
Sociální práce - Hraní rolí
Hraní rolí na téma kyberšikana a její formy
- Učební materiály pro děti a mládež -
Cílem metody hraní rolí je, aby žáci během znázornění pocitů v každé z rolí navrhli, vyzkoušeli a odůvodnili i alternativní chování. Měli by porozumět i
opačnému stanovisku a naučit se, že Internet není žádný bezprávní prostor. Kromě toho se seznámí se strategiemi jak v podobných případech jednat. V
následné diskuzi jde především o výměnu pocitů a pohledů na věc, o podnícení procesu porozumění a o to, aby se účastníci – aspoň slovně – shodli na
některých základních poznatcích (např. že každý vnímá útoky na svoji osobu jinak a rovněž se jinak s nimi vyrovnává).

Tato metoda též stmelí účastníky hravým a zároveň i informativním způsobem.

Základní údaje

Cílová skupina:
Akční rámec:
Místo:
Časový rámec:
Potřeby:

Materiál:

děti a mládež do 12 let
akce ve skupině (nejméně 10 účastníků)
dětská a mládežnická zařízení, volnočasové akce, školy
2-3 hodiny
Velký prostor (aula, apod.) s dostatkem prostoru na hraní rolí (soudní
jednání / konference) a židle uspořádané do kruhu, příp. do řad. → Navíc
by mělo jít o takový prostor, který zajistí, že se nebude dívat, ani
účastníky rušit nějaké publikum.
Kromě dostatku místa na sezení pro všechny účastníky potřebujete ještě
5-7 stolů, příp. i počítač s přístupem na Internet a projektor. Rovněž
doporučujeme tabuli na psaní, fixy/křídu a magnety/špendlíky. Pokud
chcete celou hru nahrávat, potřebujete i kameru s příslušenstvím.
Další pokyny k pomůckám najdete v poznámkách k jednotlivým cvičením,
vyučovacím hodinám a metodám.
Pokud chcete, aby hra působila živěji, můžete použít doplňující pomůcky,
které si pro tu-kterou hru vyberete.

/cs


Výukové cíle

Děti/mladí

...se naučí vnímat téma kyberšikany a její formy.

...porozumí pojmům kyberšikana, sexting, atd.

...poznají různé role v kyberšikaně a její jednotlivé projevy.

...mohou poznat pocity a myšlenky osob zapojených do kybernetického šikanování a vcítit se
do nich.
...vypracují strategie a návody jak předcházet kyberšikaně a jejím projevům, případně jak se
bránit



Plánování hodiny - Úvod
Hraní rolí ve formě akčního odpoledne: 
"Let's fight it together" (Kyberšikana - zatočme s ní společně)

Rámcový příklad akčního odpoledne:
14:00 Přivítání 10 min

14:10 Úvod do tématu prostřednictvím aktivity ze souboru metod (vysvětlení pojmů / příčiny, motivy / důsledky pro
zúčastněné)

20 min

14:30 Přednáška k právním skutečnostem 10-20
min

PŘESTÁVKA

15:00 Hraní rolí:  Zahrání soudního řízení nebo konference se všemi zúčastněnými 90 min

16:30 Reflexe a diskuse 30 min

17:00 Zhodnocení a závěr 10 min

Zdroje
Bundesjugendwerk der AWO e.V. (2005): Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Bonn
Bundeszentrale für politische Bildung (2004): http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel

http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel


Plánování hodiny - Krok 1
Vzbuzení zájmu o tématu
Už úvod by měl v účastnících probudit zvědavost. Inspiraci na aktivní úvod do tématu najdete v našich metodách. Můžete si vybrat vhodnou metodu
podle složení skupiny.

Upozornění:

Následně po použití jedné z metod doporučujeme rozhovor v kruhu. V něm vysvětlete mladým jednotlivé pojmy a konkretizujte možné příčiny a
důsledky.

Možné otázky:

Co myslíte, jsou možné příčiny, proč někdo...
Jaké následky to může mít pro oběť a jaké pro pachatele? (Přechod k právním hlediskům, ale nezapomeňte na fyzické a psychické
důsledky.)

Plánování hodiny - Krok 2
Přednáška k právním skutečnostem
Tady doporučujeme přizvat externího odborníka. Ten účastníkům zprostředkuje obsáhlé vědomosti, které může ilustrovat na konkrétních případech ze
života. Odborníkem se však můžete stát i vy nastudováním teoretických poznatků a doporučených online materiálů. S novými vědomostmi můžete
potom i vy uvést účastníky do právního hlediska.

Následně:  Čas na otázky, krátká diskuze v kruhu
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Plánování hodiny - Krok 3
Hraní rolí
Všeobecné informace k metodě hraní rolí:

Upozornění:

Použití hraní rolí v pedagogickém kontextu vyžaduje odbornou způsobilost. Potřebujete proto vědomosti/přehled o metodických možnostech,
empatii, fundovanou reflexi a praktické zpracování poznatků. Proto vás prosíme, abyste si pozorně přečetli následující úvodní myšlenky a
poznámky k tématu hraní rolí.

Hraní rolí - komplexní metoda na osvojení si společenské skutečnosti

Hraní rolí je metoda, při které se témata z reálného světa probírají hravým způsobem. Tím, že každý vytváří svoji roli sám, a že se probírají nejrůznější
úhly pohledu, poznají herci nejen pozadí a motivy kyberšikany, ale i možnosti alternativního chování. Toto téma je možné použit v nejrůznějších
pracovních odvětvích pro témata relevantní pro danou skupinu - vcítění se do aktuální situace, problému nebo konfliktu z běžného života, dokonce i
jejich řešení.

