
Sociálna práca - Hranie rolí
Hranie rolí na tému kyberšikana a jej formy
- Učebné materiály pre deti a mládež -
Cieľom metódy hrania rolí je, aby žiaci popri znázornení pocitov v každej z rolí navrhli, vyskúšali a odôvodnili aj alternatívne správanie. Mali by
porozumieť aj opačnému stanovisku a naučiť sa, že internet nie je žiadny bezprávny priestor. Okrem toho sa zoznámia so stratégiami, ako v podobných
prípadoch konať. V následnej diskusii ide predovšetkým o výmenu pocitov a pohľadov na vec, o podnietenie procesu porozumenia a o to, aby sa
účastníci – aspoň slovne – zhodli na niektorých základných poznatkoch (napr. že každý vníma útoky na svoju osobu inak a tiež sa inak s nimi
vyrovnáva).

Táto metóda tiež stmelí účastníkov hravým a zároveň aj informatívnym spôsobom.

Základné údaje

Cieľová skupina:
Akčný rámec:
Miesto:
Časový rámec:
Potreby:

Materiál:

deti a mládež od 12 rokov
akcia v skupine (minimálne 10 účastníkov)
detské a mládežnícke zariadenia, voľnočasové podujatia, školy
2-3 hodiny
Veľký priestor (aula a pod.) s dostatkom priestoru na hranie rolí (súdne
pojednávanie / konferencia) a stoličky usporiadané do kruhu, príp. do
radov. → Navyše by malo ísť o taký priestor, ktorý zaistí, že sa nebude
prizerať, ani nebude účastníkov rušiť žiadne neželané publikum.
Okrem dostatku miesta na sedenie pre všetkých účastníkov potrebujete
ešte 5-7 stolov, príp. aj počítač s prístupom na internet a projektor. Tiež
odporúčame tabuľu na písanie, fixky/kriedu a magnety/špendlíky. Ak
chcete celú hru nahrávať, potrebujete aj kameru s príslušenstvom.
Ďalšie pokyny k pomôckam nájdete v poznámkach k jednotlivým
cvičeniam, vyučovacím hodinám a metódam.
Ak chcete, aby hra pôsobila živšie, môžete použiť doplňujúce pomôcky,
ktoré si pre tú-ktorú hru vyberiete.

/sk


Vyučovacie ciele

Deti/mladí

...sa naučia vnímať tému kyberšikany a jej formy.

...porozumejú pojmom kyberšikana, sexting atď.

...spoznajú rôzne roly v kyberšikane, aj jej jednotlivé prejavy.

...môžu spoznať pocity a myšlienky osôb zapojených do kyberšikanovania a vcítiť sa do nich.

...vypracujú stratégie a návody, ako predchádzať kyberšikane a jej prejavom, prípadne ako sa
brániť



Plánovanie hodiny - Úvod
Hranie rolí vo forme akčného popoludnia: 
"Let´s fight it together" (Kyberšikanovanie - zatočme s ním spoločne)

Rámcový príklad akčného popoludnia:
14:00 Privítanie 10 min

14:10 Úvod do témy prostredníctvom aktivity zo súboru metód (vysvetlenie pojmov / príčiny, motívy / dôsledky pre
zúčastnených)

20 min

14:30 Prednáška k právnym skutočnostiam 10-20
min

PRESTÁVKA

15:00 Hranie rolí:  Zahranie súdneho pojednávania alebo konferencie so všetkými zúčastnenými 90 min

16:30 Diskusia a úvahy 30 min

17:00 Zhodnotenie a záver 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


Plánovanie hodiny - Krok 1
Vzbudenie záujmu o tému
Už úvod by mal v účastníkoch prebudiť zvedavosť. Inšpiráciu na aktívny úvod do témy nájdete v našich metódach. Môžete si vybrať vhodnú metódu
podľa zloženia skupiny.

Poznámka:

Následne po použití jednej z metód odporúčame rozhovor v kruhu. V ňom vysvetlite mladým jednotlivé pojmy a konkretizujte možné príčiny a
dôsledky.

Možné otázky:

Čo myslíte, sú možné príčiny, prečo niekto...
Aké následky to môže mať pre obeť a aké pre páchateľa? (Prechod k právnym aspektom, ale nezabudnite aj na fyzické a psychické
dôsledky.)

Plánovanie hodiny - Krok 2
Prednáška k právnym skutočnostiam
Tu odporúčame prizvať externého odborníka. Ten účastníkom sprostredkuje obsiahle vedomosti, ktoré môže ilustrovať na konkrétnych prípadoch zo
života. Odborníkom sa však môžete stať aj vy, naštudovaním teoretických poznatkov a odporúčaných online materiálov na iných stránkach. S novými
vedomosťami môžete potom aj vy uviesť účastníkov do právneho hľadiska.

Následne:  Čas na otázky, krátka diskusia v kruhu
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Plánovanie hodiny - Krok 3
Hranie rolí
Všeobecné informácie k metóde hrania rolí:

Poznámka:

Použitie hrania rolí v pedagogickom kontexte si vyžaduje odbornú spôsobilosť. Potrebujete preto vedomosti/prehľad o metodických možnostiach,
empatiu, fundovanú reflexiu a praktické spracovanie poznatkov. Preto vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledovné úvodné myšlienky a
poznámky k téme hrania rolí.

Hranie rolí - komplexná metóda na osvojenie spoločenskej skutočnosti

Hranie rolí je metóda, pri ktorej sa témy z reálneho sveta preberajú hravým spôsobom. Tým, že je každý vytvára svoju rolu sám, a že sa preberajú
najrôznejšie uhly pohľadu, spoznajú herci nielen pozadie a motívy kyberšikany, ale aj možnosti alternatívneho konania. Túto tému možno použiť v
najrôznejších pracovných odvetviach pre témy relevantné pre danú skupinu - vcítenie sa do aktuálnej situácie, problému či konfliktu z bežného života,
dokonca aj ich riešenie.

