktivitu. Investujte hodně svého času do empatie a upřímného 
zájmu o svět vašich účastníků a na tom postavte svou aktivitu. Ve výsledku tak 
bude stát na mnohem silnějších základech.

Je důležité, abyste si jako vedoucí mládeže uvědomovali své výsady a kriticky reflektovali své do-
mněnky. Ptejte se sebe sama: Co jste museli udělat, abyste získali respekt svých vrstevníků? Kdo vás 
naučil, jak „existovat“ a jaký životní styl stojí za to?

Zjistěte, čím vaše cílová skupina žije, a až poté zvažte, jak to sloučit s tím, co po-
važujete za důležité, aby se naučila, ať už jde o pokojné řešení konfliktů, aktivní 
naslouchání nebo zapojení do občanských projektů města.

Kontext – využití vašeho světa jako katalyzátor učení
KDE aktivita probíhá, jak vlastní fyzický prostor, tak lidé, kteří tam ještě jsou bě-
hem našeho učení, má též velký dopad na to, jakou podobu bude učení mít.

Jste v lese? Ve školní třídě? Ve svém obývacím pokoji, na hlavní ulici nebo v mar-
ginalizované čtvrti?

Je vás pět, nebo padesát?
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Znají se všichni navzájem dobře, anebo se vidí poprvé?

Jaké učební materiály, které nenajdete nikde jinde, máte na místě k dispozici?

K inovativnímu vzdělávání dojde tehdy, když jsou možnosti daného místa skuteč-
ně maximálně využity pro proces učení.

K tomu můžete přistoupit ze dvou směrů.

Můžete začít s místem a zeptat se sami sebe:
 ▷ Máme tento prostor a naši účastníci jsou tady pořád tak či tak. Co tady lze udě-
lat, abychom toto místo opravdu využili?

Nebo můžete nejdřív myslet na váš účel a ptát se sami sebe:
 ▷ Chceme dosáhnout tohohle, jaké prostředí by bylo nejlepší pro to, aby se to 
dalo naučit, vyzkoušet nebo objevit?

Možná budete místem omezeni, například z důvodu, že musíte být ve škole nebo 
v centru mládeže. Nebo můžete být flexibilnější a vyjít ven, domluvit si schůzky 
s různými lidmi na odlišných místech, abyste si s nimi promluvili a dozvěděli se 
o tom, co dělají. Ať už chcete dosáhnout čehokoliv, nechte okolní svět, aby vám 
s učením pomohl. To platí zejména v případě, že pracujete s mladými lidmi, kteří 
nechodí do školy, odborné přípravy nebo zaměstnání. Jejich minulé zkušenosti 
jim mohly dát dobrý důvod být skeptickými ke vzdělávacím institucím. Nicmé-
ně formální prostory můžou též navodit pocit úcty, toho být viděn a oceňován. 
Při vytváření vzdělávacích aktivit se hluboce zamyslete nad místem, kde aktivita 
nebo aktivity budou probíhat, a mějte přitom na zřeteli jejich symbolický význam, 
praktické možnosti a omezení.

Obsah – o čem to je na povrchu a hluboko pod ním
Jakmile máte jasno v tom, čeho chcete dosáhnout a jak to můžete propojit se 
zájmy vaší cílové skupiny, můžete přemýšlet nad tím, o čem vaše aktivita nebo 
projekt má být.

Pomyslete na různé úrovně, na kterých může aktivita něco znamenat. Skvě-
lé vzdělávací aktivity jsou jako skvělé příběhy – dotýkají se různých věcí na 
odlišných úrovních. Harry Potter je o chlapci – čaroději, jenž se často dostá-
vá do trablů a vždy z nich úspěšně vybředne. Avšak kromě toho je Harry Po-
tter taky o přátelství, o dospívání, o moci, o lásce, odpovědnosti a odpuštění.  
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Podobně může být vzdělávací projekt o fotbalu, a zároveň o budování důvěry 
a transformaci konfliktů (jak změnit konflikt na neutrální nebo pozitivní zkuše-
nost). Aktivita může být o šikaně a o tom, jak být bezpečný na internetu, zatímco 
explicitně se věnujete tvorbě hudebních videoklipů. Je vaším úkolem – jako oso-
by vedoucí a vyvíjející aktivitu – myslet na to, jak sloučit věci, které jsou pro vaši cí-
lovou skupinu možná nudné, s něčím, co je zábavné a vzrušující, spojit to, na čem 
vám záleží, s tím, co je důležité pro ně. Pokud nám na něčem záleží, dokážeme být 
neuvěřitelně soustředění, angažovaní, zanícení a zapojení. A též nám dělá značné 
problémy věnovat se věcem, které nemají nic společného s našimi životy, zájmy 
a tím, co je pro nás důležité. Takže ať děláte s mladými lidmi, se kterými pracujete, 
cokoliv, ujistěte se, že to je vždy o něčem, pro co jsou nadšeni, a nalezněte spoji-
tost s věcmi, o kterých chcete mluvit.

Proces – k čemu musí dojít, aby vše fungovalo
Naneštěstí mnoho vzdělavatelů začíná plánování vzdělávacích aktivit právě pro-
cesem. Je to pochopitelné, protože je vzrušující vymýšlet, co budete dělat, jak by 
to mohlo vypadat a kdo bude co dělat. Všichni máme své oblíbené metody nebo 
přístupy, které jsme někdy zažili jako účastníci a velice rádi bychom je vyzkoušeli.

Avšak metoda je (pouze) prostředkem; je to způsob „dopravy“. Stejně jako nám 
kolo umožňuje dopravit se z místa A do místa B, vzdělávací metoda má „přesu-
nout“ naše mozky z bodu A do bodu B.

Nicméně na kole se taky nedá dojet všude a není nejlepším dopravním prostřed-
kem pro každou situaci. A pro vzdělávací metody platí to samé: každá z nich není 
vhodná pro jakoukoli situaci nebo libovolný účel. Cíl nám určuje cestu a nejlepší 
způsob, kterým po ní cestovat. Účel, kontext a obsah vašeho projektu nebo akti-
vity by měly určit proces.

Abyste vyvinuli vlastní proces své aktivity, tedy co se stane zaprvé, pak zadruhé, 
zatřetí atd., využijte cyklus zkušenostního učení, o němž jsme se zmiňovali dříve, 
a projděte si jím nazpátek. Jaký posun mají vaši účastníci udělat, aby zlepšili své 
životy nebo vyřešili své problémy? Jak paralelu k dané kompetenci můžete ve své 
aktivitě vytvořit? Co mají lidé udělat a pocítit, aby to vrhlo světlo na tuto kompeten-
ci? A konečně, jak to můžete zahrnout do zkušenosti, která je zábavná a vzrušující? 
Samotný zážitek by měl obsahovat momenty frustrace, výzvy, ale též zábavy a od-
dechu i prožití úspěchu. Chcete ho zahrnout do příběhu a vytvořit simulační hru?  
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Mělo by jít o fyzickou aktivitu, která přiměje lidi k pohybu a vzájemné interakci 
neobvyklým způsobem? Měl by být kreativní a přinést trvanlivé výstupy, které lze 
ukázat ostatním? Nebo by mělo jít o „normální“ aktivitu (jako hrát fotbal, nebo 
podat žádost o povolení k přestavbě suterénu centra mládeže na tělocvičnu), kte-
rou strukturujete a proložíte momenty reflexe, cvičení a získávání znalostí, aby 
byla úspěšná?

Neexistuje dokonalá metoda nebo aktivita. Avšak dá se nalézt nebo vytvořit 
metoda, která bude perfektní pro TUTO skupinu s TĚMITO potřebami v TOMTO 
čase. Vyvíjet takovou metodu vám přinese hodně zábavy (a taky dá hodně práce) 
a uskutečňovat ji je čisté potěšení.

Jak se vzdělávací kontinuum liší od tradičních přístupů 
ke vzdělávání?

Vzdělávací kontinuum Tradiční přístupy ke vzdělávání

Vychází z potřeb a zájmů účastníků Vychází z učebních osnov

Snaží se přizpůsobit obsah zájmům účastníků Snaží se vzbudit zájem účastníků o předem určený obsah

V maximální možné míře využívá kontext a dostupný 

materiál
Uskutečňuje program bez ohledu na kontext

Za nejdůležitější považuje svět účastníků a jejich zkuše-

nost s ním 

Za nejdůležitější považuje svět vzdělavatelů a jejich 

zkušenosti s ním

 
V rámci projektu jsme vytvořili Plátno na vývoj aktivit, které vám 
může pomoci vyvinout bezvadné vzdělávací aktivity pro vaši cílovou 
skupinu. Můžete si ho stáhnout z naší internetové stránky na adrese  
http://findthemethod.eu/canvas.php?lang=cz.

Nejlépe funguje, když jím procházíte krok za krokem a skutečně zvažujete každý 
krok, než se posunete k dalšímu. Plátno jsme využili pro návrh metod z další ka-
pitoly a doporučujeme vám udělat to samé. Jak uvidíte, naplánovali jsme jeho 
prostřednictvím aktivity pro různě veliké cílové skupiny – od jedné osoby až po 
mnohem více lidí. To se nám na něm tak líbí, že je to nástroj, který nám pomáhá 
myslet na to, s kým chceme pracovat, jak vypadá jejich svět a jak na ně můžeme 
dosáhnout tam, kde jsou.
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Okénko pro nerdy (vědátory):
Je zcela zjevné, že nejsme první, kdo se zamýšlel nad neformálním vzděláváním, i když si myslíme, že 
myšlenka vzdělávacího kontinua je originální. Tady jsou zdroje, které nás inspirovali:

Rozlišení mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním zřejmě poprvé provedl v roce 
1968 Philip H. Coombs v knize „The World Educational Crisis: A Systems Analysis“ (Světová vzdělávací 
krize: systémová analýza; Oxford University Press).

V roce 1984 David A. Kolb vydal knihu „Experiential Learning: experience as the source of learning 
and development“, kde vysvětlil cyklus zkušenostního učení, jak ho zmiňujeme v této publikaci.

Doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy 1437(2000) o neformálním vzdělávání je taky 
docela super. Rada Evropy pořádala i Symposium o neformálním vzdělávání v říjnu 2000; pokud jde 
o toto téma, zpráva ze sympozia od Lynne Chisholmové stojí za přečtení.

V roce 2010 Patrick Werquin z OECD publikaci nazvanou „Recognising Non-formal and Informal Lear-
ning“ (Uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení), ve které přináší přehled o tom, jak 
se to děje globálně.