Cílem této metody je:

ozřejmit postoje a způsoby jednání
ukázat východiskové body pro změny
naučit účastníky vnímat a pozorovat sebe a sociální prostředí
naučit účastníky přes vcítění se do situace znázornit a analyzovat konflikty
vědomě prožít vlastní způsob jednání a naučit se nové způsoby

Závěrem je možné říct, že hraní rolí představuje dobrou pedagogickou metodu, pomocí které probudíme u účastníků pocit pro vymezení vlastní
identity. Interakcí s ostatními účastníky se nejen posilní jejich vlastní vnímání, ale i využijí svoje sociální kompetence. To jim umožní znovu najít svoji
roli, svoje místo v rámci společenské struktury a odlišit se od ostatních členů skupiny.

Varianty hry:

a. Improvizace
Situace z bezprostředního okolí mladých, se kterým mají zkušenosti (např. případ kyberšikany ve škole / ve sportovním klubu / v okruhu
přátel)
Není potřeba žádná větší příprava, protože hraná situace je účastníkům známá z každodenního života, stačí krátká dohoda:

stanoví se dějový rámec
průběh hry a ztvárnění rolí je flexibilní

Upozornění:  improvizace neznamená, že postavy jednají úplně libovolně, ale že pohotově ztvárňují myšlenku hry
Trvání hry:asi 10 minut

b. Řízená hra
Hrané situace nepocházejí přímo z každodenního života dětí/mládeže
Zobrazují možné životní situace v budoucnosti
Je potřebná úprava odborníkem (příprava a dodatečné zpracování):

informační materiál ke hře,
kartičky s úlohami a poznámkami k postavám
dobře strukturované dodatečné úpravy režisérem

vhodné pro ty tématické okruhy, které zachytávají velmi osobní rovinu nebo silný konflikt

Režisér by měl:

sám vyzkoušet hraní rolí (trocha radosti z hraní se přenese i na mládež)
dobře se na hraní rolí připravit (přihlížet při plánovaní na prostředí, ve kterém se účastníci pohybují)
obeznámit účastníky s přesnými pravidly hry
starat se o nerušený průběh hry (žádné hlouposti nebo urážení)
zohlednit individuální potřeby a dynamiku skupiny
zachovat si přehled
dělat prostředníka při případných rozporech mezi účastníky
v případě potřeby pomoct (např. pomocnými otázkami v kritických okamžicích hry nebo i jako herec, když někdo z účastníků potřebuje pomoct)
sledovat čas a trvání celé hry, příliš dlouhé scény snižují soustředění

Aby byla metoda úspěšná, je třeba dodržet některá didaktická pravidla:

Účastníci mají dobré vědomosti o tématu hry.
Každý má dostatek informací o roli, kterou má hrát.
Žádný nátlak:účastníci se sami rozhodnou, jestli se chtějí zapojit do hry.
Dostatek času na přípravu a závěrečnou diskuzi (žádná časová tíseň).
Je třeba jasně určit, kdo patří do skupiny pozorovatelů a jaká je jejich úloha (na co se mají zaměřit).
Žádné vystupování před publikem, když se na to účastníci necítí.
Pokud si to skupina vysloveně nepřeje, neměla by se hra odehrávat na jevišti nebo jiném vyvýšeném místě. Hraní rolí by se mohlo změnit na
zábavné divadelní představení, nebo by se herci mohli cítit před publikem nepříjemně (herci a pozorovatelé by měli být na stejné úrovni).

Realizace
1. Zahřívací fáze

Zejména v práci s mládeží stojí vždy pedagogický personál před výzvou, jak co nejlépe zabezpečit dynamiku skupiny a spolupráci mezi zúčastněnými
herci. Čas dospívání se vyznačuje sociálními změnami jak "všechno je trapné", ostýchavost před skupinou nebo naopak pocit "já jsem tu nejdůležitější".
Proto je důležité, aby se pedagog snažil navodit otevřenou komunikaci a kolegiální chování mezi účastníky. Pro vzájemné zostuzování, vysmívání nebo
urážky tu není místo. Nikdo z členů skupiny by neměl mít strach z vyloučení.

Ještě před samotnou přípravou a odehráním hry může být velmi prospěšné uvolnit atmosféru ve skupině jedním nebo vícerými zahřívacími cvičeními
(viz část Cvičení k zahřívací fázi).

Pokud jde o zkušenou skupinu, která má už za sebou vícero hraní rolí a navíc se její členové vzájemně dobře znají, příp. ve skupině vládne kolegiální
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spolupráce, můžeme zahřívací kolo zkrátit nebo dokonce úplně vynechat.

U skupin, jejíž členové se znají jen letmo nebo se neznají vůbec, se doporučuje začít zahřívacími cvičeními, konkrétně seznamovacími hrami.

2. Přípravná fáze

Po uvolnění atmosféry a lepším poznání se začíná přípravná fáze hraní rolí. Abychom účastníky uvedli do situace, použijeme nějaký názorný případ.
Můžeme ho např. nahlas přečíst nebo nechat skupině čas na jeho přečtení, přehrát video, pokud máme nějaké k dispozici (viz Náměty).

Upozornění:

V našich námětech najdete různé případy na téma kyberšikana a její projevy. Můžete si vybrat některý z nich, nebo použijte případ ze svého okolí
nebo z médií.

Po tom, co se skupina seznámí s dějem, doporučujeme vyhradit čas na prodiskutování situace, aby mohli účastníci klást otázky. Následně může
pedagog rozdělit děti na menší skupiny, které po 10-minutové přípravě znázorní/zahrají každá kousek z popisovaného případu. Tímto způsobem získají
první kontakt s kontextem, zapojenými postavami a jejich myšlenkami a pocity. Pokud to časový rámec nedovoluje nebo by to pro danou sestavu
nebylo možné, může se po názorném příkladu a krátké diskuzi přejít rovnou k přípravě hraní rolí. K tomu je nutné, aby režisér jasně stanovil, co přesně
bude třeba hrou znázornit. Nabízíme vám dvě varianty, u nichž je možné materiály různě obměňovat. Můžete se rovněž rozhodnout, jestli si kartičky s
úlohami vyrobíte sami nebo spolu s dětmi.

