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Pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou

Je rozdelený na dve časti. Sú to „listy“ s èíslami od 1 až po 10. Sú určené pre účastníkov. Je 
ich desať a prinášajú základné informácie, ktoré sa týkajú kampane a jednotlivých jej tém. Listy 
pre účastníkov majú poskytnúť minimum potrebných informácií, ktoré spoločne s praktickými 
aktivitami a zážitkovými aktivitami uvedenými v metodických listoch vysvetlia účastníkom, že 
ide o témy nielen dôležité ale že pri práci s nimi môže byť aj zábava.

Každý metodický list je spojený s konkrétnym listom pre účastníkov. Odporúčame pozorne 
si preštudovať obidva listy a predtým, ako predstúpite pred svojich účastníkov, pripraviť si 
podrobný rozpis aktivít. Samozrejme, pri práci s takými citlivými témami, ako sú ľudské práva, 
či diskriminácia, musíte byť pripravení aj na to, že nie vždy bude vhodné striktne sa držať danej 
štruktúry. Možno sa budete musieť zastaviť pri jednej otázke a s účastníkmi ju rozdiskutovať. 

Metodické listy sú často postavené na aktivitách neformálneho vzdelávania. Ide o metódy, 
ktoré stavajú na zážitku, zaujímavou aktivitou umožňujú naučiť sa a zapamätať si fakty, ktoré 
by sme prednáškovou formou zabudli. Tieto metódy tiež otvárajú priestor aj na osvojenie 
nových zručností a postojov. Metódy neformálneho vzdelávania sú často používané v praxi 
mládežníckej práce. Ak ste učitelia a stretávate sa s týmito metódami menej, vyskúšajte ich. 
Možno si uvedomíte, že aj aktivitami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako zábava, sa dá mnohé 
naučiť. Dokonca prispieť aj k lepšiemu zapamätaniu si faktov. Dôležité je nielen zrealizovať 
„zábavnú“ časť aktivity, ale hlavne ju správne s účastníkmi prediskutovať.

Každá situácia je iná a každá skupina si vyžaduje trochu špecifický prístup. Počas niekoľkých 
stretnutí budeme nielen odovzdávať informácie ale budeme motivovať mladých ľudí, aby sa 
s nami podelili o svoje názory a aby zároveň porovnali svoje postoje a hodnoty s ostatnými. To 
si vyžaduje citlivý prístup a správny odhad situácie, či je na danú aktivitu priestor a vhodný čas 
alebo nie. Aké aspekty by sme mali zobrať do úvahy?

Čo chceme dosiahnuť danou aktivitou? Tento aspekt sme vám čiastočne pomohli vyriešiť 
v rámci metodických listov. V každom nájdete prepojenie medzi informáciami v liste účastníkov 
a aktivitami, ktoré vám odporúčame. Sami by sme sa mali zamyslieť nad jednotlivými 
prepojeniami a nad tým, čo všetko môžeme danou aktivitou dosiahnuť. 

Pre koho pripravujeme aktivity? Poznáme skupinu, pracujeme s ňou dlhší čas alebo sa 
s účastníkmi uvidíme prvýkrát počas prvého stretnutia? Aj to sú otázky, ktoré si musíme položiť. 
Zaradenie príliš otvorených aktivít, ktoré vyžadujú, aby účastníci otvorene rozprávali o svojich 
pocitoch, môže byť odmietnuté preto, lebo vzájomná interakcia medzi účastníkmi a nami nie 
je ešte dostatočná. Možno skupina, s ktorou budeme pracovať, si bude vyžadovať špeciálny 
slovník, spôsob práce. Alebo bude väčšia i menšia a budeme musieť urobiť úpravy v metodike 
uvedenej v listoch.

Je dôležité, v akom prostredí konkrétne metódy použijeme. Nie je vhodné, aby sme zážitkové 
aktivity robili v triede s lavicami, kde samotné lavice a stoličky vytvárajú bariéry v komunikácii 
medzi účastníkmi. Odporúčame vám upraviť miestnosť, v ktorej budete pracovať tak, aby 
ste mali čo najviac otvoreného priestoru. Vhodné sú 
stoličky v kruhu, aby každý účastník mal rovnocenné 
postavenie. Často totiž pôjde pri aktivitách o diskusiu 
medzi samotnými účastníkmi a nie len o interakciu 
medzi účastníkom a vami. Dôležité bude aj reálne 
odhadnúť, aký čas budeme potrebovať na všetky 
naplánované aktivity, aby sme nemuseli skončiť 
„v strede aktivity“. Ani vykonanie aktivity bez 
následnej spätnej väzby nemá význam, pretože 
nevytvára spojitosť medzi prežitým zážitkom 
a reálnym životom.01

ako je koncipovaný tento materiál?

ako používať metodické listy?

na čo myslieť pri neformálnych metódach?

naše ciele

cieľová skupina

prostredie pre stretnutia

učiteľský list
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Èo je to Rada Európy

učiteľský list

Pred samotnou aktivitou sa zamyslíme, či dokážeme dostatočne vysvetliť, ako sa daná aktivita 
spája s reálnym životom okolo nás. Pri interakcii s účastníkmi sa ich budeme pýtať na ich 
pocity ale aj na to, či si myslia, že aktivity majú prepojenie s reálnym životom. Mali by sme byť 
pripravení im tieto súvislosti vysvetliť a uviesť príklady.

Vedúci aktivity alebo ten, ktorý bude viesť jednotlivé stretnutia by sa mal vyvarovať postavenia 
učiteľa. Vašou úlohou nebude odovzdať informácie ale vytvoriť priestor na to, aby účastníci 
ľahšie diskutovali, facilitovať (pomáhať, usmerňovať) procesy v skupine tak, aby sami došli 
k bodom, ktoré budú vzdelávacím momentom. Pomocou nám môže byť detailná predstava 
pred stretnutím, aký je plán a ako by to všetko malo prebiehať. Najdôležitejšou úlohou vedúceho 
aktivity bude hlavne pri zážitkových aktivitách použiť to, čo sa stalo počas ich realizácie základom 
na uvedomenie si našich reakcií či postojov. Táto časť aktivity sa nazýva „spätná väzba“.