Díky knize Helen Colleyové, Phila Hodkinsona and Janice Malcolmové z Institutu celoživotního učeni 
na Univerzitě v Leedsu „Informality and formality in learning: a report for the Learning and Skills 
Research Centre“ (Informalita a formalita v učení: zpráva pro Výzkumné středisko učení a doved-
ností) jsme přišli na nápad kontinua a nutnosti podívat se specificky na účel, kontext (místo), obsah 
a proces.

Když to shrneme: myšlenka neformálního, informálního a formálního vzdělávání není nová. Nevíme 
však o žádné definici, která by zahrnovala incidentní učení jako formu osvojování znalostí a doved-
ností výrazně odlišnou od informálního vzdělávání. Idea vzdělávacího kontinua není původně naše, 
stejně jako rozlišení účelu, kontextu, obsahu a procesu. Avšak jsme si celkem jistí, že nikdo jiný vzdě-
lávací kontinuum nepoužil na vytvoření systému na vývoj vzdělávacích aktivit na míru konkrétním 
účastníkům s ohledem na jejich kontext.
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Vzdělávací 
Plátno na vývoj
Název aktivity: 

Tým facilitátorů: 

Účel 
Co chcete vaší aktivitou dosáhnout? 
dělat jinak? Co chcete vidět, abyste věděli, že jste byli úspěšní?

Jak vypadá svět vaší cílové skupiny? Co je nadchne? Co je trápí?

Co je vaší potřebou jako facilitátorů? Co chcete osobně dosáhnout 

Kontext 
Kde se aktivita bude konat? Jaké prostor
času máte? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 kontinuum 
na vývoj aktivit 

 Zaměření na občanské/sociální 
kompetence: 

aktivitou dosáhnout? Co chcete, aby vaši účastníci pochopili víc do hloubky nebo byli schopni 
Co chcete vidět, abyste věděli, že jste byli úspěšní? 

Jak vypadá svět vaší cílové skupiny? Co je nadchne? Co je trápí? 

Co je vaší potřebou jako facilitátorů? Co chcete osobně dosáhnout touto aktivitou? 

prostory a materiál jsou tam k dispozici? Jak veliká je vaše skupina? Kolik 

Zaměření na občanské/sociální 

Co chcete, aby vaši účastníci pochopili víc do hloubky nebo byli schopni 

 

 

 

 

a materiál jsou tam k dispozici? Jak veliká je vaše skupina? Kolik 

 

Obsah 
O čem je vaše aktivita? Abyste dosáhli svého cíle a 
se nad tím ve smyslu explicitního (výslovného) a implicitního (nevyřčeného) obsahu.

 

Proces 
Co budete dělat v průběhu vaší aktivity, krok za krokem?

Jak vyhodnotíte vaši aktivitu? Jak zjistíte, že jste dosáhli jejích cílů?

Co je třeba připravit: 
Co musíte zorganizovat, koupit, vyžádat si, zařídit atd., aby 

Jaká rizika musíte zohlednit při aktivitě a její přípravě?

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

explicitní (např. fotbal, hudba, graffiti…

 

e aktivita? Abyste dosáhli svého cíle a navázali na nadšení a záliby svých účastníků, zamyslete 
tím ve smyslu explicitního (výslovného) a implicitního (nevyřčeného) obsahu.

 

 

Co budete dělat v průběhu vaší aktivity, krok za krokem? 

Jak zjistíte, že jste dosáhli jejích cílů? 

 
Co musíte zorganizovat, koupit, vyžádat si, zařídit atd., aby bylo možné aktivitu uskutečnit?

při aktivitě a její přípravě? 

 
 
 
 
 

implicitní (např. důvěra, vůdčí schopnostiiti…) 

svých účastníků, zamyslete 
tím ve smyslu explicitního (výslovného) a implicitního (nevyřčeného) obsahu. 

 

 

 

 

bylo možné aktivitu uskutečnit? 

 

 

vůdčí schopnosti, empatie…) 
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Vzdělávací 
Plátno na vývoj
Název aktivity: 

Tým facilitátorů: 

Účel 
Co chcete vaší aktivitou dosáhnout? 
dělat jinak? Co chcete vidět, abyste věděli, že jste byli úspěšní?

Jak vypadá svět vaší cílové skupiny? Co je nadchne? Co je trápí?

Co je vaší potřebou jako facilitátorů? Co chcete osobně dosáhnout 

Kontext 
Kde se aktivita bude konat? Jaké prostor
času máte? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 kontinuum 
na vývoj aktivit 

 Zaměření na občanské/sociální 
kompetence: 

aktivitou dosáhnout? Co chcete, aby vaši účastníci pochopili víc do hloubky nebo byli schopni 
Co chcete vidět, abyste věděli, že jste byli úspěšní? 

Jak vypadá svět vaší cílové skupiny? Co je nadchne? Co je trápí? 

Co je vaší potřebou jako facilitátorů? Co chcete osobně dosáhnout touto aktivitou? 

prostory a materiál jsou tam k dispozici? Jak veliká je vaše skupina? Kolik 

Zaměření na občanské/sociální 

Co chcete, aby vaši účastníci pochopili víc do hloubky nebo byli schopni 

 

 

 

 

a materiál jsou tam k dispozici? Jak veliká je vaše skupina? Kolik 

 

Obsah 
O čem je vaše aktivita? Abyste dosáhli svého cíle a 
se nad tím ve smyslu explicitního (výslovného) a implicitního (nevyřčeného) obsahu.

 

Proces 
Co budete dělat v průběhu vaší aktivity, krok za krokem?

Jak vyhodnotíte vaši aktivitu? Jak zjistíte, že jste dosáhli jejích cílů?

Co je třeba připravit: 
Co musíte zorganizovat, koupit, vyžádat si, zařídit atd., aby 

Jaká rizika musíte zohlednit při aktivitě a její přípravě?

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

explicitní (např. fotbal, hudba, graffiti…

 

e aktivita? Abyste dosáhli svého cíle a navázali na nadšení a záliby svých účastníků, zamyslete 
tím ve smyslu explicitního (výslovného) a implicitního (nevyřčeného) obsahu.

 

 

Co budete dělat v průběhu vaší aktivity, krok za krokem? 

Jak zjistíte, že jste dosáhli jejích cílů? 

 
Co musíte zorganizovat, koupit, vyžádat si, zařídit atd., aby bylo možné aktivitu uskutečnit?

při aktivitě a její přípravě? 

 
 
 
 
 

implicitní (např. důvěra, vůdčí schopnostiiti…) 

svých účastníků, zamyslete 
tím ve smyslu explicitního (výslovného) a implicitního (nevyřčeného) obsahu. 

 

 

 

 

bylo možné aktivitu uskutečnit? 

 

 

vůdčí schopnosti, empatie…) 
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5: Co všechno 
jsme udělali
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Kapitola 5: Co všechno 
jsme udělali
Pomocí Plátna na vývoj aktivit jsme my, mladí účastníci projektu Stezky, postou-
pili kupředu a vytvořili své vlastní vzdělávací aktivity, naplánované na míru pro 
cílové skupiny, se kterými jsme pracovali, což v mnoha případech byli mladí lidé, 
již nestudují, nejsou zaměstnaní ani neprocházejí odbornou přípravou, a kteří by 
se normálně nezapojili do aktivit mládežnických organizací. Své metody jsme při-
způsobili místům, v nichž naši účastníci byli, a přitom jsme dbali na to, aby se 
týkaly věcí, na kterých jim doopravdy záleží. Zároveň poskytovaly příležitosti pro 
rozvíjení jejich sociálních a občanských kompetencí.

Jelikož jsou tyto aktivity velmi konkrétně zaměřeny na mladé lidi, se kterými jsme 
pracovali, nedáme vám žádný návod, jak je znovu použít. To by navíc fakticky po-
přelo základní myšlenku vzdělávacího kontinua, že vzdělávací zkušenosti navrhu-
jete na míru pro každou osobu nebo skupinu, se kterou pracujete.

Ne, místo toho vám budeme vyprávět příběhy. Příběhy toho, co jsme udělali. Dou-
fáme, že pro vás budou dostatečně inspirativní, abyste udělali něco podobného 
s mladými lidmi, se kterými pracujete vy, avšak samozřejmě přizpůsobeného 
jejich potřebám, kontextu, v němž se nacházejí, jejich zájmům a jejich vášním. 
Užijte si je!
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Budeme přáteli?
Vytvořili: Tomáš Fogl, Veronika Stříbrná, Stanislav Štěpáník

Tuto aktivitu jsme uspořádali pro skupinu patnácti mladých lidí ve věku mezi čtr-
nácti a patnácti lety. Mnoho času tráví na Facebooku a je pro ně opravdu důležité, 
kolik „lajků“ dostanou, kolik lidí komentuje jejich příspěvky atd. Bylo pro ně sku-
tečně atraktivní vyzkoušet si aktivitu, při které mají dovoleno používat mobilní 
telefony, jelikož v jiných vzdělávacích prostředích to nemůžou dělat. Chtěli jsme 
rozvinout jejich kompetence v rozeznávání výzev, příležitostí a problémů v sociál-
ních prostředích, zejména online.

Aktivita zabrala kolem 1,5 hodiny. Důležité bylo, abychom měli velmi silné bez-
drátové připojení k síti. Kromě toho jsme potřebovali flipchart, fixy, propisky a do-

statek čistého papíru, aby každý z účastníků mohl použít 1–2 stránky.

Začali jsme zhlédnutím videa o rozdílech v chování ve virtuálním svě-
tě a v tom skutečném. Pokud chcete, můžete se na něj podívat tady:  
https://www.youtube.com/watch?v=22gUYhzG3iI

Pak jsme účastníky požádali, aby si prošli své seznamy přátel na Face-
booku a rozdělili je do třech skupin:

1) Blízcí přátelé (setkávají se s nimi každý den)

2) Ne tak blízcí přátelé (setkávají se s nimi, ale ne tak často)

3) Virtuální přátelé (ve skutečném životě se s nimi nikdy nesetkali)

My jsme použili tyto skupiny. Avšak s jinou mládeží v jiném prostředí můžete sa-
mozřejmě použít i jiné kategorie. Například tematické (přátelé ze sportu, přátelé 
ze školy, přátele, kterým se líbí stejná hudba atd.).

Když účastníci rozdělili své přátele na Facebooku do těchto tří skupin, požádali 
jsme je, aby vytvořili grafy, který by ukázal, jaké velké jsou jednotlivé skupiny ve 
vzájemném porovnání. Pak jsme je rozdělili do skupinek a každá z nich diskuto-
vala jiné grafy a též to, jaké mají pocity ze svých výsledků. Později jsme porovnali 
všechny výsledky dohromady ve větších skupinách a vyvodili určité závěry. Disku-
tovali jsme například, jak lidé, které jsme nikdy nepotkali a znají nás pouze online, 
můžou ovlivnit to, jak se cítíme.
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Též jsme si povídali o tom, kolik toho sdílíme o nás online a jak někdy nepřemýš-
líme nad tím, kdo to čte a co to pro nás může znamenat.