Cieľom tejto metódy je:

ozrejmiť postoje a spôsoby správania
ukázať východiskové body pre zmeny
naučiť účastníkov vnímať a pozorovať seba a sociálne prostredie
naučiť učastníkov cez vcítenie sa do situácie znázorniť a analyzovať konflikty
vedome prežiť vlastný spôsob správania a naučiť sa nové spôsoby

Záverom možno povedať, že hranie rolí predstavuje dobrú pedagogickú metódu, pomocou ktorej prebudíme u účastníkov pocit pre vymedzenie vlastnej
identity. Interakciou s ostatnými účastníkmi sa nielen posilní ich vlastné vnímanie, ale aj využijú svoje sociálne kompetencie. To im umožní opätovne
nájsť svoju rolu, svoje miesto v rámci spoločenskej štruktúry a odlíšiť sa od ostatných členov skupiny.

Varianty hry:

a. Improvizácia
Situácie z bezprostredného okolia mladých, s ktorými majú skúsenosti (napr. prípad kyberšikany v škole / v športovom klube / v okruhu
priateľov)
Nie je potrebná žiadna väčšia príprava, pretože hraná situácia je účastníkom známa z každodenného života, stačí krátka dohoda:

stanoví sa dejový rámec
priebeh hry a stvárnenie rolí je flexibilné

Pozor:  improvizácia neznamená, že postavy konajú úplne ľubovoľne, ale že pohotovo stvárňujú myšlienku hry
Trvanie hry:asi 10 minút

b. Riadená hra
Hrané situácie nepochádzajú priamo z každodenného života detí/mládeže
Zobrazujú možné životné situácie v budúcnosti
Je potrebná úprava odborníkom (príprava a dodatočné spracovanie):

informačný materiál k hre,
kartičky s úlohami a poznámkami k postavám
dobre štruktúrované dodatočné úpravy režisérom

vhodné pre tie tematické okruhy, ktoré zachytávajú veľmi osobnú rovinu alebo silný konflikt

Režisér by mal:

sám vyskúšať hranie rolí (trocha radosti z hrania sa prenesie aj na mládež)
dobre sa na hranie rolí pripraviť (prihliadať pri plánovaní na prostredie, v ktorom sa účastníci pohybujú)
oboznámiť účastníkov s presnými pravidlami hry
starať sa o nerušený priebeh hry (žiadne hlúposti či urážanie)
zohľadniť individuálne potreby a dynamiku skupiny
zachovať si prehľad
robiť prostredníka pri prípadných rozporoch medzi účastníkmi
v prípade potreby pomôcť (napr. pomocnými otázkami v kritických okamihoch hry alebo aj ako herec, ak niekto z účastníkov potrebuje pomôcť)
sledovať čas a trvanie celej hry, príliš dlhé scény znižujú sústredenie

Aby bola metóda úspešná, treba dodržať niektoré didaktické pravidlá:

Účastníci majú dobré vedomosti o téme hry.
Každý má dostatok informácií o role, ktorú má hrať.
Žiadny nátlak:účastníci sa sami rozhodnú, či sa chcú zapojiť do hry.
Dostatok času na prípravu a záverečnú diskusiu (žiadna časová tieseň).
Treba jasne určiť, kto patrí do skupiny pozorovateľov a aká je ich úloha (na čo sa majú zamerať).
Žiadne vystupovanie pred publikom, keď sa na to účastníci necítia.
Pokiaľ si to skupina vyslovene neželá, nemala by sa hra odohrávať na javisku alebo inom vyvýšenom priestore. Hranie rolí by sa mohlo zmeniť na
zábavné divadelné predstavenie, alebo by sa herci mohli cítiť pred publikom nepríjemne (herci a pozorovatelia by mali byť na rovnakej úrovni).

Realizácia
1. Zahrievacia fáza

Najmä v práci s mládežou stojí vždy pedagogický personál pred výzvou, ako čo najlepšie zabezpečiť dynamiku skupiny a spoluprácu medzi
zúčastnenými hercami. Čas dospievania sa vyznačuje sociálnymi zmenami ako "všetko je trápne", ostýchavosť pred skupinou či naopak pocit "ja som
tu najdôležitejší". Preto je dôležité, aby sa pedagóg snažil navodiť otvorenú komunikáciu a kolegiálne správanie medzi účastníkmi. Pre vzájomné
zahanbovanie, vysmievanie či urážky tu nie je miesto. Nikto z členov skupiny by nemal mať strach z vylúčenia.

Ešte pred samotnou prípravou a odohraním hry môže byť veľmi prospešné uvoľniť atmosféru v skupine jedným alebo viacerými zahrievacími
cvičeniami (pozri časť Cvičenia k zahrievacej fáze).

Ak ide o skúsenú skupinu, ktorá má už za sebou viacero hraní rolí a navyše sa jej členovia vzájomne dobre poznajú, príp. v skupine vládne kolegiálna
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spolupráca, môžeme zahrievacie kolo skrátiť alebo dokonca úplne vynechať.

Pri skupinách, ktorej členovia sa poznajú len letmo alebo sa nepoznajú vôbec, sa odporúča začať zahrievacími cvičeniami, konkrétne zoznamovacími
hrami.

2. Prípravná fáza

Po uvoľnení atmosféry a lepšom spoznaní sa začína prípravná fáza hrania rolí. Aby sme účastníkov uviedli do situácie, použijeme nejaký názorný
prípad. Môžeme ho napr. nahlas prečítať alebo nechať skupine čas na jeho prečítanie, prehrať video, ak máme nejaké k dispozícii (pozri Námety).

Poznámka:

V našich námetoch nájdete rôzne prípady na tému kyberšikana a jej prejavy. Môžete si vybrať niektorý z nich, alebo použite prípad zo svojho
okolia či z médií.

Po tom, čo sa skupina oboznámi s dejom, odporúčame vyčleniť čas na prediskutovanie situácie, aby mohli účastníci klásť otázky. Následne môže
pedagóg rozdeliť deti na menšie skupiny, ktoré po 10-minútovej príprave znázornia/zahrajú každá kúsok z popisovaného prípadu. Týmto spôsobom
získajú prvý kontakt s kontextom, zapojenými postavami a ich myšlienkami a pocitmi. Ak to časový rámec nedovoľuje alebo by to pre danú zostavu
nebolo osožné, môže sa po názornom prípade a krátkej diskusii prejsť rovno k príprave hrania rolí. Na to je nutné, aby režisér jasne stanovil, čo presne
bude treba hrou znázorniť. Ponúkame vám dva varianty, pri ktorých je možné materiály rôzne obmieňať. Môžete sa tiež rozhodnúť, či si kartičky s
úlohami vyrobíte sami alebo spolu s deťmi.