Hra na soudní řízení
Na tomto místě uvádíme přesný seznam zúčastněných herců a kartičky s úlohami, spolu s pokyny pro herce. Aby byl rámec děje co nejširší, jsou
informace na kartičkách jen rámcové. Herci tak mohou do hry vnést svoji individuální představu. Je jen na vás, které úlohy ve své hře obsadíte.
Ne pro každou skupinu (příp. příběh) je nutné obsadit všechny role. Upozorňujeme, že při uvedeném soudním jednání je velký prostor pro
manévrování, když jde o zákony. I když jste předtím se skupinou probrali právní hledisko, můžou herci vnést vlastní myšlenky. Hra znázorňuje
systém soudního jednání všeobecně, který nemusí přesně odpovídat právnímu systému ve vaší zemi.

Upozornění:

Někdy mohou být nápomocny různé doplňky, díky nimž se herci lépe vcítí do své role. Pár příkladů:

soudce, soudci z lidu nebo právní zástupci mají oblečený talár apod.
učitel(ka) má vlasy sepnuté/zčesané dozadu, čímž získá přísný vzhled
rodiče mají oblečenou blůzu/košili, příp. mají i brýle

V takovémto případě musíte všechny tyto pomůcky obstarat vy!

Role, které můžete obsadit:

Oběť
Pachatel(ka)
Soudce/Soudkyně
1 nebo více soudců z lidu / porotců
Právní zástupci
Sympatizanti
Rodič oběti
Rodič pachatele/pachatelky
Dospělý, který má děti na starosti (např. třídní učitel nebo trenér)

Ostatní účastníci jsou v roli pozorovatelů interakce (viz Formulář pro pozorovatele).

 Zde najdete kartičky ke hře Soudní
řízení
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Hra na konferenci
Na tomto místě uvádíme přesný seznam zúčastněných herců a kartičky s úlohami, spolu s pokyny pro herce. Aby byl rámec děje co nejširší, jsou
informace na kartičkách jen rámcové. Herci tak můžou do hry vnést svoji individuální představu.

Upozornění:

Někdy mohou být nápomocny různé doplňky, díky nimž se herci lépe vcítí do své role. Pár příkladů:

Ředitel(ka) v obleku/blůze a sukni a s brýlemi
Lhostejný pachatel v moderním oblečení, s nejlepším mobilním telefonem atd.
Oběť podle možností v nemoderním oblečení, se starším, jednoduchým telefonem

V takovémto případě musíte všechny tyto pomůcky obstarat vy!

Hra může začít.

3. Fáze hry

Režisér zahájí hru tak, že všechny jasně a zřetelně přivítá na řízení/konferenci (uvede rovněž přesné místo a čas).

Příklad: "Srdečně vás vítám na soudním pojednávaní na krajském soudu v Brně. Je pondělí odpoledne a bude se
projednávat věc ... ."

Potom doporučujeme uvést do hry jednotlivých herců a i skupinku pozorovatelů/publikum. To může režisér udělat podáním ruky a pozdravem jménem
(včetně funkce, kterou herec zastává). Alternativa: položit ruku na rameno představovaného herce.

Úvod do jednotlivých rolí může probíhat následovně: "Vítáme našeho předsedajícího soudce/soudkyni pana/paní
... a přísedící pana/paní... . Přítomný je též ... ."

Herci začnou hrát. Režisér do hry nezasahuje, kromě případů, kdy skupina v kritických situacích potřebuje pomoct cílenými otázkami, nebo když
potřebuje pomoc některý z herců. Přitom byste měli sledovat čas. Když zjistíte, že scéna ztratila jiskru, přejděte k další scéně, příp. hru ukončete.

4. Závěrečná fáze

Důležité: Režisér by měl po skončení hry propustit herce z jejich role a "přivést" je zpátky k vlastní osobě. Na následnou analýzu je totiž třeba,
aby si přítomní zachovali určitý odstup k zahraným rolím: takto zabráníme tomu, aby se konflikty a vlastnosti ztělesněné ve hře přenesly na
skutečné osoby.

Role, které můžete obsadit (ne pro každý příběh je nezbytné obsadit všechny role):

Vedení instituce (např. ředitel, předsednictvo)
Poradce vedení (např. zástupce učitelů, člen předsednictva)
Dospělý, který má děti na starosti (např. třídní učitel nebo trenér)
Poradce z instituce (např. žákovská rada nebo zástupce žáků)
Mluvčí skupiny (např. předseda třídy, kapitán družstva)
Oběť
Pachatel(ka)
Sympatizanti
Rodič oběti
Rodič pachatele/pachatelky
Svědkové (spolužáci, přátelé)

Ostatní účastníci jsou v roli pozorovatelů interakce (viz Formulář pro pozorovatele).

 Zde najdete kartičky ke hře
Konference


Role, které je třeba obsadit, můžete rozdělit mezi účastníky následujícími způsoby:

Každý z účastníků si vybere libovolnou roli a podle instrukcí na své kartičce se připraví na
hru. Zbylí účastníci, dostanou dotazník pro pozorovatele, který si přečtou, a v případě potřeby
pomůžou hercům s jejich přípravou.
Utvoří se malé skupinky. Každá skupina popřemýšlí, jak by se dala vybraná role nejlépe
zahrát, a vybere jednoho dobrovolníka. Ten podle připravených textů zahraje celou roli.
Ostatní vytvoří skupinku diváků (s formulářem pozorovatele).
Účastníci pracují ve skupinkách. Každá skupinka připraví/napíše podle kartičky podrobný
plán pro svoji roli. Tyto skripty režisér po 15 minutách posbírá a poskládané hodí do krabice
nebo podobné nádoby. Všichni dobrovolníci, kteří by chtěli hrát, si po jednom vylosují roli a
dostanou 5 minut na její prostudování. Pokud by účastníci nebyli s výsledky losování
spokojeni, můžeme nechat herce svobodně si vybrat.

Tip: Doporučujeme, aby si herci vymysleli jméno, které si napíšou na papírek a připnou na
oblečení. Nezapomeňte na potřebné pomůcky.