Účastníci odcházeli z aktivity překvapení nad tím, kolik z jejich přátel na Face-
booku nejsou lidé, které by nazývali přáteli v „offline“ životě. Též nám řekli, že 
v budoucnu budou opatrnější v tom, kolik toho o sobě budou sdílet a jak budou 
jednat s jinými lidmi online.

Nápady – malé, žádné, velké
Vytvořila: Sára Kostrhonová

Cílovou skupinou této aktivity byla pouze jedna osoba: má příbuzná. Už nechodi-
la do školy, ale zároveň neměla práci, ani se nikde odborně nepřipravovala a pů-
sobila trochu ztraceně. Takže jsem použila vzdělávací kontinuum a Plátno, abych 
vyvinula vzdělávací zkušenost pro tuto jednu osobu, podobně jako ostatní účast-
níci použili tento přístup k naplánování aktivit pro skupiny lidí.

Abych lépe porozuměla kontextu a jejímu světu, strávila jsem s ní i jejími příbuz-
nými mnoho času. Též jsem mluvila s jejími rodiči a poradila se s profesionálním 
psychologem. Ukázalo se, že u ní nedošlo k nějakému traumatu nebo závažným 
problémům, pouze nebyla navyklá jít ven a něco udělat.

Takže v průběhu mnoha neformálních setkání, kdy jsme spolu něco popily a po-
vídaly si, jsem se dozvěděla víc a víc o ní a jejích zájmech, pro co se dokázala 
nadchnout a v čem by už mohla být dobrá. Ukázalo se, že dovedla plést, tak jsem 
hledala způsoby, jak to zahrnout do nějaké aktivity, která by ji vytáhla ven, umož-
nila jí cítit se užitečně a kompetentně a rozvíjet tak návyky, jež by jí pomohly jít 
pozitivním směrem.

Našla jsem školu, která hledala instruktorku pletení pro mimoškolní kroužky, 
a tak jsem o tom svou příbuznou informovala. I když to odmítla dělat, souhlasila 
s tím, že naučí plést alespoň mě.

V tomto bodě jsme se nacházeli v době psaní této knížky. Tento přístup k usnad-
nění učení a rozvoji sociálních kompetencí je pomalejší, klidnější a více osobní, 
vyžadující trpělivost a udržitelnou péči.
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Avšak může to být nejúčinnější přístup k někomu, kdo je vyčleněn ze společnosti, 
není aktivní v nějaké organizaci nebo má pocit, že se nemůže nebo nechce zapojit 
do organizovaných aktivit.

Naše stezka bude i nadále pokračovat po této hrbolaté, obtížné, ale i velmi vděč-
né cestě.

Vystresovaní
Vytvořili: Michaela Doležalová, Dominik Jeřábek, Martin Kučaba, Michal Vyvlečka

Mladí lidé, se kterými jsme pracovali, chodí do školy a velice častou podléhají 
stresu a nevědí, jak s tím tlakem naložit. Zároveň jsou však zvědaví, chtějí se učit 
a rozvíjet. Naším cílem bylo pomoci těmto mladým lidem zamyslet se nad způso-
by, jakými můžou zvládat jejich stres a vyvážit ambice se svou duševní pohodou 
dostatečně na to, aby byli šťastní.

Zajistili jsme čas (pro celou aktivitu jsme potřebovali kolem šedesáti minut) a mís-
to (využili jsme školní třídu s dostatkem stolů a židlí, aby účastníci mohli pracovat 
ve skupinkách) a řekli účastníkům, že aktivita bude o orientaci v textu, o nalezení 
informací v textu a o tom, jak s textem pracovat. Nesdělili jsme jim však, že sku-
tečným cílem aktivity bylo vytvoření stresující situace a až poté, co jsme skončili, 
jsme jim odhalili pravdu a diskutovali s nimi, jak se účastníci cítili a jak zvládají 
stres ve svých každodenních životech.

Účastníky jsme rozdělili do skupinek po třech až čtyřech a každé skupince jsme 
dali dokument obsahující těžký text. K tomu jsme využili sedmistránkovou zprá-
vu z webu OSN napsanou v angličtině. Je důležité rozeznat, jaký text je pro vaši 
skupinu účastníků vhodný, zejména s ohledem na jejich věk (naši účastníci měli 
16–18 let), ale zároveň náročný. Jejich úkolem bylo pozorně si dokument přečíst, 
zodpovědět dotazy související s textem (abychom jim to zkomplikovali, změnili 
jsme pořadí otázek, aby neodpovídalo původnímu toku textu) a zjistit český vý-
znam některých těžkých výrazů, kterým nerozuměli, s pomocí slovníku (knihy, 
ne online verze), který jsme jim poskytli. Pak jsme spustili časomíru – na splnění 
všech úkolů měli třicet minut. Ve skutečnosti jsme však věděli, že to nemůžou 
v tomto čase stihnout.
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Zatímco se skupiny pokoušely pročíst dokumenty, porozumět textu a dokončit 
úkoly, rozptylovali jsme je všemožnými způsoby (hlasitým hovorem, zapnutím 
a používáním kávovaru, rozlitím vody na dokumenty, osobními telefonáty, hvíz-
dáním chytlavých melodií, hrou s míčem atd.). Samozřejmě, ještě jsme jim neřek-
li, že to děláme schválně, abychom je vyrušovali nebo jim ztěžovali koncentraci.

Po uplynutí času jsme cvičení zastavili a pozvali každého k vyhodnocení. Zeptali 
jsme se jich, jak se cítili během skupinové práce a zda mají pocit, že textu sku-
tečně porozuměli. Též jsme se jich dotázali, co jim práci ulehčovalo a ztěžovalo 
a co vůči nám cítili v průběhu cvičení. Přirozeně na nás byli naštvaní a stěžovali 
si na naše chování. Poté jsme prozradili, co jsme s nimi skutečně dělali, tedy že 
toto cvičení vlastně nebylo o obsahu dokumentů, a vysvětlili jsme jim skutečný cíl 
aktivity. Pak jsme si promluvili o stresu během aktivity, jak stres ovlivňuje jejich 
životy a jak ho zvládají. Účastníci uvažovali o jejich zkušenostech v průběhu akti-
vity, uvědomili si, že problém spočíval hlavně v jejich time managementu, a mlu-
vili o možných způsobech, jak zamezit stresu nebo ho alespoň omezit. Na konci 
vyhodnotili aktivitu jako takovou – ocenili sekundární efekty aktivity, například 
týmovou práci a jazykový aspekt.

„Míle v jejich botách“
Vytvořili: Ieva Rimšaitė, Dominyka Kozlovska, Gintarė Dobilaitė,  
Mantas Daniel Blaževičius, Agnė Skyriūtė

Jednoho velmi chladného dne jsme pozvali několik mladých lidí, aby se zapojili 
do našeho projektu, konkrétně do aktivity, o které jsme byli přesvědčeni, že by 
jim pomohla rozvinout empatii tím, že se na několik hodin vžijí do situace osoby 
žijící s nějakým postižením. V naší reklamě na tuto aktivitu (na naší facebookové 
stránce) jsme zdůraznili, že to bude dobrodružství, výlet a výzva, ale i společen-
ská provokace; aktivitou totiž bude položena otevřená otázka: „Zkusili jste někdy 
změřit svou empatii?“ Na naplánování naší metody jsme použili Plátno na vývoj 
aktivit, ve kterém jsme vypíchli účel naší aktivity:

 ▷ zpochybnit osobní předsudky a stereotypy související s problematikou posti-
žení;

 ▷ rozvinout smysl pro empatii tím, že tělesně zdatným lidem dáme příležitost 
zkusit si obtíže, kterým postižení lidé čelí každý den;

pathways-CC2018-cz.indd   79 15.12.2017   09:26



80 KAPITOLA 5: CO VŠECHNO JSME UDĚLALI

 ▷ poskytnout účastníkům představu o úrovni jejich empatie;
 ▷ zlepšit jejich komunikační dovednosti a porozumění.

Ukazatelem toho, že akce byla úspěšná, by pro nás bylo zapojení účastníků a vy-
jádření jejich pocitů.

Pracovali jsme ve skupině šesti lidí – tři účastníci a tři vedoucí, kteří byli rozdě-
leni do párů. Účastníci byli mladí lidé, kteří chtěli změřit svou empatii – studenti 
ve věku 18 let trávící svůj volný čas dobrovolnictvím nebo aktivitou v projektech 
různých druhů, které můžou zlepšit a rozvinout jejich kompetence. Zúčastnili se, 
protože byli aktivní, zvídaví a zaujal je popis aktivity. 

Velmi se jim líbil nápad „nazout si boty“ nějaké postižené osoby a pochopit, co 
znamená být nějak postižený a jaký je to pocit. Účastníci též chápali, že po této 
zkušenosti by měli víc ocenit své zdraví a blahobyt.

Aktivita se uskutečnila venku, na různých místech v centru Vilniusu, hlavního 
města Litvy, a trvala asi tři hodiny. Závěrečná reflexe se konala v kavárně s klidnou 
a milou atmosférou.

Hlavní materiál, který jsme využili pro simulaci různých postižení, byly špunty do 
uší, invalidní vozík a páska přes oči. K reflexi jsme pro každou osobu vytvořili „tep-
loměry empatie“, které nám pomohly měřit úroveň jejich osobní empatie před 
a po aktivitě.

Námi připravený obsah byl zaměřen na věci atraktivní pro mladé lidi. Prostřed-
nictvím výletů, dobrodružství, výzev a společenské provokace atd. jsme cílili na 
zlepšení kompetencí a dovedností jako empatie, respekt, důvěra, sebevyjádření, 
komunikace, sebereflexe, priorita hodnot, kritické myšlení a přijímání opatření.

Utvořili jsme tři páry „v botách postižených“ (vždy po jednom facilitátorovi a jed-
nom účastníkovi). Jedna skupina byla o zrakovém handicapu, druhá o sluchovém 
a třetí o pohybovém. Před začátkem samotné aktivity a na jejím konci si účast-
nící též změřili svou individuální úroveň empatie pomocí „teploměrů empatie“. 
Na bodové škále označili body, ve kterých cítili, že se nacházejí, podle následují-
cích vyjádření: „Vím toho hodně o postiženích a lidech s postižením“, „Dokážu se 
snadno vcítit do lidí s postižením“, „Cítím se dobře mezi lidmi s postižením“. Tyto 
páry pak krátce diskutovali o svých obavách a očekáváních ohledně výletu. Měli 
jsme údaje z „teploměrů empatie“ o stavu před a potom, což nám pomohlo pozo-
rovat u lidí změnu v jejich chápání a schopnosti vcítit se do pocitů jiných.
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Pak jsme účastníkům představili aplikaci pro jejich navigaci z jedné za-
stávky do druhé a od jednoho cvičení k tomu dalšímu. Aplikaci „A Mile 
in Their Shoes“ („Míle v jejich botách“) jsme vytvořili na webu https://
en.actionbound.com. Obsahovala všechny úkoly, které měli účastníci 
splnit během výletu po městě. Též jim dala reference, kam mají pokra-

čovat dál. Výsledky byly nahrávány přímo do aplikace. Například lidé měli pořídit 
fotografie, video nebo zvukovou nahrávku vyjadřující jejich zkušenosti z úkolů 
v reálných situacích, jako používání hromadné dopravy, nakupování, návštěva 
veřejné knihovny a prohlížení pamětihodností ve Vilniusu.