Existuje niekoľko pravidiel, ktoré sa môžeme naučiť predtým, ako zrealizujeme nejakú zážitkovú 
aktivitu. Vždy po ukončení aktivity podľa inštrukcií v metodickom liste by mala schéma následnej 
diskusie vyzerať nasledovne:
1. Pri predstavení sa snažte vyhnúť slovu „hra“. Hlavne dospelí, ale aj mladí ľudia sa neradi 

„hrajú“, nechcú byť vložení do situácie „hrajúceho sa dieťaťa“. Používajte slovo „aktivita“.
2. Realizujte aktivitu podľa pokynov z metodického listu.
3. Po aktivite nezvoľte prestávku ale pozvite všetkých do kruhu a začnite diskusiu.
4. Vyzvite účastníkov, aby najprv hovorili o svojich pocitoch. Môžete použiť otázky: Ako ste 

sa cítili? Ako sa cítili rôzne typy postáv alebo rolí? Často sa stretnete s negatívnymi pocitmi 
(napríklad pri aktivitách, kedy niekto bude hrať rolu „diskriminovaného“ človeka, hoci sám 
predtým prezentoval svoje predsudky alebo stereotypy). Niektorí účastníci môžu reagovať, 
že to bola „blbá hra“ a môžu odmietať s vami diskutovať. Vašou úlohou 
je presvedčiť ich, že aktivita má zmysel a chcete na jej zmysel prísť 
spoločne s nimi. Pripomeňte, že práve ich momentálne pocity 
vám všetkým pomôžu uvedomiť si, aký naozajstný zmysel 
aktivita mala. 

5. V ďalšej časti vyzvite účastníkov, aby popísali, čo sa počas 
aktivity dialo. Čo si všimli, čo videli, čo povedali, ako reagovali. 
Ak máte pozorovateľa, ktorý si len písal poznámky o reakciách 
účastníkov počas aktivity, v tejto časti ho vyzvite, aby aj on/ona 
povedal/-a, ako prebiehala komunikácia. 

6. Nakoniec skúste nájsť prepojenie aktivity a reakcií počas nej 
s reálnym životom. Môžete sa opýtať: Myslíte si, že takto 
reagujeme aj v bežnom živote v podobných situáciách? Kedy 
v reálnom živote používame podobné slová? a pod. Niekedy 
je ťažké prejsť z bodu 4 do tohto bodu. Ak je aktivita zaujímavá 
a záživná, účastníci sa smejú a rozprávajú o tom, čo videli, čo 
kto povedal. 

 V takýchto prípadoch dajte v bode 4 šancu účastníkom hovoriť o týchto témach, ale keď 
prejdete do bodu 5, taktne ich upozornite na zadanú otázku.

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál pre výchovu mládeže k ľudským 
právam:
Časť 1 – Pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.1.1 Čo je vzdelávanie v oblasti ľudských práv?
 1.1.2 Ciele vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.1.3 Vedomosti, zručnosti a postoje
 1.1.4 Inkluzívny postoj
 1.1.5 Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti ľudských práv
 1.1.6 Formálne a neformálne vzdelávacie prostredie
 1.1.7 Vzdelávanie v oblasti ľudských práv ako východiskový bod na konanie
 1.3 Používanie Kompasu v Európe
 1.4 Ako používať Kompas?
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pochopenie  

naša úloha

ako má vyzerať správne vedená spätná väzba?

doplòujúce informácie

učiteľský listInformačné centrum mladých



Prvá hodina alebo stretnutie venované ľudským právam a ich histórii sa môže zdať 
náročnou skúškou. Mladí ľudia málokedy dobre reagujú na podávanie historických 
faktov a dátumov. Preto sa budeme snažiť priblížiť históriu a vývoj ľudských práv hravou 
a zaujímavou formou. V každom prípade by každá hodina alebo sedenie venované 
otázkam kampane a zahrnuté v tomto metodickom materiáli malo mať neformálnu 
atmosféru. Ak máme v miestnosti lavice, upravíme ju tak, aby mohli účastníci sedieť 
v kruhu. Keďže mnohé z metód patria k metódam skupinového učenia, je vhodné, 
aby mohli študenti alebo účastníci jeden na druhého vidieť a priamo reagovať. 

Prvé spoločné stretnutie k tematike kampane a špeciálne ľudských práv má za úlohu zistiť 
od študentov ich doterajšie vedomosti o tejto oblasti a zároveň upozorniť na skutočnosť, že 
ľudské práva tu nie sú od nepamäti ale sa vyvíjali postupne, v kontexte historických dôb. Pre 
učiteľa alebo vedúceho aktivity môže byť tiež zaujímavé dozvedieť sa niečo o predstavách 
mladých ľudí o ľudských právach a tieto potom využiť pri ďalších stretnutiach. 

Všetky úlohy popísané v tomto liste vykonajte s účastníkmi bez toho, aby ste im rozdali 
pracovné zošity. Odporúčame Vám ich rozdať až po prvej hodine. Prvý pracovný list je 
totiž koncipovaný tak, aby študenti sami hľadali odpovede na otázky, a následne aby Vy 
ste mohli jasne a zrozumiteľne sformulovať závery diskusie. Tento postup Vám tiež umožní 
zistiť, aká je vstupná úroveň vedomostí o problematike ľudských práv. 

Odporúčame začať s prvými otázkami v pracovnom zošite. Vytvorte zo študentov menšie 
skupinky. Ako to urobiť zaujímavou formou, nájdete na druhej strane tohto listu. Tieto 
spôsoby môžete využiť všade tam, kde sa rozhodnete pracovať v menších skupinkách a tiež 
Vás možno inšpirujú k vymysleniu vlastných spôsobov. Umožnia Vám vyhnúť sa klasickému 
a málo kreatívnemu spôsobu delenia na skupiny formou „Prvý-druhý-prvý-druhý“. Po 
rozdelení do skupín zadajte účastníkom otázky uvedené na začiatku pracovného zošita. 
Nechajte účastníkov pracovať nad otázkami 20 minút a potom prezentovať ich odpovede. 
Tieto zapíšte na tabuľu a zhrňte, čo mali spoločné a v čom sa líšili. 