Další techniky:

Uprostřed hry, kterou jsme zde
načrtli, je hlavní scéna, kterou je
možno zahrát víckrát, přičemž se v
hraní vystřídají další dobrovolníci z
jednotlivých skupin. Nebo tuto
scénu zopakují dobrovolníci z
různých skupinek.
Po odehrání soudního řízení nebo
konference můžete dát jednotlivým
hercům prostor na krátký monolog.
V něm můžou vyjádřit, na co právě
myslí, jak se cítí atd. (Jak se cítí
oběť po projednávání? Co si myslí
soudce? Na co myslí pachatel?)
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"Srdečný dík za vaše skvělé herecké nasazení, vítej zpátky, ........ (každého oslovte jménem)."



Plánování hodiny - Krok 4
Diskuze a úvahy
V diskusní fázi jde především o o výměnu pocitů a pohledů na věc, o podnícení procesu porozumění a o to, aby se účastníci – alespoň slovně – shodli na
některých základních poznatcích (např. že každý vnímá útoky na svoji osobu jinak a jinak se s nimi vyrovnává).

Toho je možné dosáhnout vícero způsoby. Jedním z nich je vytvořit kruh ze stoliček, přičemž režisér zapojí přítomné do diskuze pomocí cílených otázek.

Pomoct při moderování diskuze vám můžou následující otázky:

Jaký je právní stav?
Poznámka: V případě, že nemáte k dispozici místního odborníka, musíte si sesbírat informace o situaci ve vaší zemi. V této fázi je totiž velmi důležité, abyste účastníky
obeznámili s přesnými fakty.
Jak rozhodl soudce/vedení?
Jak se chovali herci?
Reagovali jste správně nebo jste mohli/měli reagovat jinak? Co by se tím možná změnilo?
Jakých pocitů si mohli pozorovatelé všimnout? Očekávali jste tyto pocity?
Jak se dá vyrovnat s vlastními pocity, jako poznat a respektovat pocity jiných a jak "posilnit" sebe a ostatní v konkrétním případě?

Jiná možnost je nechat nejdřív všechny herce referovat o svých pocitech během hry. Následně každý z pozorovatelů uvede tři nejvýstižnější poznámky
ze svého dotazníku a až potom všichni společně přejdou k diskuzi a úvahám. I zde můžou být při moderování nápomocné otázky uvedené výše.

Alternativou k dotazníkům můžou být samolepicí papírky. Každý pozorovatel dostane tři papírky, na které fixou napíše tři nejvýstižnější výrazy, otázky
nebo poznámky.

Plánování hodiny - Krok 5
Zhodnocení a závěr
Předtím, než se se skupinou rozloučíte, je velmi užitečné sesbírat v krátkosti zpětnou vazbu, abyste získali celkový obraz o vyučovací jednotce. Napříště
můžete ponechat ty části, které měly dobrou odezvu, a naopak změnit/nahradit ty části, které byly hodnoceny slabě. Dotazník pro účastníky najdete
zde.
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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Metody
Jak uvést nová témata v tréningových modulech

Základní pedagogické zásady
Žáci mají každý různou úroveň vědomostí a různé zkušenosti s problematikou kyberšikany, sextingu, groomingu, pózování atd.

Z tohoto důvodu je třeba informace a tréningové materiály připravit co nejjednodušší a se zaměřením na praktické příklady. Tak děti/mladí dosáhnou
základní úrovně, na které můžou všichni dále stavět. Abstraktní konstrukce nebo přehnané odborné informace nemají kýžený efekt, naopak vedou k
demotivaci, odporu a od začátku ztěžují učení. Proto je třeba při plánovaní a úvodu do problematiky vždy dodržet následující body (porov. Palank 2012:
27ff):

Co je pro žáka skutečně (nejvíc) důležité?
Co je bezpodmínečně nutné?
Co je možné vynechat?
Kdy (na jaké úrovni) se začínám stydět za výsledky tréningu? (Tuto hranici není možné překročit.)

Při plánovaní tréningových jednotek se dobře osvědčily Komenského didaktické zásady:

od blízkého k vzdálenému
od lehkého k těžkému
od jednoduchého ke složitému
od známého k neznámému

Úvod a průběh tréningu
Úvod tréningu je pro úspěšné zpracování tématu velmi důležitý. Musí v přítomných vzbudit zvědavost a zájem o téma, osvěžit jejich předcházející
zkušenosti a poznatky a informovat je o tom, co bude následovat (porov. Meyer 1994: 122). Je třeba však dávat pozor, aby úspěch této části nespočíval
jen v motivačních tricích. Nesplnění očekávání může totiž rychle vést ke zklamání a k odporu pokračovat. Z toho důvodu je vhodné osvojit si vícero
metod, které je však třeba upravit individuálně pro každé téma.

Pro celkový transfer poznatků však není důležitý jen úvod do tréningové jednotky. I další fáze si vyžadují starostlivé naplánování, abychom dosáhli
"...metodický rytmus..." (Meyer 2002).

V úvodní fázi se musí trenér postarat o to, aby všichni dostali orientační základ k problému, který se bude probírat. Na to se
často (ale ne vždy) doporučuje vedoucí úloha trenéra.
V pracovní fázi účastníci pochopí souvislosti a význam problému. Toho není možné dosáhnout bez jejich aktivní práce. Mají tu
proto vedoucí úlohu.
Ve fázi sbírání výsledků by si měl trenér s účastníky promluvit o tom, co z práce na tomto tématu vyplynulo a jak bude práce
pokračovat. Kromě toho by si měli procvičit a případně i aplikovat nově získané poznatky a zručnosti. Vedoucí úlohu má
trenér společně s žáky.