Po aktivitě se všechny tři skupiny sešly v kavárně k reflexi. Bylo úžasné poslou-
chat, jak se z něčeho, co na první pohled vypadalo jako jednoduchá prohlídka 
města, stala velká výzva pro všechny účastníky. Nejen, že byl každý psychicky 
unavený z toho, že nemohl slyšet, vidět nebo chodit, na což nebyli zvyklí, ale lidé 
se cítili rovněž fyzicky vyčerpaní. „Postižení“ je v prvé řadě velmi zpomalovalo 
a krátká dvacetiminutová procházka se protáhla na hodinu a půl. K tomu byl sku-
tečně mrazivý den a každý po chvíli cítil příznaky chřipky. Pro osobu na vozíčku to 
byl též bolestivý silový trénink a na konci měla tato osoba strašlivě červené ruce 
a rozbolavělé svaly na pažích.

Nicméně lidé hodnotili svou zkušenost jako velmi pozitivní. Jedna účastnice za-
čala v jisté chvíli panikařit a odmítala udělat další krok, což bylo pro ni momen-
tem, nad kterým nejvíc přemýšlela. Další osoba stěží nacházela slova k vyjádření 
svých pocitů, když uviděla svůj odraz v okně, který byl jiný než normálně, protože 
seděla na vozíčku. Jiná osoba vyjádřila své nadšení nad tím, že se snažila, aby jí 
porozuměli při komunikaci s ostatními, a svoji radost nad tím, když se tak stalo.

Účastníci se též podělili o svá pozorování reakcí kolemjdoucích. Dle jejich vyprá-
vění se někteří lidé snažili být milí a nápomocní, pomáhali, když bylo těžké jet po 
chodníku, nebo lidem, kteří neslyšeli, navrhovali psát lístečky. Při mluvení o těch-
to zážitcích vyjadřovali účastníci své uznání a vděk. Avšak jeden z nich se též se-
tkal s jednou velice nepříjemnou, až nebezpečnou situací při přejíždění ulice na 
vozíku. Jelikož se pohyboval celkem pomalu, jedno auto se snažilo projet kolem 
něj velmi rychle. Účastník řekl, že se v té chvíli cítil velice nejistě, protože se ne-
mohl pohybovat způsobem, na který byl zvyklý.
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Bylo úžasné zjistit, že pouze pár hodin autentické zkušenosti může mít taková 
dopad na lidi. Efekt se rovněž odrazil při opakovaném ohodnocení pomocí „tep-
loměru empatie“, které ukázalo, že lidé měli pocit, že se během prohlídky stali 
empatičtějšími.

Naše aplikace: https://en.actionbound.com/bound/amilein

Tato aplikace nám umožnila nahrát všechno přímo online, sesbírat 
obrázky a udělat vše inovativní. Pokud jste nedokončili předchozí 
úkol, nemohli jste přeskočit na další, takže účastníci museli postupo-

vat dle pravidel, navštívit každé místo, které bylo v aplikaci vyznačeno, a splnit 
všechny úkoly.
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Persona
Vytvořili: Ieva Rimšaitė, Dominyka Kozlovska, Gintarė Dobilaitė

Naše metoda „Persona“ měla za cíl rozvíjet kompetenci k vedení lidí. Koncept ve-
dení (leadership) může znít mysticky, jako nějaká „superschopnost“, kterou ně-
kdo má a někdo ne. Avšak když se podíváte na to, v čem ve skutečnosti spočívá, 
naleznete velice známé komponenty, jako je sebedůvěra, iniciativnost, kreativita, 
komunikace a spolupráce. To jsou klíčové součásti vedení lidí a dají se vyškolit 
a rozvinout krok za krokem.

Testování naší metody se uskutečnilo na střední škole ve Vilniusu. Jako cílovou 
skupinu jsme si vybrali studenty 12. ročníku, kteří se cítili vystresovaní ze zkoušek 
a úzkostliví ohledně svého vzhledu, svých známek, postojů atd. Zároveň si cel-
kem uvědomovali problémy, které jim stres způsobuje, a chtěli na tom pracovat. 
Nabídli jsme jim aktivitu založenou na divadelních hrách a cvičeních. Na jednu 
stranu divadlo a hry jsou zábavné a nezávazné činnosti, a proto si je naši účastníci 
chtěli vyzkoušet. Zvláště v pro ně tak vypjatém čase nabídka strávit nějaký čas 
hraním her vykouzlila úsměv na jejich tvářích. Divadlo mimo jiné přináší mnoho 
užitečného, jako je budování důvěry, koncentrace, povzbuzení spolupráce, rozvoj 
kreativity a emoční inteligence a pomoc v učení a nácvik zvládnutí určitého cho-
vání. Divadelní hry pomáhají lidem zvyknout si na stresující situace, ve kterých se 
vedoucí pracovníci nacházejí, například veřejný proslov, sebeprezentace, tělesná 
strnulost související se stresem, blok mysli a kreativity atd.

Naše metoda byla založena na určité posloupnosti. Skládala se ze tří částí, jež 
vedly k té konečné, kterou jsme nazvali „Persona“.

První krok jsme nazvali „Seznámit se navzájem“, díky čemuž jsme se dozvěděli 
jména těch druhých a taky pár věcí o každém členovi skupiny. Házeli jsme si klub-
ko provázku vždy zároveň s nějakým představením (například vaše jméno a co se 
vám líbí) a konečné zjištění, že jsme všichni propojeni, taky přispělo ke snížení 
stresu.

Další části byla „Rozcvička“. V ní jsme měli dvě aktivity, které nám pomohly uvol-
nit si hrdlo, tvář, ruce, nohy a ostatní svaly a pak je používat aktivněji a výrazněji. 
Taky to pomohlo od obavy, že působíme směšně a improvizujeme. Postupně jsme 
se cítili pohodlněji ve skupině, lidé se chovali volněji a více se smáli.
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Pak přišla část „Hry“, která byla zejména o uvolnění mysli lidí pro neomezenou 
improvizaci. To též vyžadovalo schopnost přijmout nápady, povzbudit je a nedě-
lat si z někoho blázny. První hra „Ano, a!“ spočívala v improvizovaném vyprávění 
příběhu v páru, kdy někdo začne úvodním prohlášením (například „Řeka je plná 
ryb.“) a ten druhý musí pokračovat, přičemž svou větu začne slovy „Ano, a…“. Ka-
ždá nová replika musí navíc být stále více přehnaná. Tady je příklad:

 ▷ „Řeka je plná ryb.“ (úvodní prohlášení)
 ▷ „Ano, a jedna z nich je obrovská.“
 ▷ „Ano, a plave přímo k nám.“
 ▷ „Ano, a vypadá, že má hlad.“
 ▷ „Ano, a my jsme uvězněni na tomto člunu.“
 ▷ „Ano, a vypadá spíše na velrybu než běžnou rybu.“
 ▷ „Ano, a teď nám nenastartuje motor.“
 ▷ „Ano, a chystá se nás spolknout.“
 ▷ „Ano, a právě jsem si vzpomněl, že tento člun je vlastně létající člun.“
 ▷ „Ano, a naštěstí pro nás jsem právě získal pilotní průkaz.“

Po této hře jsme si povídali o důležitosti přijímání nápadů ostatních lidí a stavění 
na nich, a taky o tom, jaký je to pocit, když jsou myšlenky odmítnuty.

Zahráli jsme si ještě další dvě hry („Blábolení“, kde musíte pokračovat v konverza-
ci v párech využíváním různých divných zvuků a projevů místo normálního jazyka 
a „YouTube karaoke“, což je zábavná improvizační karaoke hra pro skupinu lidí – 
zpěvák, kytarista, bubeník, tanečník a tak dále – která připraví vybrané vystoupe-
ní z YouTube), a poté jsme už byli připraveni na poslední a hlavní část naší metody.

Pro část „Persona“ jsme potřebovali jistou přípravu: věci patřící členům skupiny 
(boty, kalhoty, bundy, knihy šály, deštníky, brýle a všechno ostatní, co měli mo-
mentálně u sebe) byly dány na jednu hromadu. Každý si měl pro sebe vymyslet 
nějakou postavu a vytvořit její image pomocí věcí, které si vzal z hromady.

Potom následovalo samotné představení, které trvalo kolem 15–20 minut. Účast-
níci se shromáždili do kruhu, přičemž na sobě měli toto oblečení a předměty 
a každý představil svou postavu – řekl její jméno, povolání, věk, povahové rysy 
– a začal se podle toho chovat. Jeden po druhém takto vytvořili společné impro-
vizované představení.
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Nejdůležitější a nejdelší části metody „Persona“ byla reflexe. Zabrala nám hodi-
nu a byla rozdělena do tří částí. V té první nám dali zpětnou vazbu dva účastníci. 
Mluvili o tom, jak se cítili ve vybrané roli, zda tato role odrážela jejich situaci ve 
skupině, s kým během hry komunikovali a s kým ne, zda z komunikace se stejným 
a opačným pohlavím měli nějaký odlišný pocit a zda jim toto představení připo-
mnělo jiné situace, která v životě zažili.

Ve druhé části dostala každá skupina pro zpětnou vazbu vedoucího, který vystou-
pení pozoroval. Diskutovali o průběhu akce a řekli, co si všimli.

V poslední části „Návrat do reality“ se vedoucí zeptali skupiny na tyto otázky:
 ▷ Můžeme se podívat na sebe tak, jak jsme?
 ▷ Chceme vyjádřit naše pocity někomu konkrétnímu ze skupiny?
 ▷ Toužíme prozkoumat naše vzájemné vztahy?

Tím, že mluvili o vystoupení, jejich postavách a celkové dynamice, účastníci byli 
schopni propojit svou zkušenost s reálným životem a zvládnout chování, postoj 
a přístup k budoucím situacím. Analýza práce ve skupinách kromě toho pomoh-
la mladým lidem naučit se vyjadřovat své názory a učinit se srozumitelnými pro 
ostatní.