Krátky prierez históriou vzniku ľudských práv a ich šírenia, so zameraním na výchovu k ľudským 
právam. Skupinu rozdeľte do 3 podskupín (podľa počtu účastníkov tak, aby v skupine boli 3-5 
účastníci). Každej skupine dajte obálku s rozstrihanými informáciami so základnými dátumami 
a historickými súvislosťami. Historická linka zahrňuje základné dátumy, ktoré sa vzťahujú 
k vývoju ľudských práv. Úlohou skupín je správne priradiť dátum udalosti s jej názvom a so 
základným popisom, čo táto udalosť znamenala. Po prezentácii skupín skontrolujte správnosť 
údajov od účastníkov a zhrňte celú aktivitu. Správne poskladané „puzzle“ je možné prezentovať 
cez data projektor na stenu. Uveďte doplňujúce informácie z pracovného zošita.
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prvá hodina

ciele prvej hodiny

ľudské práva

postup

2000 pred n. l. Chammurapiho zákonník  silní nebudú utláčať slabých
570 pred n. l. Dekrét Kýrosa Veľkého  sloboda pohybu a bezpečnosť v Perzii
1215 Magna Charta  právo vlastniť a dediť majetok 
1689 Prehlásenie práv (Bill of rights)  kráľ nemohol pozastaviť platnosť 
   zákonov bez parlamentu
1789 Prehlásenie práv človeka a občana sloboda, bezpečnosť, práva brániť sa
1791 Prehlásenie nezávislosti  zaručenie individuálnych slobôd
1814 Parížska zmluva  potieranie obchodu s otrokmi
1864 Ženevské zmluvy  zaobchádzanie s vojnovými zajatcami
1945 Charta spojených národov  ochrániť budúce pokolenia pred vojnou
1948 Všeobecná deklarácia ľudských práv definícia základných ľudských práv

učiteľský list

aktivita 1

aktivita 2

struèná história ¾udských práv

Pracovné listy pre učiteľov a pracovníkov s mládežou
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ľudské práva

MOLEKULY
Účastníci: počet nerozhoduje
Dĺžka trvania: 5 - 10 min. 
Materiál: žiaden
Úloha: vymeniť si v skupine názory, vizuali-
zovať čo máme spoločné a v čom sa líšime, 
vytvorenie menších skupín
Realizácia:
Vedúci aktivity určuje témy a účastníci 
vytvárajú skupiny tým, že chodia po 
miestnosti, zisťujú  čo majú spoločné, svoje 
názory a podľa toho vytvárajú skupiny. Témy 
sa stávajú stále viac „osobnejšie“.
Príklady tém: farba očí, obľúbené zviera, 
obľúbený typ dovolenky, ročné obdobie, 
v ktorom sme sa narodili a pod.

V momente, keď účastníci vytvorili skupinky, 
ktoré sú približne s rovnakým počtom osôb, 
môžeme aktivitu ukončiť a ďalej pokračovať 
v práci s týmito skupinkami. Pri tejto aktivite 
môže nastať situácia, kedy sa nám skupiny 
nerozdelia rovnomerne. Preto je dobré mať 
v zálohe viac možností, ktoré nám umožnia 
rovnomernejšie rozdelenie, napr. miesto 
strávenia dovolenky – pri mori, v horách, na 
lyžiach, doma a pod.

Niekoľko nápadov, ako zaujímavo rozdeliť študentov 
do menších skupín.

ZVIAŽME SA
Účastníci: počet nerozhoduje
Dĺžka trvania: 5 - 10 min. 
Materiál: špagát
Úloha: rozdeliť účastníkov do skupín
Realizácia:
Podľa počtu účastníkov sa rozhodneme, 
na aké veľké skupinky chceme účastníkov 
rozdeliť. Ak sa pri počte 20 osôb 
rozhodneme, že v skupinkách chceme mať 
po 4 účastníkoch, odstrihneme zo špagátu 
2 dlhé kusy a v strede ich zviažeme, takže 
sa nám vytvoria štyri konce. Takýchto 
zviazaných špagátov vytvoríme spolu 5. 

Postavíme sa na stoličku a  do ruky 
zoberieme všetky špagáty tak, aby časti, 
kde sme ich zviazali boli ukryté v našej ruke. 
Požiadame účastníkov, aby každý uchopil 
jeden koniec špagátu. Potom zviazané 
konce uvoľníme. Vznikne krátky chaos, pri 
ktorom majú účastníci identifikovať, s kým 
sú v spojení bez toho, aby sa pustili špagátu. 
Ak musíme vytvoriť skupinky s nepárnym 
počtom, musíme k zviazaným špagátom 
pridať ešte ďalší kus špagátu, ktorý bude 
mať len jeden koniec. 

PARTNERI
Účastníci: počet nerozhoduje
Dĺžka trvania: 5 - 10 min. 
Materiál: papieriky, fixky
Úloha: rozdeliť účastníkov do skupín
Realizácia: 
Podľa počtu účastníkov si pripravíme 
rozdelenie do skupín. Pri počte 20 
účastníkov sa môžeme rozhodnúť vytvoriť 
5 skupín po 4 účastníkoch. Na malé 
papieriky pripravíme sériu osobností, 
ktoré sú známymi partnerskými dvojicami, 
napr. Rómeo a Júlia, Fatima a Omar, Vlk 
a zajac, Bolek a Lolek a pod. Partnerské 
dvojice musíme koncipovať tak, aby vždy 
dve dvojice mali niečo spoločné. Účastníci 

si vylosujú lístočky a začnú 
h¾adať svojho partnera tak, že 
chodia po miestnosti a vykrikujú 
jeho meno. Keď sa všetky 
dvojice nájdu, ich úlohou 
je nájsť dvojicu, ktorá 
má s tou ich niečo spoločné. 
Napríklad môžeme vytvoriť 
dve rozprávkové dvojice – 
Bolek a Lolek potom, ako sa 
nájdu, hľadajú vlka a zajaca. 
Prípadne skupiny literárnych 
hrdinov, politikov 
a podobne.

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže k ľudským právam:
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód pre výchovu k ľudským právam
2.17 Bojovníci za práva
Časť 4 – Pochopenie ľudských práv
 4.1 Čo sú ľudské práva
 4.2 Historické súvislosti
 4.3 Ľudské práva vo svete

doplòujúce informácie

učiteľský listInformačné centrum mladých



učiteľský list

Pri prezentácii skupín požiadame účastníkov, 
aby pohľadnice alebo obrázky rozložili na 
zemi a zreteľne povedali, aké práva im ob-
rázok pripomína. Ak ostatné skupiny našli 
podobné práva, priložia svoj obrázok k už 
prezentovanému. Školiteľ prejde so skupina-
mi ich poznámky a zoznamy. 