Zdroje  Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Metody a formy úvodu k novému tématu
Existují různé přístupy k tomu, jak uvést ve skupině nové téma. Jedním z nejdůležitějších předpokladů je však seznámit se s cílovou skupinou. Až potom
můžeme přejít k plánování a přípravám. V dalším textu je představeno několik příkladů metod, jak aktivně uvést téma. Pro každou vybranou metodu si
můžete zvolit jiný případ (viz Náměty - Případy ze světa).

Koláž je velmi kreativním způsobem, jak uvést nové téma. Před začátkem prací na koláži dostanou účastníci (děti/mládež) stručné informace k tématu
kyberšikana (trenér(ka) udělá krátkou přednášku, max. 10 minut):

Co je to kyberšikana
Koho se může kybernetické šikanování týkat?
Kde probíhá kyberšikana?
V čem spočívá nebezpečí?

Postup

V dalším kroku se žáci (v případě potřeby) seznámí s metodou koláže (vystřihování obrázků a titulků z novin a časopisů a následné sestavení
jednoho velkého obrázku).
Potom se účastníci rozdělí na malé skupinky (po 4-6), které budou vyrábět koláž na dané téma/problém.
Po dokončení koláží by měla následovat krátká diskuze ve skupinkách. Během ní si přítomní povídají o tom, co společného koláž vypovídá a jaké
pocity a pohnutky je vedly k jejímu vytvoření. Účastníci se tak postupně naladí na téma a zároveň dostanou prostor na úvahy.

Poznámka:  V diskuzi dejte pozor na to, abyste s mládeží probrali nejen obsah pojmu, ale i možné příčiny a následky.
Hotové koláže se následně vyvěsí na viditelné místo.

Potřebný materiál se odvíjí od počtu účastníků a od velikosti jednotlivých skupinek:

připravit přednášku: Úvod na cyberhelp.eu
příp. počítač a projektor na promítání filmu (viz Náměty)
papír na plakát (velikost min. A2)
časopisy, noviny, magazíny...
nůžky, lepidlo

Zpráva z časopisu – příklad sextingu
Účastníci dostanou novinový článek (Náměty), popisující případ sextingu.
Trenér dá všem čas, aby si článek sami přečetli. Potom moderuje
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Brainwriting – příklad kybernetického pronásledování
Na začátku tréningu se projedná fiktivní případ (Náměty) kyberšikany z pohledu oběti (text na projektoru, video...). Následně dostane každý jeden arch
bílého papíru (A4),

Postup

Na trenérovu podnětnou otázku (např. Jaké může mít kybernetické pronásledování příčiny?, Jak můžu pomoct oběti kybernetického
pronásledování?, Jak můžu předcházet kybernetickému pronásledování?) začnou všichni účastníci psát svoje myšlenky na papír ve formě odrážek.
Po asi pěti minutách položí všichni svoje papíry do středu místnosti. Každý si vezme papír někoho jiného a přečte si jeho nápady/názory, inspiruje
se a dopíše na tento papír další nápady nebo podněty.
Toto je možné opakovat vícekrát.
Na závěr se výsledky sesbírají na tabuli a společně se prodiskutují.

Potřebný materiál se odvíjí od počtu účastníků a od velikosti jednotlivých skupinek:

článek z časopisu, např. z našich námětů
příp. počítač a projektor
bílé papíry velikosti A4

Písemná tvořivá dílna - příklad groomingu
Účastníci dostanou jen velmi stručné informace k tématu grooming. Abychom neohrozili další postup, nezacházíme příliš do podrobností.

Postup

Všichni se rozdělí na menší skupinky (po 3-6).
Každá skupinka dostane velký bílý papír (jako na flipchart) a tlusté fixy.
Každá skupinka se teď písemně vyjádří k tématu. Pokud možno co nejvolněji sepíšou, příp. namalují členové skupinky na papír svoje nápady,
poznámky, asociace, otázky a protiotázky, odpovědi, můžou využít kresby, šipky, obrázky, grafy, ilustrace atd.
Po 15 minutách požádá přednášející účastníky, aby mu plakát odevzdali. V plénu odprezentuje plakát každé skupinky a následně cíleně upozorní
na všechna důležité vyjádření.

porov. "Diethelm Wahl metody" (najděte na Internetu)

Potřebný materiál se odvíjí od počtu účastníků a od velikosti jednotlivých skupinek:

příprava na krátký úvod do tématu: viz Definice pojmů
velký bílý papír (na flipchart apod.)
tlusté fixy

Metoda A-B-C – příklad očerňování

skupinový rozhovor, který se věnuje jednotlivým odstavcům. Účastníci
mají možnost popsat svůj pohled na jednotlivé body (pozadí události,
názory, zkušenosti).

Poznámka:

Při rozhovoru dbejte na to, abyste během vysvětlení pojmu načrtli
s mládeží i možné příčiny a následky.

Potřebný materiál se odvíjí od počtu účastníků a od velikosti
jednotlivých skupinek:

článek z časopisu, např. z našich námětů
kopie článku

Zdroj: http://www.spiegel.de/schulspiegel/usa-mehr-als-100-schueler-in-sexting-
skandal-in-kleinstadt-verwickelt-a-1061682.html

Tuto metodu je možné použít při samostatné práci i při práci ve skupinách. Další popis se týká
práce ve skupinách.

Účastníci tréningu dostanou text, ve kterém se píše o fiktivním případu očerňování z pohledu oběti
(cca půl strany A4). Potom se rozdělí do menších skupin (po 3-4). Každá skupina dostane jeden
velký papír (na flipchart) s nápisem "očerňování" a tlusté fixy. U každého písmene členové skupiny
společně vymyslí slovo, které podle nich souvisí s hlavním pojmem a začíná na dané písmeno.

Každá skupinka by měla dostat na konci cvičení možnost prezentovat a odůvodnit ostatním aspoň
tři ze společných asociací.