Hra na súdne pojednávanie
Na tomto mieste uvádzame presný zoznam zúčastnených hercov a kartičky s úlohami, spolu s pokynmi pre hercov. Aby bol rámec deja čo
najširší, sú informácie na kartičkách iba rámcové. Herci tak môžu do hry vniesť svoju individuálnu predstavu. Je len na vás, ktoré úlohy vo svojej
hre obsadíte. Nie pre každú skupinu (príp. príbeh) je nevynutné obsadiť všetky úlohy. Upozorňujeme tiež, že pri uvedenom súdnom pojednávaní
je veľký priestor na manévrovanie, keď ide o zákony. Aj keď ste predtým so skupinou rebrali právne hľadisko, môžu herci vniesť vlastné
myšlienky. Hra znázorňuje systém súdneho pojednávania všeobecne, ktorý nemusí presne zodpovedať právnemu systému vo vašej krajine.

Poznámka:

Niekedy môžu byť nápomocné rôzne doplnky, vďaka ktorým sa herci lepšie vcítia do svojej roly. Zopár príkladov:

sudca, prísažní sudcovia alebo právni zástupcovia majú oblečený talár a pod.
učiteľ(ka) má vlasy zopnuté/sčesané dozadu, čím získa prísny vzhľad
rodičia majú oblečenú blúzku/košeľu, príp. majú aj okuliare

V takomto prípade musíte všetky tieto pomôcky zaobstarať vy!

Roly, ktoré možno obsadiť:

Obeť
Páchateľ
Sudca
1 alebo viac prísažných sudcov / členov poroty
Právni zástupcovia
Sympatizanti
Matka/otec obete
Matka/otec páchateľa
Dospelý, ktorý má deti na starosti (napr. triedny učiteľ alebo tréner)

Ostatní účastníci sú v úlohe pozorovateľov interakcie (pozri aj Formulár pre pozorovateľov).

 Tu nájdete kartičky k hre Súdne
pojednávanie
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Hra na konferenciu
Na tomto mieste uvádzame presný zoznam zúčastnených hercov a kartičky s úlohami, spolu s pokynmi pre hercov. Aby bol rámec deja čo
najširší, sú informácie na kartičkách iba rámcové. Herci tak môžu do hry vniesť svoju individuálnu predstavu.

Poznámka:

Niekedy môžu byť nápomocné rôzne doplnky, vďaka ktorým sa herci lepšie vcítia do svojej roly. Zopár príkladov:

Riaditeľ(ka) v obleku/blúzke a sukni a s okuliarmi
Ľahostajný páchateľ v modernom oblečení, s najlepším mobilným telefónom atď.
Obeť podľa možností v nemodernom oblečení, so starším, jednoduchým telefónom

V takomto prípade musíte všetky tieto pomôcky zaobstarať vy!

Hra sa môže začať.

3. Fáza hry

Režisér zaháji hru tak, že všetkých jasne a zreteľne privíta na pojednávaní/konferencii (uvedie tiež presné miesto a čas).

Príklad: "Srdečne vás vítam na súdnom pojednávaní na okresnom súde v Trnave. Je pondelok poobede a bude sa
prejednávať vec ... ."

Potom odporúčame uviesť do hry jednotlivých hercov a aj skupinku pozorovateľov/publikum. To môže režisér urobiť podaním ruky a pozdravom po
mene (vrátane funkcie, ktorú herec zastáva). Alternatíva: položiť ruku na plece predstavovaného herca.

Úvod do jednotlivých rolí môže prebiehať nasledovne: "Vítame nášho predsedajúceho sudcu/sudkyňu pána/pani
... a prísediacich pána/pani... . Prítomný je tiež ... ."

Herci začnú hrať. Režisér do hry nezasahuje, okrem prípadov, kedy skupina v kritických situáciách potrebuje pomôcť cielenými otázkami, alebo keď
potrebuje pomoc niektorý z hercov. Popritom by ste mali sledovať čas. Keď zbadáte, že scéna stratila iskru, prejdite k ďalšej scéne, príp. hru ukončite.

4. Záverečná fáza

Roly, ktoré možno obsadiť (nie pre každý príbeh je nevynutné obsadiť všetky úlohy):

Vedenie inštitúcie (napr. riaditeľ, predsedníctvo)
Poradca vedenia (napr. zástupca učiteľov, člen predsedníctva)
Dospelý, ktorý má deti na starosti (napr. triedny učiteľ alebo tréner)
Poradca z inštitúcie (napr. žiacka rada alebo zástupca žiakov)
Hovorca skupiny (napr. predseda triedy, kapitán družstva)
Obeť
Páchateľ
Sympatizanti
Matka/otec obete
Matka/otec páchateľa
Svedkovia (spolužiaci, priatelia)

Ostatní účastníci sú v úlohe pozorovateľov interakcie (pozri aj Formulár pre pozorovateľov).

 Tu nájdete kartičky k hre
Konferencia


Roly, ktoré treba obsadiť , môžete rozdeliť medzi účastníkov nasledovnými spôsobmi:

Každý z účastníkov si vyberie ľudoboľnú rolu a podľa inštrukcií na svojej kartičke sa pripravia
na hru. Tí, ktorým sa neujde rola v hre, dostanú dotazník pre pozorovateľov, ktorý si prečítajú,
a v prípade potreby pomôžu hercom s ich prípravou.
Utvoria sa malé skupinky. Každá skupina popremýšľa, ako by sa dala vybraná rola najlepšie
zahrať, a vyberie jedného dobrovoľníka. Ten podľa pripravených textov zahrá celú rolu.
Ostatní utvoria skupinku divákov (s formulárom pozorovateľa).
Účastníci pracujú v skupinkách. Každá skupinka pripraví/napíše podľa kartičky podrobný
plán pre svoju roku. Tieto skripty režisér po 15 minútach pozbiera a poskladané hodí do
škatule alebo podobnej nádoby. Všetci dobrovoľníci, ktorí by chceli hrať, si po jednom
vylosujú rolu a dostanú 5 minút na preštudovanie. Pokiaľ by účastníci neboli s výsledkami
losovania spokojní, môžeme nechať hercov slobodne si vybrať.