V ďalšej časti aktivity školiteľ prezentuje všetky 
články Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

a hľadá, či niektorá z dvojíc spomenula 
dané právo a našla k nemu obrázok. 
Ak nie, v prípade časovej rezervy mô-
žeme požiadať účastníkov, aby našli 
medzi obrázkami nejaký, ktorý by 
mohol reprezentovať dané právo 
alebo slobodu.

Pripomenieme účastníkom, že 
niektoré práva možno nebo-

li spomenuté preto, lebo v našej 
spoločnosti sa považujú za automatické 
(napr. právo voliť) ale v iných krajinách môžu 

byť tieto práva nedodržiavané a preto je dô-
ležité, aby boli v Deklarácii obsiahnuté. 

 

Poznámka: Dôležité je nehodnotiť, 
či vybraný obrázok vo dvojici naozaj 
môže reprezentovať dané právo ale-

bo slobodu. Účastníci si vyberajú pohľad-
nice na základe svojho vlastného uváženia 
a vo veľkej miere pracuje tiež ich fantázia. 
Určite budú schopní vysvetliť, prečo prá-
ve ten obrázok im dané právo pripomína. 
Tieto vysvetlenia školiteľ nehodnotí. 03
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Druhá hodina bude nadväzovať na informácie spomenuté počas predchádzajúceho 
stretnutia. Cieľom je poukázať detailnejšie na obsah a štruktúru Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv. Zaujímavou a interaktívnou formou zoznámime účastníkov 
s podstatou deklarácie a nakoniec aj s jej obsahom. 

Na začiatku sa účastníkov opýtame, či počuli o Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv. Po zhrnutí tejto informácie, rozdelíme všetkých do menších skupiniek po 
3 účastníkoch, alebo ak máme možnosť, do dvojíc.  

Na túto aktivitu budeme potrebovať veľké množstvo pohľadníc (napríklad reklam-
ných boomerang pohľadníc), výstrižkov z novín, fotografií alebo iný tlačený materiál 
s obrázkami. Všetky pohľadnice a obrázky umiestnime do stredu miestnosti. Potom 
požiadame účastníkov, aby v skupine pomenovali a zapísali tie ľudské práva, ktoré 
sú im známe alebo si myslia, že medzi ľudské práva patria. Potom im zadáme úlo-
hu, aby vybrali ku každému definovanému právu fotografiu alebo obrázok, ktorý by 
mohol reprezentovať dané právo. Cieľom tejto aktivity je umocniť dlhodobejší efekt 
- zapamätať si základné ľudské práva. Okrem ústnej informácie je vizualizácia mo-
mentom, ktorý umocní dlhodobejšie zapamätanie si faktov. mentom, ktorý umocní dlhodobejšie zapamätanie si faktov. 

druhá hodina

postup

aktivita 1

a hľadá, či niektorá z dvojíc spomenula 
dané právo a našla k nemu obrázok. 
Ak nie, v prípade časovej rezervy mô-
žeme požiadať účastníkov, aby našli 
medzi obrázkami nejaký, ktorý by 
mohol reprezentovať dané právo 
alebo slobodu.

Pripomenieme účastníkom, že 
niektoré práva možno nebo-

li spomenuté preto, lebo v našej 
spoločnosti sa považujú za automatické 
(napr. právo voliť) ale v iných krajinách môžu 

ť tieto práva nedodržiavané a preto je dô-
ležité, aby boli v Deklarácii obsiahnuté. ležité, aby boli v Deklarácii obsiahnuté. 

Poznámka: 
či vybraný obrázok vo dvojici naozaj 
môže reprezentovať dané právo ale-

bo slobodu. Účastníci si vyberajú pohľad-
nice na základe svojho vlastného uváženia 
a vo veľkej miere pracuje tiež ich fantázia. 
Určite budú schopní vysvetliť, pre
ve ten obrázok im dané právo pripomína. 

li spomenuté preto, lebo v našej 
spoločnosti sa považujú za automatické 
(napr. právo voliť) ale v iných krajinách môžu 

byť tieto práva nedodržiavané a preto je dô-
ležité, aby boli v Deklarácii obsiahnuté. 

Pri prezentácii skupín požiadame účastníkov, 
aby pohľadnice alebo obrázky rozložili na 
zemi a zreteľne povedali, aké práva im ob-
rázok pripomína. Ak ostatné skupiny našli 
podobné práva, priložia svoj obrázok k už 
prezentovanému. Školiteľ prejde so skupina-
podobné práva, priložia svoj obrázok k už 
prezentovanému. Školiteľ prejde so skupina-
podobné práva, priložia svoj obrázok k už 

mi ich poznámky a zoznamy. 

V ďalšej časti aktivity školiteľ prezentuje všetky 
články Všeobecnej deklarácie 

ľudské práva
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K tejto aktivite budeme potrebovať niekoľko výtlačkov aktuálnych alebo starších novín. 
Tie rozdelíme medzi účastníkov (ideálne, aby každý účastník mal jeden výtlačok) 
a požiadame ich najprv o samostatnú prácu. Ich úlohou je nájsť všetky prípady 
porušovania ľudských práv, ktoré sa nachádzajú vo výtlačku (aj v rámci domácich 
a zahraničných správ). 

Po individuálnej analýze požiadame účastníkov, aby 
si navzájom jednotlivé príklady porovnali a spísali 
jednotný zoznam, ktorý odprezentujú pred ostatnými 
skupinami.

V ďalšej časti nasleduje diskusia podobná 
aktivite 1, kde sa zame-
riame na možnosti, 
ako takýmto prípadom 
predchádzať a čo môžu 
urobiť bežní občania, ak 
by chceli bojovať proti 
porušovaniu jednotlivých 
práv. V prípade príkladov 
zo zahraničia môžeme 
s účastníkmi diskutovať 
aj o tom, či by sa daná 
situácia alebo prípad 
mohli sať na Slovensku 
a prečo áno alebo nie.

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže 
k ľudským právam:
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód na výchovu k ľudským právam
2.5  Zahraj to!
2.6  Každý iný, všetci rovní
2.14  Kreslím si slovo
2.16  Agitačná kampaň
2.22  Jediná minúta
2.31  Obrázkové hry
2.32  Zahrajme sa
2.33  Elektráreň
2.38  Urobte krok vpred
2.45  Násilie v mojom živote
2.47  Kam sa zaradíš?