D..epression
E..lend
N..ötigung
I.........
G.........
R.........
A.........
T.........
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Zdroje
Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin

Potřebný materiál se odvíjí od počtu účastníků a od velikosti jednotlivých skupinek:

článek z časopisu, např. z našich námětů
kopie případu
připravené papíry (viz obrázek)
tlusté fixy

I.........
O.........
N.........
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Cvičení k zahřívací fázi
*potřebné pomůcky jsou zvýrazněny podtržením

Fáze 1: Seznamovací hry

Fáze 2: Rozhýbání hráčů

Fáze 3: Naladění na hru

a) Čísla
Režisér přidělí každému z účastníků číslo, které si má dotyčný
zapamatovat. Následně se pustí hudba a všichni se začnou pohybovat po
místnosti. Když hudba ztichne, režisér zakřičí číslo. Osoba, které číslo
patří, musí všechny pozdravit libovolným pohybem a nahlas přitom říct
svoje jméno. Skupina gesto napodobí a odpoví: "Ahoj, ...!" To se opakuje
tak často, dokud nezaznějí všechna čísla. (Doporučujeme papír se
seznamem čísel, na kterém si zakroužkujete čísla, která už zazněla.)

b) Zip-Zap
Všichni sedí v kruhu (kruh ze židlí). Jeden stojí uprostřed, ukáže na
někoho ze sedících a ptá se ho na jméno jeho souseda.

Když se zeptá "kdo je Zip?", musí dotázaný hráč říct jméno svého
souseda po levé straně.
Na otázku "kdo je Zap?" musí zase říct jméno svého souseda po
pravé straně.
Když však vyvolávač řekne "Zip-Zap", musí si všichni vyměnit
místa. (I vyvolávač se pokusí obsadit některou židli.)

Když dotázaný odpoví nesprávně, jde do kruhu a stává se vyvolávačem.
Tím se rovněž rychle mění jména sousedů.

a) Setkání (pohyb, spolupráce)
Všichni hráči cíleně chodí sem a tam po vymezeném prostoru. Každý hráč
usiluje navázat oční kontakt s jiným hráčem. Jen co se dva potkají
pohledem, přijdou k sobě, zůstanou krátce nehybně stát jeden před
druhým a potom si pohledem hledají nového "spoluhráče".

Místo toho, aby hráči stáli nehybně proti sobě, může režisér určit i jiné
úlohy:

tlesknout rukama
říct současně "dobrý den" (s podáním ruk nebo bez něho)
současně vyskočit do výšky
položit si ruce na ramena (každou na protilehlé rameno)
…

b) Super Mario (pohybová hra)
Skupinka utvoří kruh. Režisér vypráví napínavá dobrodružství Super Maria
a vyprávění doplňuje názornými gesty, pohyby. Skupina jeho gesta
napodobuje. Mario je postava ze známé arkádové počítačové hry. Hlavní
hrdina prochází během hry vícero světy. Přitom se musí vyhýbat různým
nebezpečenstvím, např. ohnivým koulím protivníků, snaží se nespadnout
nebo dostat se do tunelu. V určitých situacích získá Mario hvězdu, která
mu dá zázračné schopnosti - zaručí nesmrtelnost a postavička chvíli běží
na místě.

Návrhy pohybů

Mario se rozběhne → utíkat
Objeví se prví protivníci → vyskočit
Protivníci plivají ohnivé koule → skrčit se a utíkat na bok
Mario najde hvězdu a získá nesmrtelnost → běžet na místě
Možnost posbírat body nebo mince → 10-krát poskočit na místě
Dostat se přes jámu → vyskočit...

c) Zkrat (hra na šikovnost)
Hráči sedí v kruhu v tureckém sedu tak, aby se dotýkali koleny. Dva hráči
sedící na opačných stranách dostanou po jednom klubku (např. ze
zauzlených šátků nebo šál). Hráči musí klubko co nejdřív položit do klína
sousedovi. Klubka přitom můžou měnit směr, nesmí se však házet a
nesmí žádného hráče přeskočit. Je též důležitá rychlost podávání, nikdo
nesmí držet klubko déle než dvě sekundy. Cílem je odevzdat klubka dál
tak rychle, aby se u jednoho hráče nepotkala obě dvě naráz. Ten, u koho
přistanou obě najednou, což způsobí zkrat, vypadává. Kruh se tak
postupně zmenšuje, dokud nezůstanou už jen poslední dva hráči. Tehdy
hra končí.

Tip: Klubka by neměla být příliš malí a měla by mít stejnou
velikost.

d) Sedni si (hra na šikovnost)
Všichni účastníci utvoří jeden velký kruh. Stojí těsně jeden za druhým,
dívají se na záda hráče před sebou. Kruh by měl být co nejpravidelnější.

Potom to začne být napínavé: každý se chytí za pás hráče před sebou.
Současně se každý opatrně posadí na kolena hráče za sebou.

e) Chyť koště (hra na šikovnost)
Hráči stojí v kruhu a jeden za druhým dostanou přidělené číslo. Číslo 1
stojí uprostřed a drží svisle ručku koštěte, aby nespadlo. Najednou číslo 1
koště pustí a zavolá jiné číslo. Dotyčný hráč musí bleskově přiběhnout a
zachytit koště dřív, než spadne na zem. Potom vyvolá další číslo.

a) Cvičení vnímání
Účastníci chodí shora-dolů po místnosti bez toho, aby se dotýkali. Přitom
režisér zadává instrukce (je možné si je individuálně vybrat, není třeba
dělat všechny):

Zhluboka se nadechněte a vydechněte.
Jak se cítí vaše chodidla?
Zatřeste rameny.
Zakružte rameny.
Zdvihněte koutky úst / udělejte grimasu...

Pohybujte se jako:

arogantní donašeč
namyšlené, nafoukané děvče
bázlivý, stáhnutý člověk
veselé dítě
starý, křehký člověk
baletka...