Tip: Odporúčame, aby si herci vymysleli meno, ktoré si napíšu na papierik a pripnú na
oblečenie. Nezabudnite na potrebné pomôcky.

Ďalšie techniky:

V centre hry, ktorú sme tu načrtli,
je hlavná scéna, ktorú možno
zahrať viackrát, pričom sa v hraní
vystriedajú ďalší dobrovoníci z
jednotlivých skupín. Alebo túto
scénu zopakujú dobrovoľníci z
rôznych skupiniek.
Po odohraní súdneho pojednávania
či konferencie môžete dať
jednotlivým hercom priestor na
krátky monológ. V ňom môžu
vyjadriť, na čo práve myslia, ako sa
cítia atď. (Ako sa cíti obeť po
pojednávaní? Čo si myslí sudca? Na
čo myslí páchateľ?)
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Dôležité: Režisér by mal po skončení hry prepustiť hercov z ich roly a "priviesť" ich naspäť k vlastnej osobe. Na následnú analýzu je totiž
potrebné, aby si prítomní zachovali určitý odstup k zahraným rolám: takto zabránime tomu, aby sa konflikty a vlastnosti stelesnené v hre
preniesli na skutočné osobnosti.

"Srdečná vďaka za vaše skvelé herecké nasadenie, vitaj naspäť, ........ (každého oslovte po mene)."



Plánovanie hodiny - Krok 4
Diskusia a úvahy
V diskusnej fáze ide predovšetkým o o výmenu pocitov a pohľadov na vec, o podnietenie procesu porozumenia a o to, aby sa účastníci – aspoň slovne –
zhodli na niektorých základných poznatkoch (napr. že každý vníma útoky na svoju osobu inak a tiež sa inak s nimi vyrovnáva).

To je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je utvoriť kruh zo stoličiek, pričom režisér zapojí prítomných do diskusie pomocou cielených
otázok.

Pomôcť pri moderovaní diskusie vám môžu nasledovné otázky:

Aký je právny stav?
Poznámka: V prípade, že nemáte k dispozícii miestneho odborníka, musíte si zozbierať informácie o situácii vo vašej krajine. V tejto fáze je totiž veľmi dôležité, aby ste
účastníkov oboznámili s presnými faktmi.
Ako rozhodol sudca/vedenie?
Ako sa správali herci?
Reagovali ste správne alebo ste mohli/mali reagovať inak? Čo by sa tým možno zmenilo?
Aké pocity si mohli pozorovatelia všimnúť? Očakávali ste tieto pocity?
Ako sa dá vyrovnať s vlastnými pocitmi, ako rozpoznať a rešpektovať pocity iných a ako "posilniť" seba a ostatných v konkrétnom prípade?

Iná možnosť je nechať najskôr všetkých hercov referovať o svojich pocitoch počas hry. Následne každý z pozorovateľov uvedie tri najvýstižnejšie
poznámky zo svojho dotazníka a až potom všetci spoločne prejdú k diskusii a úvahám. Aj tu môžu byť pri moderovaní nápomocné otázky uvedené
vyššie.

Alternatívou k dotazníkom môžu byť samolepiace papieriky. Každý pozorovateľ dostane tri papieriky, na ktoré fixovkou napíše tri najvýstižnejšie
výrazy, otázky či poznámky.

Plánovanie hodiny - Krok 5
Zhodnotenie a záver
Predtým, než sa so skupinou rozlúčite, je veľmi užitočné zozbierať v krátkosti spätnú väzbu, aby ste získali celkový obraz o vyučovacej jednotke.
Nabudúce môžete ponechať tie časti, ktoré mali dobrú odozvu, a naopak zmeniť/nahradiť tie časti, ktoré boli hodnotené slabo. Dotazník pre účastníkov
nájdete tu.
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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Metódy
Ako uviesť nové témy v tréningových moduloch

Základné pedagogické zásady
Učiaci sa majú kadžý rôznu úroveň vedomostí a rôzne skúsenosti s problematikou kyberšikany, sextingu, groomingu, pózovania atď.

Z toho dôvodu treba informácie a tréningové materiály pripraviť čo najjednoduchšie a so zameraním na praktické príklady. Tak deti/mladí dosiahnu
základnú úroveň, na ktorej môžu všetci ďalej stavať. Abstraktné konštrukcie či prehnane odborné informácie nemajú želaný efekt, naopak vedú k
demotivácii, odporu a od začiatku sťažujú učenie. Preto treba pri plánovaní a úvode do problematiky vždy dodržať nasledovné body (porov. Palank
2012: 27ff):

Čo je pre učiaceho sa naozaj (najviac) dôležité?
Čo je bezpodmienečne nutné?
Čo možno vynechať?
Kedy (na akej úrovni) sa začínam hanbiť za výsledky tréningu? (Túto hranicu nemožno prekročiť.)

Pri plánovaní tréningových jednotiek sa dobre osvedčili Komenského didaktické zásady:

od blízkeho k vzdialenému
od ľahkého k ťažkému
od jednoduchého k zložitému
od známeho k neznámemu

Úvod a priebeh tréningu
Úvod tréningu je pre úspešné spracovanie témy veľmi dôležitý. Musí v prítomných vzbudiť zvedavosť a záujem o tému, osviežiť ich predchádzajúce
skúsenosti a poznatky a informovať ich o tom, čo bude nasledovať (porov. Meyer 1994: 122). Treba však dávať pozor, aby úspech tejto časti nespočíval
iba v motivačných trikoch. Nesplnenie očakávaní môže totiž rýchlo viesť k sklamaniu a k odporu pokračovať. Z toho dôvodu je vhodné osvojiť si viaceré
metódy, ktoré však treba upraviť individuálne pre každú jednu tému.

Pre celkový transfer poznatkov však nie je dôležitý iba úvod do tréningovej jednotky. Aj ďalšie fázy si vyžadujú starostlivé naplánovanie, aby sme
dosiahli "...metodický rytmus..." (Meyer 2002).