Prílohy
Všeobecná deklarácia ľudských práv 
(stručný obsah)
Všeobecná deklarácia ľudských práv

aktivita 2

doplòujúce informácie

ľudské práva
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xi Tretie stretnutie bude zamerané na to, aby sa účastníci snažili spojiť teóriu 
z predchádzajúcich hodín s reálnym životom. Spoločne sa budú zamýšľať nad 
stavom porušovania ľudských práv v ich komunite, regióne či štáte a tiež stretnutie 
poukáže na potrebu neustálej ochrany ľudských práv. Táto časť je dôležitá pre 
uvedomenie si, že ľudské práva nie sú len súhrnom definícií na papieri, ale že s nimi 
prichádzame do styku v bežnom živote, bohužiaľ najčastejšie tak, že si všímame ich 
porušovanie.  

Poznať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv nestačí. Ide o oficiálny dokument, 
ktorého mnohé ustanovenia sa v praxi mnohých krajín porušujú. To si uvedomujú 
aj mladí ľudia a na niektoré prípady porušovania práv upozornia aj počas tohto 
stretnutia. Dôležitým momentom tohto stretnutia je aj začiatok dlhodobejšej 
motivácie mladých ľudí, aby sa problémami porušovania ľudských práv zaoberali. 
Aby si uvedomili, že aj oni môžu svojou dobrovoľnou prácou alebo aktivizmom 
v miestnej komunite pomôcť riešiť problémy okolo seba. Na takúto motiváciu nám 
jedno stretnutie, samozrejme, nestačí. V tejto časti uvádzame niekoľko príkladov na 
krátkodobé ale aj dlhodobé aktivity, ktoré by mohli prebudiť v mladých ľuďoch pocit 
spolupatričnosti a potrebu zaujímať sa o problémy tých, ktorých sa porušovanie 
práv týka.

V rámci stretnutia odporúčame tiež podať informáciu o ďalších dokumentoch, 
týkajúcich sa ľudských práv, tak ako sa o nich píše v Liste č. 4 pre účastníkov. 
V rámci tejto časti môžeme predstaviť účastníkom niektoré prípady sťažností 
občanov Slovenska, podané na Európsky súd pre ľudské práva.

Ďalšou možnosťou je použiť počas stretnutia vytlačenú verziu Dohovoru o ľudských 
právach a diskutovať s účastníkmi o jednotlivých článkoch, prípadne o tom, či si 
myslia, že v ich vlastnom živote sú všetky tieto články dodržované a akceptované. 
Stále odporúčame diskutovať nielen o otázkach „aká je situácia“ ale tiež o tom, 
ako môžeme prispieť k jej náprave alebo vylepšeniu. To umožní ľahší posun ku 
konkrétnym aktivitám, spomínaným ďalej.

Školiteľ požiada účastníkov, aby v skupinách porozmýšľali a zapísali prípady 
porušovania ľudských práv, s ktorými sa priamo v meste alebo v širšom okolí (príp. 
na Slovensku) stretli. Jednotlivé výstupy prezentujú účastníci medzi sebou a vedúci 
aktivity ich zapíše na tabuľu. 

Nasleduje diskusia o príčinách porušovania 
práv a krátka analýza všetkých prípadov, 
ktoré účastníci uviedli. Súčasťou diskusie je 
aj otázka, akým spôsobom môžeme bojovať 
proti týmto konkrétnym príkladom porušovania 
ľudských práv na komunálnej a osobnej 
úrovni. Dôležitým momentom je informácia 
od školiteľa, že Slovensko patrí medzi vyspelé 
krajiny sveta, ale aj tak sme boli schopní nájsť 
aj závažné prípady porušovania ľudských práv. 
To je dôkaz, že venovať sa tejto problematike 
má zmysel.
 
Poznámka: Odporúčame vedúcemu aktivity, 
aby si pred stretnutím sám vytipoval niekoľko 

príkladov porušovania ľudských práv známych z televízie alebo miestnych médií. 
Niekedy účastníci reagujú pasívne, ale nie sú schopní nájsť rýchlo spojitosť medzi 
článkami z deklarácie a ich životom okolo seba. Po zadaní príkladov (ak je to nutné), 
pokračuje vedúci aktivity v získavaní ďalších príkladov od účastníkov.

príkladov porušovania ľudských práv známych z televízie alebo miestnych médií. 

tretie stretnutie

postup
aktivita 1

ľudské práva
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xiTáto aktivita je dlhodobejšia a môžete si ju na stretnutí naplánovať. Úlohou účastníkov 
je zistiť, čo vedia a čo si myslia o ľudských právach ľudia okolo nás. Cieľovou skupinou 
môžu byť spolužiaci, žiaci školy, susedia v komunite, učitelia, rodinní príslušníci, náhodní 
chodci na ulici a pod.

Príklady vhodných otázok k prieskumu:
1. Aké ľudské práva poznáte?
2. Vedeli by ste uviesť príklad konkrétneho 

porušenia ľudských práv v našom meste?
3. Viete si predstaviť, že by ste verejne vystúpili 

proti porušovaniu ľudských práv?
4. Prečo sú ľudské práva porušované 
a pod.

Otázky si môžu účastníci pripraviť aj sami. 
Po uskutočnení prieskumu je vhodné 
osobitné stretnutie, počas ktorého sa 
vyhodnotí a prípadnou ďalšou fázou môže byť 
naplánovanie verejnej aktivity, ktorá by bola 
založená na výsledkoch 
celého prieskumu. Takto 
môžeme postupne 
motivovať mladých 
ľudí k zapojeniu sa do 
komunitného života.

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže k ľudským 
právam:
Časť 1 – Pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.2.2 Čo sú „záležitosti ľudských práv“?
 1.3.5 Dohovor o právach dieťaťa
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód na výchovu k ľudským právam
 2.5 Zahraj to!
 2.7 Ahiqueho príbeh 
 2.10 Práva detí
 2.12 Máme na výber?
 2.23 Nech je počuť hlas každého
 2.29 Naše budúcnosti
 2.35 Právne Bingo
Časť 5 – Doplňujúce informácie o všeobecných témach
 5.1 Deti
Prílohy: 
 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (zhrnutie)
 Dohovor o právach dieťaťa
 Európsky dohovor o ľudských právach
 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (zhrnutie) 04