Úplně na závěr jsme chtěli, aby si každý změřil, jak mnoho z rozdílných kompeten-
cí získal v průběhu celé aktivity. Tímto způsobem jsme též mohli změřit účinnost 
naší metody. K tomu jsme připravili papírovou siluetu člověka a požádali účastní-
ky, aby si představili, že oni sami jsou touto siluetou. Pak ji měli vybarvit vhodný-
mi barvami: červená pro sebedůvěru, žlutá pro kreativitu, zelená pro komunikaci, 
modrá pro spolupráci a purpurová pro iniciativnost. Lidé též mohli část své silue-
ty ponechat prázdnou, pokud chtěli.

Naše metoda trvala asi dvě hodiny (délka samozřejmě závisí na aktivitě účast-
níků). Účastníky jsme požádali, aby si přinesli různé náhodně vybrané věci jako 
tužky, knihy, bundy apod. Lidem to nejdříve připadalo zvláštní, ale jakmile jsme 
za sebou měli několik her „na rozcvičku“, začali si to užívat a byli aktivnější. Bylo 
zajímavé sledovat skupinovou dynamiku v průběhu této doby a na konci poslou-
chat jejich dojmy a myšlenky. Aktivita pomohla objevit přirozené vůdčí postavy 
a lidi, kteří je následovali. Po dlouhém vyhodnocení jsme zjistili, že naši účastní-
ci se pouze styděli a potřebovali jen trochu času, aby se lépe navzájem poznali.  

pathways-CC2018-cz.indd   85 15.12.2017   09:26



86 KAPITOLA 5: CO VŠECHNO JSME UDĚLALI

Když jsme se bavili o konkrétních kompetencích, které účastníci toho dne získali,  
lidé si vybavili sebedůvěru, komunikační dovednosti a mluvení na veřejnosti  jako 
ty, které si nejvíce zlepšili.

Jelikož jsme naši metodu testovali ve škole, měli jsme možnost pozvat si hosta 
– učitele psychologie, který vystudoval i herectví a byl mezi studenty oblíbený. 
Pomohl nám s aktivitou a „rozcvičkou“.

Naše metoda se nám velmi vydařila. Pro ty, kdo by chtěli zkusit něco podobného, 
máme tuto radu: hodně se usmívejte a nezapomeňte na dobrou náladu!

Knižní budky [Nesting Boo(x)]
Vytvořili: Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė, Dovilė Dudėnaitė, Ieva Rimšaitė

Mládež, se kterou jsme pracovali, je z otevřeného centra mládeže „BAZE“. Poví-
dání s pracovníky s mládeží z centra nám pomohlo lépe poznat cílovou skupinu. 
Jsou to převážně kluci ve věku 14–20 let, většinou studenti. Nicméně mají pro-
blém se školní docházkou a učením. Většina z nich je též z komplikovaného rodin-
ného zázemí s vysokým rizikem vyloučení ze společnosti a mívají tendenci k so-
ciálním a emocionálním potížím. Tito mladí lidé se zajímali o řemeslnou činnost, 
vyrábění věcí a dekorací.

Tito mladí lidé cítili, že je jejich čtvrť vnímá negativně a nechce je. Nicméně oni 
sami chtěli do komunity zapadnout a vycházet s místními. Ve skutečnosti je míst-
ní nechtěli mít kolem sebe z důvodu negativních stereotypů a předsudků. Proto 
měli mladí opravdový zájem ukázat ostatním, že nejsou zlí nebo nebezpeční.

Po rozhovoru s pracovníky centra jsme dostali nápad, že by se těmto mladým li-
dem mohlo líbit postavit si „knižní budku“ – nesting boo(x) – a s jeho pomocí se 
propracovat k diskusi na „komunitní“ téma. „Knižní budka“ je něco jako veřejná 
polička na knížky, která vypadá jako velká ptačí budka. Uvnitř jsou knížky a členo-
vé komunity mohou přijít, vzít si nějakou a dát dovnitř jinou. Takto může komu-
nita společně číst a vzájemně sdílet své zdroje. (Poznámka překladatele: v České 
republice je tento koncept využíván například v projektu KnihoBudka.)

Centrum mládeže nám nabídlo prostor uvnitř a přístup k multimediálnímu vy-
bavení. Něco jsme si přinesli i my sami – vytištěný návod, předpřipravenou kon-
strukci budky a různé psací potřeby a nářadí. Aktivitu jsme naplánovali na tři týd-
ny – tři setkání, jednou týdně.
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Navenek byla aktivita o praktických kreativních činnostech – řemesle, práci se 
dřevem, potkáváním nových lidí z vnějšku, výměně knih (případně jiného zboží) 
atd. – ale implicitně, pro nás, se mnohem více týkala témat jako převzetí odpo-
vědnosti, participace a pocit, že jsem důležitou součástí komunity. Z těchto dů-
vodů bylo naším hlavním cílem rozvinout u mladých lidí myšlenku přijetí toho, že 
patří do komunity a mají v ní jistou zodpovědnost.

Takže tohle jsme pak udělali s mladými lidmi z centra mládeže:

První dvouhodinové setkání jsme začali malou hrou na „prolomení ledů“, aby-
chom se trochu lépe poznali. Následně jsme diskutovali o otázkách jako: „Do kte-
rých komunit patřím?“, „Jakou roli v nich hraji?“, „Co je důležité pro naši komunitu?“, 
„Jaká je odpovědnost členů komunity?“, „Jaké jsou jejich zájmy?“, „Mají členové vaší 
komunity něco společného?“

Poté jsme představili náš nápad na „Malou bezplatnou knihovnu“, což je celosvě-
tový fenomén, podobně jako alternativní projekty („Malá bezplatná spižírna“…). 
K tomuto představení jsme využili metodu kvízu.

Následně jsme nejprve diskutovali o tom, zda jde o dobrý nápad pro jejich komu-
nitu. Je dnes čtení vůbec důležité? Čtete často? Kolik knihy stojí? Můžou si všichni 
členové vaší komunity dovolit je koupit a číst? Možná jsou ve vaší komunitě jiné 
potřeby, jako výměna jídla, hraček, oblečeni atd.

Když jsme se shodli na tom, že postavení „knižní budky“ je dobrý nápad, promlu-
vili jsme si o tom, jak by něco takového mohlo vypadat. Ukázali jsme jim tři pří-
klady „knižních budek“, které jsme částečně předpřipravili, a účastníci si mohli 
vybrat jedno z nich, které by dokončili nebo přijít s vlastním návrhem.

Poté, co jsme na nich chvíli pracovali, požádali jsme účastníky, aby nakreslili, 
jak by si představovali svou „Malou bezplatnou knihovnu“. Pak jsme diskutovali 
o účelu, který by měla naplňovat, kdo by ji nejvíce potřeboval a kde bychom ji 
umístili.

Též jsme připravili tabuli „přání a poděkování“, která by byla k dispozici členům 
komunity, aby ostatní o něco požádali (např. o učebnice do školy), poděkovali 
ostatním lidem nebo se podělili o novinky.

Mezi prvním a druhým setkáním účastníci dále rozvíjeli své nápady a sami dokon-
čili své „knižní budky“. Na druhém setkání jsme skupinu rozdělili do třech men-
ších týmů:
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Tým 1 tvořili lidé odpovědní za PR, kteří by šířili informace o zahajovací akci (po-
zvánky, možná letáky o akci…).

Druhý tým by byli pořadatelé akce, kteří by zajistili, že členové komunity budou 
vědět o této akci; kromě toho by sbírali knížky pro „budku“, a možná i pozvali na 
zahajovací akci nějakou kapelu.

Nakonec by technická skupina zajistila, že všechno poběží hladce (vzali by si na 
starost stánky, tabule, „knižní budku“, klíč, přesun knížek do „budky“…).

Třetím setkáním byla samotná zahajovací akce s uvedením „knižní budky“ do 
provozu, která byla skvělá.

Na konci jsme viděli, že si mladí lidé upřednostnili před ostatními myšlenku sdíle-
ní knih, což znamenalo, že rozeznali hodnotu v knížkách, ve sdílení znalostí a ná-
padů v jejich komunitě. Mládež převzala iniciativu a zodpovědnost, koordinovala 
se navzájem a spolupracovala na společném projektu.

Centrum přijalo kroky vstříc k usmíření a vytvoření hezkých vztahů mezi mládeží 
z centra a zbytkem čtvrti. Mladí účastníci díky spolupráci s místní samosprávou 
(nutnou pro udělení povolení s umístěním „budky“ mimo prostory centra mláde-
že) též získali a prohloubili si zkušenosti s jednáním s orgány veřejné moci.

Počet účastníků vzrostl ze čtyř na deset. Do dneška máme ve skupině deset stá-
lých a pět měnících se účastníků, kteří pečují o tuto „knižní budku“. Několik z nich 
momentálně nechodí do školy, zaměstnání nebo do učení.

Mladé lidi tato aktivita zaujala a připadala jim smysluplná a důležitá pro ně osob-
ně. Rovněž si zlepšili znalosti o jejich komunitě a o tom, jaký má význam být její 
součástí. Též se dozvěděli víc o celosvětových iniciativách a projektech v této ob-
lasti a cítili se být součástí globálního hnutí.
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Horká křesla
Vytvořili: Monika Kabata, Maciej Miklaszewski, Paula Wiśniewska

Účelem metody „Horká křesla“ bylo podpořit rozvoj sebedůvěry a komunikač-
ních dovedností. Naší cílovou skupinou byli studenti prvního ročníku Evropských 
studií na univerzitě (ve věku 19–20 let). Po střední škole byli tito mladí lidé zvyklí 
být účastníky, resp. příjemci procesu výuky. Pozorovali jsme u nich nedostatek 
dovedností závisejících na sebedůvěře, jako jsou prezentace a kontrola emocí. 
Skupina se navzájem příliš neznala a potřebovala se navzájem skamarádit (někte-
ří studenti se k ní připojili jen několik dní předtím). Jelikož během studií půjdou 
na stáže a někteří z nich budou už brzy hledat i své první zaměstnání, potřebují si 
rozvinout dovednosti kontroly stresu a převzetí iniciativy.

Tím, že jsme jim dali příležitost se prezentovat a najít si nové kamarády, jsme jim 
chtěli pomoci získat sebedůvěru. Účastníci si byli od začátku vědomi, že aktivita 
bude o sebejistotě. Chtěli si ji zlepšit, protože ji potřebují i v každodenním životě 
během zkoušek, pohovorů atd.

Aktivity se zúčastnilo 25 studentů. Měli jsme na ni 1,5 hodiny a školní třídu s tabu-
lí, židle a propisky.