V úvodnej fáze sa musí tréner postarať o to, aby všetci dostali orientačný základ k problému, ktorý sa bude preberať. Na to sa
často (ale nie vždy) odporúča vedúca úloha trénera.
V pracovnej fáze účastníci pochopia súvislosti a význam problému. To nemožno dosiahnuť bez ich aktívnej práce. Majú tu
preto vedúcu úlohu.
Vo fáze zbierania výsledkov by sa mal tréner s účastníkmi porozprávať o tom, čo z práce na tejto téme vyplynulo a ako bude
práca pokračovať. Okrem toho by si mali precvičiť a prípadne aj aplikovať novozískané poznatky a zručnosti. Vedúcu úlohu má
tréner spoločne s učiacimi sa.

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

Metódy a formy úvodu k novej téme
Existujú rozličné prístupy k tomu, ako uviesť v skupine novú tému. Jedným z najdôležitejších predpokladov je však oboznámiť sa s cieľovou skupinou. Až
potom môžeme prejsť k plánovaniu a prípravám. V ďalšom texte je predstavených niekoľko príkladov metód, ako aktívne uviesť tému. Pre každú
vybranú metódu si môžete zvoliť iný prípad (pozri Námety - Prípady zo sveta).

Koláž je veľmi kreatívnym spôsobom, ako uviesť novú tému. Pred začatím prác na koláži dostanú účastníci (deti/mládež) stručné informácie k téme
kyberšikana (tréner urobí krátku prednášku, max. 10 minút):

Čo je to kyberšikana
Koho sa môže kybernetické šikanovanie týkať?
Kde prebieha kyberšikana?
V čom spočíva nebezpečenstvo?

Postup

V ďalšom kroku sa žiaci (v prípade potreby) oboznámia s metódou koláže (vystrihovanie obrázkov a titulkov z novín a časopisov a následné
zostavenie jedného veľkého obrázka).
Potom sa účastníci rozdelia na malé skupinky (po 4-6), ktoré budú vyrábať koláž na danú tému/problém.
Po dokončení koláží by mala nasledovať krátka diskusia v skupinkách. Počas nej sa prítomní rozprávajú o tom, čo spoločná koláž vypovedá a aké
pocity a pohnútky ich viedli k jej vytvoreniu. Účastníci sa tak postupne naladia na tému a zároveň dostanú priestor na úvahy.

Poznámka:  V diskusii dajte pozor na to, aby ste s mládežou prebrali nielen obsah pojmu, ale aj možné príčiny a následky.
Hotové koláže sa následne vyvesia na viditeľné miesto.

Potrebný materiál sa odvíja od počtu účastníkov a od veľkosti jednotlivých skupiniek:

pripraviť prednášku: Úvod na cyberhelp.eu
príp. počítač a projektor na premietanie filmu (pozri Námety)
papier na plagát (veľkosť min. A2)
časopisy, noviny, magazíny...
nožnice, lepidlo

Správa z časopisu – príklad sextingu
Účastníci dostanú novinový článok (Námety), popisujúci prípad sextingu.
Tréner dá všetkým čas, aby si článok sami prečítali. Potom moderuje
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Brainwriting – príklad na kybernetické prenasledovanie
Na začiatku tréningu sa prejedná fiktívny prípad (Námety) kyberšikany z pohľadu obete (text na projektore, video...). Následne dostane každý jeden
hárok bieleho papiera (A4),

Postup

Na trénerovu podnetnú otázku (napr. Aké môže mať kybernetické prenasledovanie príčiny?, Ako môžem pomôcť obeti kybernetického
prenasledovania?, Ako môžem predchádzať kybernetickému prenasledovaniu?) začnú všetci účastníci písať svoje myšlienky na papier vo forme
odrážok.
Po asi piatich minútach položia všetci svoje papiere do stredu miestnosti. Každý si vezme papier niekoho iného a prečíta si jeho nápady/názory,
inšpiruje sa a dopíše na tento papier ďalšie nápady či podnety.
To možno opakovať viackrát.
Na záver sa výsledky zozbierajú na tabuli a spoločne sa prediskutujú.

Potrebný materiál sa odvíja od počtu účastníkov a od veľkosti jednotlivých skupiniek:

článok z časopisu, napr. z našich námetov
príp. počítač a projektor
biele papiere veľkosti A4

Písomná tvorivá dielňa - príklad na grooming
Účastníci dostanú len veľmi stručné informácie k téme grooming. Aby sme neohrozili ďalší postup, nezachádzame priveľmi do podrobností.

Postup

Všetci sa rozdelia na menšie skupinky (po 3-6).
Každá skupinka dostane veľký biely papier (ako na flipchart) a hrubé fixovky.
Každá skupinka sa teraz písomne vyjadrí k téme. Pokiaľ možno čo najvoľnejšie spíšu, príp. namaľujú členovia skupinky na papier svoje nápady,
poznámky, asociácie, otázky a protiotázky, odpovede, môžu využiť kresby, šípky, obrázky, grafy, ilustrácie atď.
Po 15 minútach požiada prednášajúci účastníkov, aby mu plagát odovzdali. V pléne odprezentuje plagát každej skupinky a následne cielene
upozorní na všetky dôležité vyjadrenia.

porov. "Diethelm Wahl metódy" (vyhľadajte na internete)

Potrebný materiál sa odvíja od počtu účastníkov a od veľkosti jednotlivých skupiniek:

príprava na krátky úvod do témy: pozri Definície pojmov
veľký biely papier (na flipchart a pod.)
hrubé fixovky

Metóda A-B-C – príklad na očierňovanie

skupinový rozhovor, ktorý sa venuje jednotlivým odsekom. Účastníci
majú možnosť opísať svoj pohľad na jednotlivé body (pozadie udalosti,
názory, skúsenosti).

Poznámka:

Pri rozhovore dbajte na to, aby ste popri vysvetlení pojmu načrtli s
mládežou aj možné príčiny a následky.

Potrebný materiál sa odvíja od počtu účastníkov a od veľkosti
jednotlivých skupiniek:

článok z časopisu, napr. z našich námetov
kópie článku

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

Túto metódu možno použiť pri samostatnej práci aj pri práci v skupinách. Ďalší popis sa týka práce
v skupinách.