Dělejte, jako byste museli přejít přes následující věci:

studená voda
lepidlo

c) Znázornění pocitů
Dva dobrovolníci dostanou téma, které musí za 20-30 sekund slovně
znázornit, a to buď lamentováním (hráč 1) nebo vesele (hráč 2):

známka z poslední písemky/referátu
nový mobil
schůzka
nové brýle
dovolená s rodiči
dárek k narozeninám
málo času
nuda

d) Napodobování
Všichni se postaví do řady. První hráč má na hlavě klobouk, který ho
opravňuje určovat způsob, jakým se celý "had" bude pohybovat (rytmus,
krok, tempo). Ostatní hráči ho napodobují co nejvěrněji. Je však třeba
dbát na to, aby byla úloha realizovatelná. Na dohodnutý signál (např.
režisér tleskne rukama) se klobouk odevzdá jinému, libovolnému hráči,
který bude určovat vzor.

e) Vydrž potlesk (spojené se seznamovací hrou)



Zdroje
In Anlehnung an die Spielbeschreibungen aus der „Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene“ (2005) vom Bundesjugendwerk der
AWO und dem Buch „Cirkusspiele“ (2003) von Josef Hense/Heiner Köttker (Hrsg. Kölner Spielecirkus) sowie http://www.theater-in-der-
schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (2016)

sníh až po kolena
bláto a kaluže
kluzký led
žhavé uhlíky

Pokyny, které mají hráči vykonat jako skupina:

Pohybujte se jako houf ryb (intuitivně se semknout dohromady).
Potkejte se všichni na jednom místě v místnosti (bez předchozí
dohody).
Vytleskejte písničku "We will rock you".
Choďte ve čtvercích po místnosti.
Přejděte přes střed místnosti.
Pozdravte se špičkou prstu na noze/loktem/kolenem.

b) Obchodní setkání
Účastníci se volně pohybují po místnosti. Následují pokyny režiséra:

1. Všichni jsme teď manažeři a každého, koho potkáme, formálně
pozdravíme.

2. Konečně, formální setkání je za námi. Můžeme silně zatřást rukama.
3. Teď jsme přišli na květinovou louku, kde natrháme nejkrásnější

kytici (hráči předstírají trhání květin).
4. Během toho potkáme velmi dobrého přítele nebo přítelkyni, se

kterou jsme se už celou věčnost neviděli a s přehnaným nadšením ji
pozdravíme.

5. V takovéto dobré náladě přejdeme na další cvičení nebo na přípravu
k hraní rolí.

Skupina se přesune na jednu stranu místnosti. Naproti se postaví režisér
a požádá skupinu o bouřlivý, nekončící potlesk, potom co se představí:
"Ahojte, já jsem ...!" (Následuje potlesk). Po čase režisér potlesk přeruší a
zeptá se na dalšího dobrovolníka. Ten se postaví dopředu a rovněž se mu
dostane bouřlivého potlesku. Potlesk trvá, dokud režisér "hvězdě"
nepovolí odejít z pódia a nepřivede nového dobrovolníka. To se opakuje s
každým účastníkem, režisér však nikoho do tohoto cvičení nenutí a ani
cvičení zbytečne dlouho nenatahuje (nenechává příliš dlouhý potlesk).
Pokud účastník potlesk už nemůže vydržet, může bez slova z pódia odejít.

http://www.theater-in-der-schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf


Kartičky s úlohami pro soudní řízení

Kartička: Soudce/Soudkyně
Tvojí úlohou jako soudce je zaujmout neutrální stanovisko, které
umožní, aby každá ze stran prezentovala svůj pohled na věc.
Dáváš pozor, aby byl tón jednání věcný a férový.
Otevřeš jednání a budeš ho vést.
Nejdřív v krátkosti popiš situaci.
Informuj se o zákonných ustanoveních a potom vysvětli, proč byla
vznesena obžaloba.
Nechej všechny popsat situaci ze svého pohledu.
Ptej se, pokud ti je něco nejasné, nebo pokud potřebuješ víc
informací.
Poraď se se svými soudci z lidu / porotci. Dobře si promyslete,
podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: 1 nebo více soudců z lidu /
porotců

Na tomto jednání hraješ roli laického sudce. To znamená, že
zastupuješ lid a svým názorem zajišťuješ, aby vynesený rozsudek
nebyl svévolný.
Podporuješ soudce při rozhodování.
Ptej se, pokud ti je něco nejasné, nebo pokud potřebuješ víc
informací.
Před vynesením rozsudku se poraď se soudcem.
Dobře si promyslete, podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: Právní zástupce oběti
Tvojí úlohou je obhajovat oběť.
Pozorně si vyslechni popis situace a napomoz tomu, aby byla
situace představena věcně a srozumitelně.
Pokus se co nejpřesněji popsat důsledky události – jak se změnil
život poškozeného.
Hledej důkazy ve prospěch oběti a svědky, kteří by oběti mohli
svým svědectvím pomoct.
Společně s obětí si promyslete, jak událost popíšete soudu.

Kartička: Právní zástupce pachatele
Tvojí úlohou je obhajovat pachatele.
Pozorně si vyslechni popis situace a napomoz tomu, aby byla
situace představena věcně a srozumitelně.
Pokus se co nejpřesněji popsat pohnutky, které vedly pachatele k
takovému jednání, a čeho tím chtěl dosáhnout.
Hledej důkazy ve prospěch pachatele a svědky, kteří by pachateli
mohli svým svědectvím pomoct.
Společně s pachatelem si promyslete, jak událost popíšete soudu.

Kartička: Oběť
Tvojí úlohou je vcítit se do role oběti.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem a
promyslel(a) si, jak popíšeš situaci ze svého pohledu.
Promysli si, jaké důsledky má událost na tvůj život. Uveď
konkrétní příklady.
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Jaký byl podle tebe pachatel?

Kartička: Pachatel/Pachatelka
Tvojí úlohou je vcítit se do role pachatele.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem a
promyslel(a) si, jak popíšeš situaci ze svého pohledu.
Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a)
dosáhnout.
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Jaká byla podle tebe oběť?
Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.