Pro nás jako facilitátory bylo důležité rozvinout jejich sebedůvěru a schopnost 
ovládat stres ve spontánních situacích. Prostřednictvím navržené aktivity měli 
rovněž příležitost lépe se seznámit a nalézt nová přátelství.

Aktivitu jsme začali hrou na prolomení ledů, která nám ukázala, co si studenti 
myslí o jejich úrovni sebedůvěry. Měli jsme připravených 10 otázek, na něž měli 
studenti odpovídat „Ano“ nebo „Ne“ tím, že se postaví na protilehlé strany míst-
nosti. Níže můžete najít náš seznam dotazů, které jsme připravili konkrétně pro 
tyto studenty na základě jejich zájmů a problémů:

1. Jste sebevědomí?
2. Přebíráte iniciativu, např. když se jde do kina?
3. Říkáte svým kamarádům „ahoj“ jako první?
4. Třída má problém, který je potřebné probrat s profesorem. Přihlásíte se dob-

rovolně, že za ním zajdete a promluvíte s ním?
5. Studovali jste na vaši hodinu, avšak profesor podává informace, které nesou-

hlasí s tím, co jste četli. Projevíte nesouhlas?
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6. Máte hodinu o evropských institucích, ale váš profesor mluví o své dovolené. 
Budete protestovat?

7. Při východu z obchodu si uvědomíte, že kniha, kterou jste si právě koupili, 
stála víc, než měla. Vrátíte se a zeptáte se na to?

8. V tramvaji uvidíte krásnou holku / hezkého kluka. Půjdete k ní/němu a pro-
mluvíte si s ní/ním?

9. Vaši žádost o stipendium zamítli. Myslíte si, že bezdůvodně. Odvoláte se?
10. Uvidíte někoho, jak právě zaparkoval na místě pro invalidy. Půjdete protes-

tovat?

Poté jsme přešli ke druhé části, která spočívala v několika krátkých, minutových 
sezeních. Toto cvičení probíhalo v párech, které jsme utvářeli tak, aby ti, kteří se 
už lépe znají, nepracovali spolu.

Nejprve měla jedna osoba minutu na to, aby prodala propisku druhé osobě. Po-
tom měla po další minutu skládat druhému komplimenty. Nakonec zbyl čas na 
to říct vtip a hlasitě se zasmát. Po každém z těchto cvičení si měly osoby vyměnit 
role.

Během cvičení je nepozoroval nikdo z ostatních, teda až na nás facilitátory. Účast-
níci se tak necítili být pod takovým tlakem skupiny.

Tohle se změnilo ve třetí části, kdy měli pracovat před celou skupinou. Nejdříve se 
měli přihlášení dobrovolníci prezentovat jako během přijímacího pohovoru. Měli 
na to jednu minutu.

Druhý úkol spočíval ve vytváření kontaktů: Jedna osoba seděla na židli, zatímco 
druhá k ní přišla jako cizinec a měla začít konverzaci.

Pro shrnutí aktivity jsme využili tabuli, kterou jsme rozdělili na tři části. Každý 
účastník se opět představil a napsal na tabuli, co se mu líbilo/nelíbilo a co bylo 
obtížné. Když byli hotovi, probírali jsme naše výsledky, abychom identifikovali 
potíže a možnosti jejich snižování. Zjistili jsme, že poslouchání komplimentů bylo 
mnohem těžší než jejich skládání!
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Udělejme si stát!
Vytvořili: Anna Dworak, Agata Nassim, Paula Wiśniewska

Měli jsme skupinku osmi studentů Evropských studií. Navzájem se moc dobře ne-
znali, protože byli pouze v prvním ročníku na univerzitě. Pozorovali jsme u nich 
nedostatek kritického myšlení a kreativity. Neměli za povinnost účastnit se této 
aktivity, byla pro ně dobrovolná. Chtěli jsme vytvořit prostor, který by napomohl 
našim účastníkům pochopit důležitost nalezení rovnováhy mezi udržením svých 
vlastních hodnot a porozuměním a respektováním práv ostatních. Též jsme se 
pokusili dát jim příležitost naučit se něco o vyjednávání, dosahování konsenzu 
a řešení konfliktů. Zmíněnou aktivitou jsme tak chtěli u účastníků rozvinout tyto 
dovednosti a kompetence: kritické myšlení, umění argumentace, nalézání kom-
promisu, vyjadřování svého názoru, uskutečňování nových nápadů, vyjednávání, 
řešení konfliktů a týmovou práci.

Konkrétně jsme udělali následující:

Po představení nás i každého ve skupině jsme si dali úvodní hru s otázkami jako 
„Je můj názor/hledisko důležitější než názory ostatních lidí?“, „Co je důležitější u prá-
ce v týmu: cíl, nebo kompromis?“ a „Co je důležitější: spolupráce, nebo to, jak práce 
dopadne?“. Diskuse, jež následovala po těchto dotazech, nás přivedla k úvahám 
o tom, jak obtížná může být občas spolupráce a týmová snaha o dosažení výsled-
ků.

Poté jsme rozdělili skupinu do čtyř skupinek po dvou lidech. Každý tým byl uve-
den jako skupina občanů jeho vlastního města. Úkolem účastníků bylo navrhnout 
a sepsat určité hodnoty a dějiny města – tak, aby bylo možné vytvořit příslušné 
předpisy, povolání a instituce. K tomu jsme jim dali přesné instrukce:

„Představte si, že žijete na kontinentu zvaném Commonland (Společná země), 
kde nejsou žádné státy, pouze města. Jsou v různých místech a jejich základní 
víry, politické režimy, vlády a společenské organizace nejsou stejné. Vaším úko-
lem je popsat svá města:

 ▷ Vytvořte krátký popis toho, jak je společnost organizovaná; uveďte jméno 
města, jazyk, popište vládu, politický režim, umístění (geografické podmínky), 
náboženství, společnost;

 ▷ uveďte deset nejzákladnějších pravidel/zákonů;
 ▷ stanovte osm nejdůležitějších profesí (povolání);
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 ▷ vymezte šest nejdůležitějších instituci.

Máte na to dvacet minut, tak začněte!“

Po dvaceti minutách jsme každému týmu dali dva kusy kartónu. Na každý z nich 
měly týmy napsat jednu ze šesti nejdůležitějších institucí, které navrhly. Poté 
jsme uvedli druhý krok aktivity:

„Nyní jste v nebezpečí. Na kontinentu se vynořil nový stát jménem Dangerland 
(Nebezpečná země), který chce ovládnout vaše města a stát se impériem. Abyste 
se před ním ubránili, musíte se spojit s ostatními městy a vytvořit jeden stát. Máte 
na to třicet minut.“

Pak jsme vytvořili dva týmy tak, aby v každém z nich byla jedna osoba z každého 
města. Jejich úkolem bylo navrhnout společnost založenou na společném soubo-
ru předpisů (čtyři nejdůležitější pravidla/zákony), seznam prioritních povolání (tři 
nejdůležitější profese), soupis nejdůležitějších institucí (dvě nejdůležitější institu-
ce), férový ekonomický systém a spravedlivý politický systém.

Skupiny diskutovaly a nakonec popsaly jejich nový stát. Poté každý z týmů před-
stavil, co vymyslel.

Na konci jsme se skupinou rozebírali to, jak byla práce v různých skupinách jiná 
a ve kterých se jim pracovalo jednodušeji a ve kterých složitěji. Na závěr jsme vy-
hodnotili celý workshop. Účastníci řekli, že se zlepšili ve vyjednávání, v práci ve 
skupinách a v nalézání konsenzu s jinými nápady a pohledy.

Záchranný člun
Vytvořili: Monika Kabata, Agata Nassim, Olha Petko, Natalia Kacperska,  
Justyna Dziemianowicz, Paula Wiśniewska

Mladí lidé (ve věku 14–17 let), se kterými jsme pracovali, se všichni pravidelně za-
pojují do aktivit místního komunitního klubu. Čtyři dívky a tři kluci byli ohroženi 
sociálním vyloučením. Setkali jsme se a promluvili s pedagogem, který pracuje 
v komunitním klubu. Řekl nám, že tato skupina se zajímá především o strategické 
deskové hry. V návaznosti na to jsme se rozhodli vyvinout simulační hru, která 
může být náročná a zahrnuje a podporuje proces rozhodování a volby.
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Na základě toho, co jsme se dozvěděli od vedoucího komunitního klubu o realitě 
a světě těchto mladých lidí, s nimiž bychom pracovali, jsme se rozhodli, že hlav-
ním cílem metody má být zlepšení dovednosti vyjadřovat se a porozumět různým 
úhlům pohledu. Konkrétněji nám šlo o:

 ▷ zvýšení úrovně kritického myšlení v rozhodovacím procesu ve skupině;
 ▷ zlepšení „umění argumentace“ jejich vlastních tvrzení a voleb;
 ▷ zlepšení schopnosti porozumět různým úhlům pohledu;
 ▷ zlepšení schopnosti dosahovat řešení, která jsou přijatelná pro každou osobu 
v týmu a

 ▷ zlepšení schopnosti pracovat v týmu a být jeho součástí.

V den, kdy měla aktivita proběhnout, jsme se setkali v komunitním klubu a spus-
tili ji zahájením interakcí mezi účastníky, obecnou konverzací a pokládáním otá-
zek. To nám pomohlo účastníky lépe poznat a rozeznat jejich role ve skupině. Díky 
zmíněnému času na přípravu jsme se – my facilitátoři i skupina – lépe seznámili 
jeden s druhým.

Pak jsme si dali energizér, který nám pomohl cítit se lépe ve skupině.

Poté jsme zahájili hlavní část aktivity.

Skupinu jsme rozdělili na tři skupinky a pověděli jim příběh o tom, jak vyhrá-
li spoustu peněz a rozhodli se je utratit na cestu kolem světa. Loď však bohužel 
ztroskotala, a oni se mohli zachránit pouze na záchranném člunu. Navíc je na něm 
místo jen pro ně a sedm dalších lidí ze seznamu, který jsme připravili.

Každý tým dostal soupis čtrnácti postav. Každá z nich měla jednu výhodu a jednu 
nevýhodu:

1. Doktorka – je nejlepším chirurgem v celé zemi; nemá ráda lidi a společnost.
2. Stavitel – je schopný navrhnout a postavit úplně všechno; obvykle nedokáže 

dokončit práci, kterou začal.
3. Tesař – dokáže vytvořit cokoliv ze dřeva; je mu 75 let.
4. Herečka – je krásná a talentovaná; nerada uklízí.
5. Rybář – uloví a zná všechny druhy ryb; hodně pije.
6. Astronom – dovede číst hvězdy a oblohu, ale je uzavřen ve své  

„vlastní hlavě“.
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7. Bankéř – stále se usmívá a je společenský; chce dosáhnout svých cílů bez 
ohledu na náklady (a navzdory pocitům ostatních).