Účastníci tréningu dostanú text, v ktorom sa píše o fiktívnom prípade očierňovania z pohľadu obete
(cca pol strany A4). Potom sa rozdelia do menších skupín (po 3-4). Každá skupina dostane jeden
veľký papier (na flipchart) s nápisom "očierňovanie" a hrubé fixovky. Pri každom písmene členovia
skupiny spoločne vymyslia slovo, ktoré podľa nich súvisí s hlavným pojmom a začína sa na dané
písmeno.

D..epression
E..lend
N..ötigung
I.........
G.........
R.........
A.........
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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

Každá skupinka by mala dostať na konci cvičenia možnosť prezentovať a odôvodniť ostatným
aspoň tri zo spoločných asociácií.

Potrebný materiál sa odvíja od počtu účastníkov a od veľkosti jednotlivých skupiniek:

článok z časopisu, napr. z našich námetov
kópie prípadu
pripravené papiere (pozri obrázok)
hrubé fixovky

T.........
I.........
O.........
N.........
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Cvičenia k zahrievacej fáze
*potrebné pomôcky sú zvýraznené podčiarknutím

Etapa 1: Zoznamovacie hry

Etapa 2: Rozhýbanie hráčov

Etapa 3: Naladenie na hru

a) Čísla
Režisér pridelí každému z účastníkov číslo, ktoré si má dotyčný
zapamätať. Následne sa pustí hudba a všetci sa začnú pohybovať po
miestnosti. Keď hudba stíchne, režisér zakričí číslo. Osoba, ktorej číslo
patrí, musí všetkých pozdraviť ľubovoľným pohybom a nahlas pritom
povedať svoje meno. Skupina gesto napodobní a odpovedá: "Ahoj, ...!" To
sa opakuje tak často, kým nezaznejú všetky čísla. (Odporúčame papier so
zoznamom čísel, na ktorom si zakrúžkujete čísla, ktoré už zazneli.)

b) Zip-Zap
Všetci sedia v kruhu (kruh zo stoličiek). Jeden stojí v strede, ukáže na
niekoho zo sediacich a pýta sa ho na meno jeho suseda.

Ak sa spýta "kto je Zip?", musí opýtaný hráč povedať meno svojho
suseda po ľavej strane.
Na otázku "kto je Zap?" musí zasa povedať meno svojho suseda po
pravej strane.
Ak však vyvolávač povie "Zip-Zap", musia si všetci vymeniť miesta.
(Aj vyvolávač sa pokúsi obsadiť niektorú stoličku.)

Ak opýtaný odpovie nesprávne, ide do kruhu a stáva sa vyvolávačom.
Tým sa tiež rýchlo menia mená susedov.

a) Stretnutia (pohyb, spolupráca)
Všetci hráči cielene chodia sem a tam po vymedzenom priestore. Každý
hráč sa usiluje nadviazať očný kontakt s iným hráčom. Len čo sa dvaja
stretnú pohľadmi, prídu k sebe, ostanú krátko nehybne stáť jeden pred
druhým a potom si pohľadom hľadajú nového "spoluhráča".

Namiesto toho, aby hráči stáli nehybne oproti sebe, môže určiť režisér aj
iné úlohy:

tlesknúť rukami
povedať súčasne "dobrý deň" (s podaním rúk alebo bez neho)
súčasne vyskočiť do výšky
položiť si ruky na plecia (každú na protiľahlé plece)
…

b) Super Mario (pohybová hra)
Skupinka utvorí kruh. Režisér rozpráva napínavé dobrodružstvá Super
Maria a rozprávanie dopĺňa názornými gestami, pohybmi. Skupina jeho
gestá napodobňuje. Mario je postava zo známej arkádovej počítačovej
hry. Hlavný hrdina prechádza počas hry viacerými svetmi. Popritom sa
musí vyhýbať sa rôznym nebezpečenstvám, napr. ohnivým guliam
protivníkov, snaží sa nespadnúť či dostať sa do tunela. V určitých
situáciách získa Mario hviezdu, ktorá mu dá zázračné schopnosti - zaručí
nesmrteľnosť a postavička chvíľu beží na mieste.

Návrhy pohybov

Mario sa rozbehne → utekať
Objavia sa prví protivníci → vyskočiť
Protivníci pľujú ohnivé gule → skrčiť sa a utekať nabok
Mário nájde hviezdu a získa nesmrteľnosť → bežať na mieste
Možnosť pozbierať body alebo mince → 10-krát poskočiť na mieste
Dostať sa cez jamu → vyskočiť...

c) Skrat (hra na šikovnosť)
Hráči sedia v kruhu v tureckom sede tak, aby sa dotýkali kolenami. Dvaja
hráči sediaci na opačných stranách dostanú po jednom klbku (napr. zo
zauzlených šatiek či šálov). Hráči musia klbko čo najskôr položiť do lona
susedovi. Klbká pritom môžu meniť smer, nesmú sa však hádzať a nesmú
žiadneho hráča preskočiť. Je tiež dôležitá rýchlosť podávania, nikto
nesmie držať klbko dlhšie než dve sekundy. Cieľom je odovzdať klbká
ďalej tak rýchlo, aby sa u jedného hráča nestretli obidve naraz. Ten, u
koho pristanú obe odrazu, čo spôsobí skrat, vypadáva. Kruh sa tak
postupne zmenšuje, kým neostanú už len poslední dvaja hráči. Vtedy sa
hra končí.

Tip: Klbká by nemali byť príliš malé a mali by mať rovnakú veľkosť.

d) Sadni si (hra na šikovnosť)
Všetci účastníci utvoria jeden veľký kruh. Stoja tesne jeden za druhým,
pozerajú sa na chrbát hráča pred sebou. Kruh by mal byť čo
najpravidelnejší.

Potom to začne byť napínavé: každý sa chytí za pás hráča pred sebou.
Súčasne sa každý opatrne posadí na kolená hráča za sebou.

e) Chyť metlu (hra na šikovnosť)
Hráči stoja v kruhu a jeden za drhým dostanú pridelené číslo. Číslo 1 stojí
v strede a drží zvisle rúčku metly, aby nespadla. Zrazu číslo 1 metlu pustí
a zavolá iné číslo. Dotyčný hráč musí bleskovo pribehnúť a zachytiť metlu
skôr, než tá spradne na zem. Potom vyvolá ďalšie číslo.

a) Cvičenie vnímania
Účastníci chodia hore-dolu po miestnosti bez toho, aby sa dotýkali. Popri
tom režisér zadáva inštrukcie (možno si ich individuálne vybrať, netreba
robiť všetky):

Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite.
Ako sa cítia vaše chodidlá?
Zatraste ramenami.
Zakrúžte plecami.
Dvihnite kútiky úst / urobte grimasu...