Kartička: Matka/otec oběti
Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce oběti.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o případu dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Matka/otec
pachatele/pachatelky

Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce pachatele.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o případu dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Spolupachatelé
Tvojí úlohou je vcítit se do role spolupachatele.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a)
dosáhnout.
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Jaká byla podle tebe oběť?
Jaký byl podle tebe pachatel?
Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.

Kartička: Dospělý, který má děti na
starosti 
(např. třídní učitel nebo trenér)

Tvojí úlohou je vcítit se do role dospělého, který má oběť a/nebo
pachatele na starosti (např. jako učitel).
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si rovněž, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jako jsi se o případu dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?



Prázdné kartičky 
(mlže je doplnit pedagog nebo žáci)



Závěrečná kartička pro herce
Níže najdete dodatečné kartičky, které můžete rozdělit mezi herce. Po jednání vede každý z nich krátký monolog o svých pocitech ze hry. Monology by
neměly být delší než minutu nebo dvě.

Po soudním řízení
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k
pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k
pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k
pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k
pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k
pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po soudním řízení
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozsudku a jestli se tvůj vztah k
pachateli a/nebo oběti nějak změnil.



Kartičky s úlohami pro konferenci

Kartička: Vedení instituce 
(např. ředitel, předsednictvo)

Tvojí úlohou jako ředitele je zaujmout neutrální stanovisko, které
umožní, aby každá ze stran prezentovala svůj pohled na věc.
Dáváš pozor, aby byl tón konference věcný a férový.
Otevřeš konferenci a budeš ji vést.
Nejdřív v krátkosti popiš situaci.
Nech všechny popsat situaci ze svého pohledu.
Ptej se, pokud ti je něco nejasné, nebo pokud potřebuješ víc
informací.
Informuj se, která pravidla byla porušena a jako se taková věc
trestá ve tvé instituci.
Poraď se se zúčastněnými. Dobře si promyslete, podle jakých
kritérií budete rozhodovat.

Kartička: Poradce vedení 
(např. zástupce učitelů, člen předsednictva)

Na této konferenci plníš úlohu poradce.
Podporuješ vedení při rozhodování.
Ptej se, pokud je ti něco nejasné, nebo pokud potřebuješ více
informací.
Jednej v úzké spolupráci s vedením.
Dobře si promyslete, podle jakých kritérií budete rozhodovat.

Kartička: Dospělý, který má děti na
starosti 
(např. třídní učitel nebo trenér)

Tvojí úlohou je vcítit se do role dospělého, který má oběť a/nebo
pachatele na starosti (např. jako učitel).
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Promysli si svoje doporučení při rozhodování.

Kartička: Mluvčí skupiny 
(např. předseda třídy, kapitán družstva)

Tvojí úlohou je vcítit se do role poradce jako mluvčí skupiny.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Promysli si svoje doporučení při rozhodování.

Kartička: Oběť
Tvojí úlohou je vcítit se do role oběti.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jaké důsledky má událost na tvůj život. Uveď
konkrétní příklady.
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Jaký byl podle tebe pachatel?

Kartička: Pachatel/Pachatelka
Tvojí úlohou je vcítit se do role pachatele.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a)
dosáhnout.
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Jaká byla podle tebe oběť?
Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.



Kartička: Matka/otec oběti
Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce oběti.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Matka/otec
pachatele/pachatelky

Tvojí úlohou je vcítit se do role matky/otce pachatele.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na svém dítěti nějaké náznaky nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?

Kartička: Spolupachatelé
Tvojí úlohou je vcítit se do role spolupachatele.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, co tě vedlo k tvému jednání a čeho jsi ním chtěl(a)
dosáhnout.
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Jaká byla podle tebe oběť?
Jaký byl podle tebe pachatel?
Promysli si konkrétní příklady, které povyprávíš.

Kartička: Svědkové 
(spolužáci, přátelé)

Tvojí úlohou je vcítit se do role svědka.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
Co z toho je důležité, aby věděli účastníci konference, když chtějí
rozhodnout?

Kartička: Poradce z instituce 
(např. žákovská rada nebo zástupce žáků)

Tvojí úlohou je vcítit se do role poradce.
Potřebuješ trochu času, aby jsi se seznámil(a) s případem.
Promysli si, jak jsi vnímal(a) celou situaci.
Promysli si, jak jsi se o příhodě dozvěděl(a) a jak jsi reagoval(a).
Všiml(a) jsi si na oběti nějakých náznaků nebo změny?
Jaké byly tvoje první myšlenky, co jsi udělal(a) jako první?
S kým jsi o tom mluvil(a)?
Promysli si svoje doporučení při rozhodování.



Prázdné kartičky 
(mlže je doplnit pedagog nebo žáci)



Závěrečná kartička pro herce
Níže najdete dodatečné kartičky, které můžete rozdělit mezi herce. Po jednání vede každý z nich krátký monolog o svých pocitech ze hry. Monology by
neměly být delší než minutu nebo dvě.

Po konferenci
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se
tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se
tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se
tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se
tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se
tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.

Po konferenci
Povyprávěj v krátkém monologu o tom, jak se cítíš ve své úloze. Popiš
svoje myšlenky a pocity, jak se cítíš po rozhodnutí/dohodě a jestli se
tvůj vztah k pachateli a/nebo oběti nějak změnil.



Formulář pro skupinku pozorovatelů

Upozornění:

Pozorně sleduj hraní rolí a poznač si tři, maximálně sedm poznámek k znázorněným scénám formou odrážek. Tyto poznámky ti mohou být
nápomocny:

To bylo působivé!
To bylo pro mě něco nového!
Toto bych udělal(a) jinak!
Toto mě potěšilo/rozesmálo!
Toto mě rozrušilo!



Dotazník
To bylo super

To by se mohlo ještě zlepšit

Toto nepotřebuji

Toto jsem si z hodiny odnesl(a)

 

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské Komise. Tato publikace (dokument) reprezentuje výlučně názor autora a Komise neodpovídá za použití informací obsažených
v této publikaci (dokumentu).

© 2017 cyberhelp.eu
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