8. Plavec – je jako ryba ve vodě; je drzý a náladový.
9. Kulturista – je velmi silný, ale vyžaduje určitou pozornost, aby byl nápomoc-

ný.
10. Novinářka – je kreativní; hodně mluví.
11. Politička – dokáže motivovat skupinu; všude vidí spiknutí.
12. Skaut – umí všude přežít; je mu 12 let.
13. Kutil – dokáže vše opravit; rád klevetí.
14. Student – dovede perfektně řídit tým a řešit konflikty; všechen svůj čas tráví 

flámováním.

Skupinky měly za úkol vybrat sedm osob ze seznamu, se kterými by nejraději sdí-
leli společné místo na záchranném člunu.

Když byl každý tým hotov, seskupily se do větších skupin a měly sestavit jednu 
skupinu výběrem sedmi osob, na kterých by se všichni shodli.

Nakonec jsme skupině dali i úkol vytvořit seznam nejdůležitějších pravidel, který-
mi by se posádka záchranného člunu měla řídit.

Pak jsme cvičení vyhodnotili. Ptali jsme se, jak lehké nebo těžké bylo vybrat určité 
osoby a přitom zdůvodnit, proč byly vybrány; zajímaly nás také obtíže a snadnost 
dosažení dohody mezi všemi účastníky ve skupinkách i ve velké skupině.

Poté jsme se pokusili přenést tuto zkušenost do jejich skutečného života; ptali 
jsme se na příklady situací, kde bylo nutné přijít s vlastním úhlem pohledu, a jak 
se chovali, když měli jiný názor než ostatní. Nicméně lehčí bylo mluvit o hře a zá-
věrech ze „Záchranného člunu“ než o skutečném životě.

Před aktivitou jsme měli jisté pochybnosti, zda bude pro účastníky zajímavá. Bylo 
skvělé vidět, že metoda je zaujala a že všichni ze skupiny se do ní zapojili. Účast-
níci diskutovali o úkolech, snažili se nalézat argumenty a dosahovat kompromisy. 
Mnohem těžší bylo udělat seznam nejdůležitějších pravidel. Měli jsme v plánu do-
stat se k seznamu deseti, ale rozhodli jsme se skončit se sedmi.

Realizace výše uvedené metody byla pro účastníky užitečná a my jsme dosáhli 
toho, co jsme plánovali. Mělo to pozitivní dopad i na nás facilitátory setkání. Mohli 
jsme si vylepšit své dovednosti směřující k usnadnění komunikace uvnitř skupiny 
účastníků ohrožených sociálním vyloučením.
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6: Ověřte to!
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Kapitola 6: Ověřte to!
Kdybychom vám dali peníze na úžasný projekt, který pomůže mladým lidem roz-
vinout jejich sociální a občanské kompetence, jak bychom věděli, zda byl dobrý 
nápad dát vám peníze a zda jste skutečně podpořili ty mladé lidi v rozvíjení těchto 
zásadních dovedností, postojů a porozumění?

A pokud by nám dokonce i bylo jedno, zda jste byli úspěšní, jak by tito mladí lidé 
mohli ukázat ostatním, že pracovali na svých sociálních a občanských kompeten-
cích? Jak by mohli „zviditelnit“, co se naučili, tedy ukázat to potenciálním zaměst-
navatelům, klientům, školám nebo univerzitám – jinak než svým chováním?

Smůla. V neformálním vzdělávání nejsou žádné diplomy a vysvědčení, které by 
každý akceptoval jako platný důkaz, že jste schopni dělat určité věci. Je to sku-
tečný problém a skutečný paradox, že nemáme formální způsob prokázání učení, 
které proběhlo v neformálních situacích.

Validaci (ověření) neformálního a informálního učení vidíme čím dál tím více jako 
způsob zlepšování celoživotního učení a učení v rozmanitých formách a místech. 
Stále více evropských zemí zdůrazňuje důležitost viditelnosti a ocenění uče-
ní mimo formální vzdělávání a instituce odborné přípravy, jako například učení 
v práci, ve volném čase, doma a samozřejmě během neformálního vzdělávání.

V době nedávné ekonomické krize a po ní, kdy rostoucí nezaměstnanost v Evropě 
negativně ovlivňovala zejména mladé lidi a zpomalovala ekonomický růst, se ob-
jevují nové příležitosti pro neformální učení a získávání dovedností.
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Na úrovni Evropské unie je několik politik, doporučení a iniciativ, které přikládají stále více důleži-
tosti ověřování (validaci) neformálního a informálního učení. Doporučení Rady ze dne 20. prosin-
ce 2012 o uznávání neformálního a informálního učení 2012/C 398/01 zdůrazňuje, že: „V době, kdy 
se Evropská unie potýká s vážnou hospodářskou krizí, jež způsobila prudký růst nezaměstnanosti 
zvláště mezi mladými lidmi, a v kontextu stárnutí obyvatelstva může uznávání podstatných znalostí, 
dovedností a kompetencí o to více přispívat ke zlepšování fungování trhu práce, podpoře mobility 
a zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu.“

Když navrhujeme a plánujeme program neformálního vzdělávání k rozvoji soci-
álních a občanských kompetencí u mladých lidí, je potřebné myslet na to, jakým 
způsobem prokážeme, že mladí lidé získali tyto kompetence – a do jaké úrovně. 
Ve formálním vzdělávání máme vysvědčení/diplomy založené na standardních 
učebních osnovách.  V neformálním vzdělávání však nejsou žádné univerzální 
metody nebo nástroje. Nicméně věříme, že mladí lidé účastnící se vzdělávacího 
procesu mají právo obdržet důkaz o jejich vzdělávacích zkušenostech. Jak to mů-
žeme provést?

Validace kompetencí v neformálním vzdělávání stále není vyřešenou otázkou. Na 
evropské úrovni není žádný univerzální systém, který by mohl správně fungovat 
(jako například ECTS – Evropský systém přenosu a akumulace kreditů – pro vyso-
ké školství).

Ověřování, uznávaní a akreditace
Takže o čem to vlastně mluvíme, když zmiňujeme „ověřování“ nebo „uznávání“? 
Když se podíváte na různé systémy a nástroje, které jsou k dispozici, často se tě-
mito termíny ohánějí. Vyjasněme si tedy význam těchto slov podle Collins English 
Dictionary and Thesaurus (2001):

 ▷ akreditovat znamená certifikovat, že něco odpovídá požadovaným standar-
dům;

 ▷  uznávat znamená formálně přiznávat a potvrzovat kompetence;
 ▷ ověřovat (validovat) znamená prověřit prostředky k potvrzení kompetencí 
a dát jim oficiální sílu a význam.

pathways-CC2018-cz.indd   98 15.12.2017   09:26



Stezky 99

Je to nyní jasnější? Též si myslíme, že není. Jak je vidět, tyto tři termíny nemůžou 
být používány jako synonyma, avšak zatím v nich stále existuje zmatek daný pře-
kladem anglických slov a jejich koncepčním významem.

Pro účely našeho projektu jsme se rozhodli použít následující oficiální definici va-
lidace dle CEDEFOP (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání): „Po-
tvrzení příslušeného orgánu, že výstupy učení (znalosti, dovednosti a/nebo kom-
petence) získané jednotlivcem ve formálním, neformálním nebo informálním 
prostředí byly posouzeny vůči předem definovaným kritériím a jsou v souladu 
s požadavky validačního standardu. Validace typicky vede k certifikaci.“

V pořádku, takže všechno začíná ověřováním a abyste to mohli udělat, potřebuje-
te nějaké předem definované standardy a kritéria. A to se snáz řekne, než udělá.

Zatímco je celkem lehké posoudit, na jaké úrovni komunikujeme v angličtině 
nebo jiných jazycích, není už tak jednoduché určit kritéria pro sociální a občanské 
kompetence. Nemáme žádnou učebnici gramatiky nebo slovník, které si může-
me nastudovat a pak být přezkoušeni z empatie, z toho, jak umíme komunikovat 
s ostatními nebo nakolik se dokážeme motivovat a vytrvat tváří v tvář obtížím.

Mimochodem, nejsme jediní, kterým to připadá těžké. Síť Eurydice zjistila, že 
z osmi klíčových kompetencí pouze tři, jmenovitě komunikace v mateřském jazy-
ce, komunikace v cizích jazycích a matematická kompetence a základní kompe-
tence v oblasti přírodních věd a techniky, můžou být přímo propojeny s jednot-
livými předměty ve školách. Tyto tři kompetence jsou také nejčastěji hodnoceny 
v národních testech. V protikladu s tím v mnoha evropských zemích zbývající klí-
čové kompetence, které jsou průřezové a týkají se více předmětů, jako například 
„učit se učit“ nebo sociální a občanské kompetence, nejsou v současnosti obecně 
součástí národního testování.

Když přemýšlíme nad ověřováním sociálních a občanských kompetencí v kontex-
tu neformálního vzdělávání, musíme si uvědomovat, že není žádný univerzální 
systém validace, který by pro tento účel fungoval skutečně dobře. Co můžeme 
realisticky udělat v tomto kontextu, je nelézt způsob, který je ušit na míru naší 
vzdělávací „stezce“. Pro nás to znamená, že se musíme během plánování našich 
vzdělávacích aktivit zamyslet nad tím, jak by naši účastníci mohli ukázat, nakolik 
vyrostli, nakolik se zlepšili. Stejně tak, jako musíme vyvinout vzdělávací stezku 
specificky pro naši cílovou skupinu a sociální realitu jejích členů, potřebujeme 
vyvinout i způsob, jakým můžou informovat o svém růstu, který zapadá do toho, 
kým jsou a jaké ambice mají pro svou budoucnost.
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Jednou z možností, jak se v této situaci pohnout dopředu, je vzít nejpoužíva-
nější metodu posuzování v neformálním vzdělávání: sebehodnocení. Konkrétně 
Youthpass.

Youthpass je nástroj pro doložení a uznání výstupů učení z aktivit práce s mládeží. 
Je součástí strategie Evropské komise na podporu uznávání neformálního vzdě-
lávání a uvádí politiky do praxe a zároveň přenáší praxi do politik. Jsme přesvěd-
čeni, že je to skvělý nástroj. Youthpass je proces reflexe, který pomáhá určovat 
a popisovat výstupy učení v projektu mládeže a vede k vydání certifikátu, který 
dokládá tyto vzdělávací výstupy, avšak má i jedno významné omezení – lze ho po-
užít pouze pro projekty financované z programů Erasmus+ (2014–2020) a Mládež 
v akci (2007–2013). Takže pokud děláte nějaký místní projekt, který nebyl podpo-
řen z těchto programů, nemůžete ho použít.