Pohybujte sa ako:

arogantný donášač
namyslené, nafúkané dievča
bojazlivý, utiahnutý človek
veselé, samopašné dieťa
starý, chorľavý človek
baletka...

Robte, akoby ste museli prejsť cez nasledovné veci:

studená voda
lepidlo

c) Znázornenie pocitov
Dvaja dobrovoľníci dostanú tému, ktorú musia za 20-30 sekúnd slovne
znázorniť, a to buď lamentovaním (hráč 1) alebo veselo (hráč 2):

známka z poslednej písomky/referátu
nový mobil
schôdzka
nové okuliare
dovolenka s rodičmi
darček k narodeninám
málo času
nuda

d) Napodobňovanie
Všetci sa postavia do radu. Prvý hráč má na hlave klobúk, ktorý ho
oprávňuje určovať spôsob, akým sa celý "had" bude pohybovať (rytmus,
krok, tempo). Ostatní hráči ho napodobňujú čo najvernejšie. Treba však
dbať na to, aby bola úloha realizovateľná. Na dohodnutý signál (napr.
režisér tleskne rukami) sa klobúk odovzdá inému, ľubovoľnému hráčovi,
ktorý bude určovať vzor.

e) Vydrž potlesk (spojené so zoznamovacou 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)

sneh až po kolená
blato a kaluže
klzký ľad
žeravé uhlíky

Pokyny, ktoré majú hráči vykonať ako skupina:

Pohybujte sa ako húf rýb (intuitívne sa zomknúť dohromady).
Stretnite sa všetci na jednom mieste v miestnosti (bez dohody
vopred).
Vytlieskajte pesničku "We will rock you".
Choďte v štvorcoch po miestnosti.
Prejdite cez stred miestnosti.
Pozdravte sa špičkou prsta na nohe/ľakťom/kolenom.

b) Obchodné stretnutie
Účastníci sa voľne pohybujú po miestnosti. Nasledujú pokyny režiséra:

1. Všetci sme teraz manažéri a každého, koho stretneme, formálne
pozdravíme.

2. Konečne, formálne stretnutie je za nami. Môžeme silno zatriasť
rukami.

3. Teraz sme prišli na kvetinovú lúku, kde natrháme najkrajšiu kyticu
(hráči predstierajú trhanie kvetín).

4. Popri tom stretneme veľmi dobrého priateľa alebo priateľku, s
ktorou sme sa už celú večnosť nevideli a s prehnaným nadšením ju
pozdravíme.

5. V takejto dobrej nálade prejdeme na ďalšie cvičenie alebo na
prípravu na hranie rolí.

Skupina sa presunie na jednu stranu miestnosti. Oproti sa postaví režisér
a požiada skupinu o búrlivý, nekončiaci aplauz, potom čo sa predstaví:
"Ahojte, ja som ...!" (Nasleduje potlesk). Po čase režisér potlesk preruší a
spýta sa na ďalšieho dobrovoľníka. Ten sa postaví dopredu a tiež sa mu
dostane búrlivého potlesku. Potlesk trvá, kým režisér "hviezde" nepovolí
odísť z pódia a neprivedie nového dobrovoľníka. To sa opakuje s každým
účastníkom, režisér však nikoho do tohto cvičenia nenúti a ani cvičenie
zbytočne dlho nenaťahuje (nenecháva pridlhý potlesk). Ak účastník
aplauz už nemôže vydržať, smie bez slova z pódia odísť.

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


Kartičky s úlohami pre súdne pojednávanie

Kartička: Sudca
Tvojou úlohou ako sudcu je zaujať neutrálne stanovisko, ktoré
umožní, aby každá zo strán prezentovala svoj pohľad na vec.
Dávaš pozor, aby bol tón pojednávania vecný a férový.
Otvoríš pojednávanie a budeš ho viesť.
Najskôr v krátkosti opíš situáciu.
Informuj sa o zákonných ustanoveniach a potom vysvetli, prečo
bola vznesená obžaloba.
Nechaj všetkých popísať situáciu zo svojho pohľadu.
Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac
informácií.
Poraď sa so svojimi prísažnými sudcami / členmi poroty. Dobre si
premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: 1 alebo viac prísažných sudcov /
členov poroty

Na tomto pojednávaní hráš rolu laického sudcu. To znamená, že
zastupuješ ľud a svojím názorom zaisťuješ, aby vynesený
rozsudok nebol svojvoľný.
Podporuješ sudcu pri rozhodovaní.
Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac
informácií.
Pred vynesením rozsudku sa poraď so sudcom.
Dobre si premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: Právny zástupca obete
Tvojou úlohou je obhajovať obeť.
Pozorne si vypočuj popis situácie a napomôž tomu, aby bola
situácia predstavená vecne a zrozumiteľne.
Pokús sa čo najpresnejšie popísať dôsledky udalosti – ako sa
zmenil život poškodeného.
Hľadaj dôkazy v prospech obete a svedkov, ktorí by obeti mohli
svojím svedectvom pomôcť.
Spoločne s obeťou si premyslite, ako udalosť popíšete súdu.

Kartička: Právny zástupca páchateľa
Tvojou úlohou je obhajovať páchateľa.
Pozorne si vypočuj popis situácie a napomôž tomu, aby bola
situácia predstavená vecne a zrozumiteľne.
Pokús sa čo najpresnejšie popísať pohnútky, ktoré viedli páchateľa
k takému konaniu, a čo ním chcel dosiahnuť.
Hľadaj dôkazy v prospech obete a svedkov, ktorí by páchateľovi
mohli svojím svedectvom pomôcť.
Spoločne s páchateľom si premyslite, ako udalosť popíšete súdu.