aktivita 2

doplòujúce informácie

ľudské práva

učiteľský listInformačné centrum mladých



Piate stretnutie začne účastníkom predstavovať druhú tému kampane „Každý iný 
- všetci rovní“, a to kultúrnu rozmanitosť. Hovoriť s mladými ľuďmi o kultúrnej diverzite, netolerancii, 
diskriminácii či rasizme je veľkou výzvou. Veľké poučky a definície v tomto prípade zaberú len 
málokedy. Ale táto téma je zvládnuteľná s použitím príkladov, postupným vysvetľovaním a vhodnými 
skupinovými aktivitami, ktoré pomôžu mladým ľuďom dozvedieť sa niečo nielen o iných kultúrach 
ale aj o sebe.
Stáva sa, že naši mladí ľudia (zvlášť tí, ktorí nikdy necestovali) považujú našu kultúru, tradície, 
spôsoby správania za „normálne“ a všetci odinakiaľ sú divní a „treba si dať na nich pozor, lebo 
od nich môžeme očakávať všeličo!“ Práve preto je vhodné začať toto stretnutie postupným 
oboznamovaním sa so základmi kultúry a vhodným vysvetlením, ako vznikajú stereotypy 
a predsudky (pozri účastnícky list). V tejto časti ďalej uvádzame niekoľko praktických aktivít, ktoré 
sú použiteľné pri práci s mládežou o tejto problematike. 

Poznámka: Upozorňujeme, že všetky tu uvedené aktivity je potrebné po ich skončení aj následne 
s účastníkmi rozobrať. Takáto diskusia je pre úspešnosť aktivity kľúčová. Je to tá časť, pri ktorej 
dochádza k uvedomeniu si zážitku a ktorá umožňuje osvojenie si nových zručností alebo provokuje 
zamyslenie sa nad vlastným správaním.

Deväť bodiek
Požiadajte účastníkov, aby sa pokúsili spojiť všetky bodky štyrmi èiarami bez prerušenia. To 
znamená, že keď ukončia jednu èiaru, z toho istého bodu musí vychádzať ďalšia.
           .       .       .               .       .       .               
           .       .       .               .       .       .               
           .       .       .               .       .       .         
      

Účastníci sa väčšinou snažia spojiť bodky pohybujúc sa len v rámci „štvorca“ tvoreného 
bodkami. Na to, aby sa úloha podarila je nutné zájsť mimo štvorec, použiť okolitý priestor. To 
je zaujímavá paralela, keď vysvetľujeme účastníkom, že pri pochopení iných kultúr väčšinou 
rozmýšľame len v „mantineloch“ štvorca, ale na to, aby sme sa otvorili a rozmýšľali aj o iných 
aspektoch, potrebujeme vyjsť zo zaužívaných hraníc.

Model ľadovca
Vedúci aktivity požiada účastníkov zamyslieť sa nad tým, čo si môžu všimnúť, keď cestujú do 
inej krajiny. Všetky „viditeľné“ prvky. Účastníci zrejme prídu s nápadmi ako jedlo, obliekanie, 
architektúra, gestá, tón hlasu, organizácia dopravy, časový manažment a podobne. Môžeme 

prípadne pridať aj niekoľko našich nápadov. Všetky tieto nápady napíšeme 
do hornej časti papiera na stene alebo na hornú časť tabule. Pokračujeme 
otázkou, aké sú naopak veci, ktoré nie sú viditeľné hneď pri návšteve inej 
krajiny. Táto otázka môže byť zložitejšia, postupne pravdepodobne dostaneme 
z účastníkov nápady ako úloha žien v spoločnosti, tradičné hodnoty, rituály, 
vzťahy v rodine, definícia hriechu, vzťahy medzi ľuďmi, spôsob práce a pod. 
Tieto veci napíšeme na spodnú časť papiera alebo tabule. Potom urobíme 
hrubú vlnovku medzi hornou a spodnou časťou tak, aby bola horná časť 
menšia. 
Reflexia: Vedúci aktivity vysvetlí, že všetky nápady napísané v hornej časti 
si môžeme predstaviť ako vrchol ľadovca. A podobne ako pri naozajstnom 
ľadovci, horná časť, ktorú vidíme nad hladinou tvorí len 5-10% celého ľadovca. 
Tá podstatná časť, ktorá utvára tú hornú, nie je vidieť. A bez toho, aby sme 
niečo vedeli o spodnej časti, nemôžeme plne chápať hornú. Preto by našim 

cieľom malo byť posúvanie tejto hranice smerom dole a použitím otázky PREČO? (pozri aj 
účastnícky list) budovať naše pochopenie iných kultúr. 
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hovorme o kultúre

postup

aktivita 1

piate stretnutie

aktivita 2

prípadne pridať aj niekoľko našich nápadov. Všetky tieto nápady napíšeme 
do hornej časti papiera na stene alebo na hornú časť tabule. Pokračujeme 
otázkou, aké sú naopak veci, ktoré nie sú viditeľné hneď pri návšteve inej 
krajiny. Táto otázka môže byť zložitejšia, postupne pravdepodobne dostaneme 
z úč
vzťahy v rodine, definícia hriechu, vzťahy medzi ľuďmi, spôsob práce a pod. 
Tieto veci napíšeme na spodnú časť papiera alebo tabule. Potom urobíme 
hrubú vlnovku medzi hornou a spodnou časť
menšia. 
Reflexia:
si môžeme predstaviť ako vrchol ľadovca. A podobne ako pri naozajstnom 
ľadovci, horná časť, ktorú vidíme nad hladinou tvorí len 5-10% celého ľadovca. 
Tá podstatná č
niečo vedeli o spodnej časti, nemôžeme plne chápať hornú. Preto by našim 
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hovorme o kultúre

Čo vidíš?
K tejto aktivite budeme potrebovať niekoľko 
veľkých fotiek z časopisov alebo novín. 
Vhodné sú fotky s tvárami a výrazmi ľudí. Fotky 
nalepíme na tabuľu alebo na stenu. Rozdelíme 
účastníkov do menších skupiniek po 3-4 
a požiadame ich, aby na pripravené pásiky 
papiera vymysleli dve alternatívne 
nadpisy, akoby písali nadpisy do 
novín. Jeden pozitívny nadpis 
a druhý negatívny nadpis. Potom ich 
porovnajte v skupinách.

Reflexia: Po tejto časti aktivity 
diskutujeme s účastníkmi na tieto 
otázky: 
Koľko rôznych interpretácií sme 
našli? 
Videli rôzni účastníci rôzne veci pri pohľade na fotky? 
Aké stereotypy sa ukázali? 
Do akej miery ukazujú fotky skutočnú pravdu, čo sa stalo?