Více informací o Youthpassu: https://www.youthpass.eu

Co tedy můžeme dělat v této situaci, kdy obecně není k dispozici uni-
verzální systém ověřování sociálních a občanských kompetencí získa-
ných prostřednictvím neformálního učení pro mládež? Navrhujeme 
vrátit se zpátky na začátek našeho vzdělávacího procesu a začít s Plát-

nem na vývoj aktivit, založeným na vzdělávacím kontinuu.

Jak už víte, když postupujete přes Plátno na vývoj aktivit, začínáte tím, že pře-
mýšlíte o své cílové skupině a všech různých zainteresovaných osobách, jež jsou 
nějakým způsobem zahrnuty do aktivity, kterou chcete dělat. Uvažujete o sociální 
realitě mládeže, s níž chcete pracovat, o jejích potřebách a o tom, jak vypadá její 
svět. Ale také se podíváte na to, kdo další má zájem o tyto mladé lidi a jejich soci-
ální a občanské kompetence. Možná jejich organizace? Možná jejich potenciální 
budoucí zaměstnavatelé nebo klienti? Možná jejich vrstevníci? Když víte všechno, 
co můžete vědět o všech těchto zájemcích ve vaší vzdělávací aktivitě, připraví vás 
to na vyvinutí skutečně úžasné vzdělávací stezky, která dává smysl, je zábavná 
a má opravdu dopad. Avšak všechny tyto informace vám pomůžou porozumět 
také tomu, jak nejlépe podpořit mladé lidi, se kterými pracujete, v tom, aby jejich 
učení bylo uznáno i těmi kolem nich.

Pokračujte a podívejte se trochu hlouběji a o krok dál: Co potřebuje každá z těch-
to zainteresovaných osob, co se týče uznávání vzdělávání? A co by měla mít v ru-
kou vaše cílová skupina po skončení aktivit s vámi, aby se její členové cítili nejvíc 
hrdí? Že by nějaký produkt, který sami vyrobili ( jako v Knižních budkách)? Nebo 
možná nějaký certifikát, který by detailně popisoval, co dělali, a který by na sobě 
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měl logo vaší organizace a vašich partnerů (jako v Městě pro mládež)? Nebo něco 
úplně jiného?

Dívali jsme se široko daleko, abychom našli použitelný systém, který by se dal 
přizpůsobit pro určitý kontext, protože tohle všechno sleduje náš přístup. Potře-

bovali jsme něco, co může být vytvořeno pro konkrétní aktivitu nebo 
pro určitou kompetenci, na které se pracuje v průběhu několika akti-
vit. Našli jsme Otevřené digitální odznaky (Open Digital Badges), které 
jsme si oblíbili a doporučujeme je i vaší pozornosti – určitě se na ně 
podívejte a zjistěte si o nich víc.

Otevřené digitální odznaky jsou online systémem na podporu jakého-
koliv vzdělávacího procesu. Odznak se skládá z konkrétního obrázku 
a metadat, která obsahují informace jako: jméno a popis odznaku, úko-
ly a kritéria jeho získání (další informace: https://www.badgecraft.eu/en/
open-badges/understand-badge-meta-data; http://ebawebsite.net/).

Hlavním důvodem pro výběr otevřených digitálních odznaků jako dobrého ná-
stroje validace je pro nás jejich flexibilita a jednoduchost tvorby. Můžete odznaky 
přizpůsobit pro zvláštní potřeby a vzdělávací procesy a vizualizovat, jak lidé dosa-
hují pokroku (zlepšují/získávají) v kompetencích. Obrovskou výhodou odznaků je 
též aktivní zahrnutí účastníků do jejich vzdělávacího procesu. Pro nás je to skvě-
lý nástroj na monitorování vlivu konkrétních implementovaných metod na naše 
účastníky a dále na vyhodnocení, jak účinná daná metoda je.

Z pestrého množství platforem na vydávání odznaků bychom rádi 
představili Badgecraft (https://www.badgecraft.eu/en), která nabízí 
mnoho informací o Otevřených digitálních odznacích. Nachází se tam 
rovněž ohromná databáze odznaků připravených k okamžitému pou-
žití, které si snadno přizpůsobíte svým potřebám, nebo si můžete vy-

tvořit své vlastní odznaky. Též tam naleznete správu systému odznaků a uživatelů 
snažících se je získávat, kde pro ně můžete vytvářet certifikáty.

Protože odznaky se tak jednoduše používají a jsou tak přizpůsobitelné pro určitý 
kontext, myslíme si, že velice dobře pasují k procesu pracujícímu se specifickým 
kontextem, kterým jsme vytvářeli naše aktivity. Jelikož je každá nová metoda 
a studijní proces jiný, rádi bychom vám dali příklad, jak naformulovat a vytvořit 
odznaky, na základě jedné z aktivit, které jsme testovali – „Budeme přáteli?“.
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Název odznaku 
a obrázek

Popis dosaže-
ných výsledků 

představovaných 
odznakem

Úkoly, jež je nutno 
splnit pro získání 
odznaku (kritéria 

odznaku)
Typ důkazu  
a posouzení

Štítky  
(8 klíčových  
kompetencí)

Pravý přítel Odznak představuje 

pochopení toho, jak 

funguje virtuální svět, 

jaké jsou jeho pro-

blémy a jak může být 

naopak pro mladé 

lidi užitečný. Pomáhá 

v reflexi tématu 

přátel na Facebooku 

a toho, jak efektivně 

používat Facebook.

Úkol 1 – pozorně 

zhlédněte tento film: 

https://www.youtube.

com/watch?v=22gU-

YhzG3iI a řekněte, co 

podle vás bylo jeho 

důležitým sdělením.

Úkol 2 – analyzuj-

te své přátele na 

Facebooku a rozdělte 

je do tří skupin – pra-

videlní přátelé (jste 

s nimi v kontaktu 

každý týden), přátelé 

z dávnějších časů  

a „přátelé“, které ne-

znáte ve skutečném 

životě, a svá zjištění 

zaznačte do tabulky.

Úkol 3 – uveďte 

příklady významu 

pojmů „skuteční 

přátelé“ a „falešní 

přátelé“.

Úkol 4 – napište 

svou úvahu na téma 

nebezpečné online 

situace; pokud mů-

žete, uveďte osobní 

příklady.

Úkol 5 – napište 

svou úvahu na téma 

efektivního používání 

Facebooku; pokud 

můžete, uveďte osob-

ní příklady.

Důkaz 1 + schopnost 

napsat text

Důkaz 2 + posouzení 

na základě tabulky

Důkazy 3, 4, 5 + po-

souzení napsaného 

textu

Učit se učit

Komunikace

pathways-CC2018-cz.indd   102 15.12.2017   09:26



Stezky 103

pathways-CC2018-cz.indd   103 15.12.2017   09:26



104 KAPITOLA 6: OVĚŘTE TO!

7: To jsme my!
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Kapitola 7: To jsme my!

Česká rada dětí a mládeže je národní rada mládeže zastupující české děti, mlá-
dež a jejich organizace vůči české vládě, Evropské unii, dalším českým, zahranič-
ním nebo mezinárodním organizacím a institucím i široké veřejnosti. Máme ko-
lem stovky členských organizací, jež pro změnu mají více než 200 000 jednotlivých 
členů (dětí a mladých lidí). Naším cílem je podporovat podmínky ve společnosti 
příznivé pro práci s mládeží a participaci mládeže a povzbuzující zdravý rozvoj 
dětí a mladých lidí, aby z nich vyrostli sebevědomí a zodpovědní občané. Aby-
chom to dokázali, pracujeme s odpovědnými politiky a zástupci dalších organi-
zací a institucí, přinášejíce nápady a názory mladých lidí, a poskytujeme mladým 

a vedoucím mládeže informace, podporujeme dobrovolníky pracující 
s dětmi a mládeží, pořádáme setkání, semináře, mezinárodní výměny 
mládeže a vzdělávací projekty, které vedou k užitečným a skvělým vý-
stupům, jakým je i tato publikace. Více informací o nás naleznete na 
našem webu http://crdm.cz.

pathways-CC2018-cz.indd   105 15.12.2017   09:26



106 KAPITOLA 7: TO JSME MY!

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella“ (Nadace pro 
podporu neziskových organizací „Umbrella“) je nezisková organizace založená 
roku 2007. Nadace „Umbrella“ je infrastrukturní organizací s cílem povzbuzovat 
občanskou a sociální angažovanost prostřednictvím vytváření a rozvíjení nových 
organizací. Tento cíl dosahuje skrze školení, poradenství, poskytování informací 
a animaci.

S finanční podporou města Wrocław „Umbrella“ implementuje projekt wrocla-
wského podpůrného centra neziskových organizací „Sektor3“, jehož příjemci jsou 
organizace a aktivisté, kteří plánují pracovat v neziskovém sektoru. V rámci pro-
jektu Nadace poskytuje zdarma podporu ve formě školení specialistů a konzultací 
právních a finančních aspektů, psaní a řízení projektů, komunikace, fundraisingu 
a spolupráce s úřady, PR a měkkých dovedností užitečných v sociálních aktivitách 
– management, asertivita, animace komunity. Projektem „Sektor3“ průměrně 
podporujeme 450–600 neziskových organizací za rok.

Další cíle Nadace zahrnují rozvoj občanské společnosti a pořádání 
vzdělávacích aktivit a práce s mládeží. Mimo projekt wroclawské-
ho podpůrného centra neziskových organizací „Sektor3“ má Na-
dace mnoho jiných projektů v oblasti vzdělávání zacílených na růz-
ná publika. Více informací o nás najdete na našem webu na adrese  
http://fundacja-umbrella.org.pl.
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Lietuvos Jaunimo Centras (Litevské centrum mládeže) bylo založeno v roce 
2010. Jeho hlavním cílem je podporovat pozitivní mládežnické iniciativy i poro-
zumění mezi mladými lidmi pocházejícími z různých kulturních nebo sociálních 
podmínek. Naše organizace se snaží nasměrovat energii mladých lidí do aktivit 
přinášejících prospěch společnosti i naší zemi.

Centrum prosazuje a popularizuje myšlenky a hodnoty mladých lidí. Progresivní 
mládež zastřešená centrem povzbuzuje neformální vzdělávání, demokratické re-
formy, sociální spravedlnost, společenskost, veřejného ducha a rovné příležitosti 
pro všechny. Věříme, že s každým by se mělo jednat stejně bez ohledu na jeho/její 
etnicitu, rasu, sexuální orientaci nebo náboženskou víru.

Členové organizace jsou zapojeni do rozličných projektů souvise-
jících hlavně se šířením neformálního vzdělávání v litevských regio-
nech, sociální reklamou a implementací projektů na zlepšování úrov-
ně kompetencí mladých lidí. Pro více informací navštivte náš web  
http://www.ljc.lt/lt/.
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