Kartička: Obeť
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly obete.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom a
premyslel(a) si, ako popíšeš situáciu z tvojho pohľadu.
Premysli si, aké dôsledky má udalosť na tvoj život. Uveď
konkrétne príklady.
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Aký bol podľa teba páchateľ?

Kartička: Páchateľ
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly páchateľa.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom a
premyslel(a) si, ako popíšeš situáciu z tvojho pohľadu.
Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a)
dosiahnuť.
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Aká bola podľa teba obeť?
Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.



Kartička: Matka/otec obete
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca obete.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o prípade dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Matka/otec páchateľa
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca páchateľa.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o prípade dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Spolupáchatelia
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly spolupáchateľa.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a)
dosiahnuť.
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Aká bola podľa teba obeť?
Aký bol podľa teba páchateľ?
Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.

Kartička: Dospelý, ktorý má deti na
starosti 
(napr. triedny učiteľ alebo tréner)

Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly dospelého, ktorý má obeť
a/alebo páchateľa na starosti (napr. ako učiteľ).
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o prípade dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?



Prázdne kartičky 
(môže ich doplniť pedagóg alebo žiaci)



Záverečná kartička pre hercov
Nižšie nájdete dodatočné kartičky, ktoré môžete rozdeliť medzi hercov. Po pojednávaní vedie každý z nich krátky monológ o svojich pocitoch z hry.
Monológy by nemali byť dlhšie než minútu-dve.

Po súdnom pojednávaní
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj
vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj
vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj
vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj
vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj
vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po súdnom pojednávaní
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozsudku a či sa tvoj
vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.



Kartičky s úlohami pre konferenciu

Kartička: Vedenie inštitúcie 
(napr. riaditeľ, predsedníctvo)

Tvojou úlohou ako riaditeľa je zaujať neutrálne stanovisko, ktoré
umožní, aby každá zo strán prezentovala svoj pohľad na vec.
Dávaš pozor, aby bol tón konferencie vecný a férový.
Otvoríš konferenciu a budeš ju viesť.
Najskôr v krátkosti opíš situáciu.
Nechaj všetkých popísať situáciu zo svojho pohľadu.
Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac
informácií.
Informuj sa, ktoré pravidlá boli porušené a ako sa taká vec trestá
v tvojej inštitúcii.
Poraď sa so zúčastnenými. Dobre si premyslite, podľa akých
kritérií budete rozhodovať.

Kartička: Poradca vedenia 
(napr. zástupca učiteľov, člen predsedníctva)

Na tejto konferencii plníš úlohu poradcu.
Podporuješ vedenie pri rozhodovaní.
Pýtaj sa, ak ti je niečo nejasné, alebo ak potrebuješ viac
informácií.
Jednaj v úzkej spolupráci s vedením.
Dobre si premyslite, podľa akých kritérií budete rozhodovať.

Kartička: Dospelý, ktorý má deti na
starosti 
(napr. triedny učiteľ alebo tréner)

Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly dospelého, ktorý má obeť
a/alebo páchateľa na starosti (napr. ako učiteľ).
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Premysli si svoje odporúčanie pri rozhodovaní.

Kartička: Hovorca skupiny 
(napr. predseda triedy, kapitán družstva)

Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly poradcu ako hovorca skupiny.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Premysli si svoje odporúčanie pri rozhodovaní.

Kartička: Obeť
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly obete.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, aké dôsledky má udalosť na tvoj život. Uveď
konkrétne príklady.
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Aký bol podľa teba páchateľ?

Kartička: Páchateľ
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly páchateľa.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a)
dosiahnuť.
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Aká bola podľa teba obeť?
Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.



Kartička: Matka/otec obete
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca obete.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Matka/otec páchateľa
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly matky/otca páchateľa.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na svojom dieťati nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?

Kartička: Spolupáchatelia
Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly spolupáchateľa.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, čo ťa viedlo k tvojmu konaniu a čo si ním chcel(a)
dosiahnuť.
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Aká bola podľa teba obeť?
Aký bol podľa teba páchateľ?
Premysli si konkrétne príklady, ktoré porozprávaš.

Kartička: Svedkovia 
(spolužiaci, priatelia)

Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly svedka.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
Čo z toho je dôležité, aby vedeli účastníci konferencie, keď chcú
rozhodnúť?

Kartička: Poradca z inštitúcie 
(napr. žiacka rada alebo zástupca žiakov)

Tvojou úlohou je vcítiť sa do roly poradcu.
Potrebuješ trocha času, aby si sa zoznámil(a) s prípadom. Premysli
si tiež, ako si vnímal(a) celú situáciu.
Premysli si, ako si sa o príhode dozvedel(a) a ako si reagoval(a).
Všimol/la si si na obeti nejaké náznaky alebo zmeny?
Aké boli tvoje prvé myšlienky, čo si urobil(a) ako prvé?
S kým si sa o tom rozprával(a)?
Premysli si svoje odporúčanie pri rozhodovaní.



Prázdne kartičky 
(môže ich doplniť pedagóg alebo žiaci)



Záverečná kartička pre hercov
Nižšie nájdete dodatočné kartičky, ktoré môžete rozdeliť medzi hercov. Po pojednávaní vedie každý z nich krátky monológ o svojich pocitoch z hry.
Monológy by nemali byť dlhšie než minútu-dve.

Po konferencii
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či
sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či
sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či
sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či
sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či
sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.

Po konferencii
Porozprávaj v krátkom monológu o tom, ako sa cítiš vo svojej úlohe.
Popíš svoje myšlienky a pocity, ako sa cítiš po rozhodnutí/dohode a či
sa tvoj vzťah k páchateľovi a/alebo obeti nejako zmenil.



Formulár pre skupinku pozorovateľov

Poznámka:

Pozorne sleduj hranie rolí a poznač si tri, maximálne sedem poznámok k znázorneným scénam formou odrážok. Tieto poznámky ti môžu byť
pomôcť:

To bolo pôsobivé!
To bolo pre mňa niečo nové!
Toto by som ja urobil(a) inak!
Toto ma potešilo/rozosmialo!
Toto ma rozrušilo!



Dotazník
Toto bolo super

Toto by sa mohlo ešte zlepšiť

Toto nepotrebujem

Toto som si z hodiny odniesol/la

 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie
informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

© 2017 cyberhelp.eu
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