Vidíš to, čo ja?
Vedúci aktivity ukáže alebo rozdá účastníkom nasledujúci obrázok 
a spýta sa ich, čo vidia. Niektorí vidia starú ženu, niektorí mladú 
ženu s klobúkom. Táto aktivita je vhodná na začiatok diskusie, 
prečo vidíme jednu realitu viacerými spôsobmi.

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže k ľudským 
právam:
Časť 1 – Pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.2.7 Interkultúrne vzdelávanie
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód na výchovu k ľudským právam
 2.4 Dostupnosť liekov
 2.6 Každý iný, všetci rovní
 2.9 Môžem vstúpiť?
 2.11 Rôzne platy
 2.12 Máme na výber?
 2.20 Hrdinky a hrdinovia
 2.24 Pohovorme si o sexe
 2.30 Cesta do Krajiny rovnosti
 2.31 Obrázkové hry
 2.34 Odpoveď na rasizmus
 2.36 Len sa pozri, čo dokáže
 2.37 Šport pre všetkých
 2.38 Urobte krok vpred
 2.40 Jazyková bariéra
 2.48 Kto som ...Ty?
 2.49 Práca a rodina
Časť 5 – Doplňujúce informácie o všeobecných témach
 5.4 Diskriminácia a xenofóbia

aktivita 3

aktivita 4

doplòujúce informácie

Vhodné sú fotky s tvárami a výrazmi ľudí. Fotky 
nalepíme na tabuľu alebo na stenu. Rozdelíme 
účastníkov do menších skupiniek po 3-4 
a požiadame ich, aby na pripravené pásiky 

učiteľský listInformačné centrum mladých
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Cieľom šiesteho stretnutia je ďalšie prehĺbenie vedomostí mladých ľudí o iných kultúrach, hlavne 
s poukázaním na niektoré konkrétne príklady ľudí a skupín, ktoré sú často terčom diskriminácie 
aj na Slovensku. Odporúčame sa na toto stretnutie dôkladne pripraviť, keďže budeme možno 
konfrontovaní s veľmi rozličnými názormi a stereotypmi či predsudkami účastníkov. Hlavným 
kľúčovým momentom tohto stretnutia je práca s účastníkmi, aby pochopili, že je dôležité 
posudzovať indivíduum, osobu a nie skupiny. Chceme upozorniť, že jedna alebo viacero 
negatívnych skúseností nám nedáva právo preniesť ju na všetkých členov komunity. Ak by boli 
všetci ľudia jedna veľká komunita bez zjavných rozdielov, a boli by sme svedkami krádeže, podľa 
tejto logiky by sme si museli myslieť o všetkých členoch komunity, že sú potenciálni zlodeji. 

Používanie čo najviac praktických príkladov nám uľahčí diskusiu s účastníkmi na túto citlivú tému. 
Cieľom aktivít v tomto učiteľskom liste je poskytnúť účastníkom praktický zážitok - v rámci rolovej 
aktivity ich vložiť do situácie, keď si budú môcť sami vyskúšať, aké je to byť členom diskriminovanej 
komunity. Upozorňujeme na dôsledné vedenie spätnej väzby, následnej diskusie, v rámci ktorej 
môžeme upozorniť na dôležité momenty aktivity a dosiahnuť tak, že sa účastníci zamyslia nad 
svojim vlastným správaním v reálnom svete.

Musíme si uvedomiť, že jednou alebo dvomi aktivitami nemôžeme zmeniť zmýšľanie alebo 
postoje účastníkov, ktoré sa u nich budovali počas ich života a na základe ich skúseností. To, 
čo môžeme dosiahnuť, je naštartovanie procesu, ktorý umožní účastníkom začať rozmýšľať nad 
možným otvorením sa iným kultúram. To je tá správna cesta, na konci ktorej stojí otvorenosť 
a tolerancia. Pre zaujímavosť uvádzame jednotlivé fázy „interkultúrneho učenia“ podľa organizácie 
Grove Consultants International (www.grove.com/about/model_icl.html).

1. Predvídanie (tušenie) spoločných bodov s inou kultúrou
2. Prekonanie „kultúrneho šoku“ zo stretu s inou kultúrou
3. Utriedenie si možností reakcie
4. Otvorenosť voči inej kultúre 
5. Pokračovať v učení (pýtať sa „prečo je to tak?“)
6. Prekročenie vlastných hraníc (predsudkov)
7. Ocenenie rôznorodosti (uvedomenie si výhod diverzity)

Po spoločnom diskutovaní o kultúre a rôznych typoch ľudí, ktorí sú aj v našich podmienkach 
diskriminovaní, môžeme v diskusii pokračovať otázkou, či účastníci poznajú niekoho 
konkrétneho, kto patrí do niektorej zo spomenutých komunít. Napr.: poznáte vo svojom okolí 
niekoho, kto je telesne postihnutý, Róm, utečenec, žid, či moslim. Ako dobre ich poznajú? 
Môžu na základe nich posúdiť, že ostatní členovia ich komunity  majú rovnaké vlastnosti? 
Poznajú účastníci niekoho verejne známeho, kto patrí do spomínaných komunít?

Aktivita 2
Parkovisko
Aktivita vychádza z výroku, ktorý hovorí, že všetci sú si rovní, ale niektorí sú si „rovnejší“. 
Účastníci majú možnosť zažiť byť niekým iným v ich spoločnosti. Okruhmi aktivity sú sociálna 
nerovnocennosť, ktorá je zdrojom diskriminácie a vylúčenia, ako aj empatia a jej limity. Cieľom 
aktivity je prezentovať pochopenie s ostatnými, ktorí sú odlišní, zvýšiť povedomie o nerovnosti 
príležitostí v spoločnosti, podporovať chápanie možných osobných dôsledkov príslušnosti 
k určitej minorite v spoločnosti alebo kultúrnej skupine.

Pozorne si prečítajte priebeh aktivity a urobte si prehľad náhodných situácií a udalostí, ktoré 
využijete v druhej časti aktivity, pričom majte na pamäti, aby charakterizovali skupinu, s ktorou 
pracujete. Urobte kartičky s rôznymi rolami (príloha) – jednu na každého účastníka. Skopírujte 
pripravený zoznam (príloha) na kopírke alebo ručne, vystrihnite ich a zložte.
1. Vytvorte pokojnú atmosféru prostredníctvom hudby. Taktiež požiadajte účastníkov, aby 

zostali ticho.
2. Vyberte kartičky s názvami rolí a náhodne ich rozdajte každému z účastníkov. Požiadajte, 

aby ich neukazovali niekomu inému.

každý sme iný

šieste stretnutie

postup

aktivita 1

aktivita 2
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ý3. Vyzvite ich, aby si sadli na dlážku a prečítali si svoje kartičky.
4. Požiadajte uchádzačov, aby sa snažili dostať do konkrétnej roly. Upozornite ich, že žijú vo 

vašom meste. Prečítajte im niektorú z otázok: Aké bolo Tvoje detstvo? Kde si žil? Aké hry si sa 
hrával? Ako vyzeral Tvoj každodenný život? Aký je Tvoj životný štýl? Čo Ťa rozrušuje a čoho 
sa obávaš? a i., pričom im nechajte čas na reflexiu a vytvorenie obrazu o sebe a živote.

5. Potom požiadajte uchádzačov, aby zostali potichu a postavili sa do radu v jednej línii.
6. Vysvetlite, že im prečítate zoznam situácií a udalostí. Ich úlohou bude v prípade kladnej 

odpovede urobiť krok vpred a v prípade zápornej odpovede ostať na svojom mieste.
7. Všetko čítajte len raz a po každej vete sa odmlčte. Nechajte im čas, aby si uvedomili svoju 

pozíciu voči ostatným.
8. Nakoniec ich požiadajte, aby si vyznačili svoju záverečnú pozíciu. Potom im dajte niekoľko 

minút, aby sa pred zhodnotením rozlúčili so svojou rolou.
Reflexia
Začnite otázkami o tom, čo sa udialo, aký mali pocit z aktivity, prejdite všetky otázky až po to, čo sa 
naučili. V hodnotení by sa mali objaviť otázky typu: Ako ste sa cítili pri robení kroku vpred alebo naopak, 
ak ste zostali stáť? Mali ste pocit, že v niektorých momentoch boli porušené ľudské práva? Vedeli ste 
uhádnuť roly ostatných? Myslíte si, že cvičenie nejakým spôsobom odzrkadľovalo spoločnosť? Aké 
kroky by sa mali prijať na odstránenie nerovnosti v spoločnosti? Aké bolo pozerať sa na tých, ktorí boli 
pred nami? Uvedomili si tí, čo boli vpredu, že za ich chrbtom zaostávajú ostatní účastníci?

Návrhy pre jednotlivé role 
(v prípade potreby vytvorte 
ďalšie): 
 34 ročná žena, dobre 

situovaná
 32 ročná prostitútka, HIV 

pozitívna
 ženatý zamestnaný muž
 vydatá zamestnaná žena
 homosexuál
 24 ročná černoška 
 55 ročná lesbička
 64 ročná dôchodkyňa
 20 ročný nezamestnaný muž
 42 ročný Róm s nízkym 

vzdelaním
 16 ročný mladý človek na 

invalidnom vozíku
 20 ročná hluchá žena (tá sa 

vôbec nehýbe, lebo nepočuje 
otázky)

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže k ľudským právam:
Časť 1 – Pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.2.7 Interkultúrne vzdelávanie
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód na výchovu k ľudským právam
 2.11 Rôzne platy
 2.13 Domáce záležitosti
 2.20 Hrdinky a hrdinovia
 2.24 Pohovorme si o sexe
 2.30 Cesta do Krajiny rovnosti
 2.48 Kto som Ty?
 2.49 Práca a rodina
Časť 5 – Doplňujúce informácie o všeobecných témach
 5.4 Diskriminácia a xenofóbia
 5.7 Rodová rovnosť
 5.9 Zdravie

každý sme iný

Jednotlivé otázky:
Myslíte si, že osoba, ktorú predstavujete:
 môže bez problémov a bez odsúdenia 
 získať životnú poistku?
 kandidovať za poslanca?
 môže požiadať o adopciu?
 môže očakávať korektné správanie zo strany polície?
 môže dostať pôžičku z banky na kúpu domu?
 môže ísť bez problémov pracovať do zahraničia?
 môže ísť o mesiac na zahraničnú dovolenku?
 môže pracovať ako zdravotná sestra alebo opatrovateľka?
 môže mať sex, kedy si zmyslí?
 môže sa bez strachu bozkávať so svojim partnerom na 

verejnosti?
 môže plánovať svoj život na najbližších 20 rokov?
 môže sa cítiť bezpečne, ak kráča v noci tmavou ulicou?
 môže hovoriť úprimne a otvorene o sebe na pracovisku 

bez strachu?
 môže očakávať podporu zo strany rodiny?
 môže si plánovať založenie rodiny?
 môže sa oženiť/vydať za svojho partnera? 
 môže bez problémov a strachu cestovať MHD?
 môže navštíviť sama úrad na 3. poschodí bez výťahu?

doplòujúce informácie

učiteľský listInformačné centrum mladých
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y Cieľom tohto stretnutia je upozorniť účastníkov na to, že cudzinci a príslušníci iných kultúr sú často 
tí, ktorých „hádžeme do jedného vreca“ na základe jednej alebo málo skúseností (pozri účastnícky 
list). Uvedomovanie si kultúrnych rozdielov a ich analýza a akceptácia sú súčasťou takzvaného 
interkultúrneho učenia. Ak sa vám zdá, že ide o spoznávanie iných kultúr, môžete byť sklamaní. Vní-
manie a akceptácia iných kultúr sa začína uvedomením si kultúry vlastnej a jej postupnou konfron-
táciou s inými. Najprv si odpovedáme na otázky, aké je to byť súčasťou jednej kultúry. Až keď sa cítime 
stotožnení s tým, čim sme, máme možnosť bez strachu porovnávať naše správanie s inými.
O častých stereotypoch a následne predsudkoch, ktoré vznikajú pri styku s cudzincami sa píše 
v účastníckom liste. Cudzinci sú najčastejšie považovaní za „iných ako my“, už len preto, že je často 
veľmi zjavné, čím sa líšia (napríklad jazyk).
Toto stretnutie umožní účastníkom „zažiť“ inú kultúru v simulačnej aktivite. Našou úlohou bude potom 
viesť následnú diskusiu po aktivite tak, aby mali mladí ľudia šancu uvedomiť si, ako sa správali, pozrieť 
sa spätne na svoje často zakorenené reakcie a rozmýšľať nad tým, ako so stereotypmi pracovať.

Nasledujúca aktivita je simuláciou stretnutia dvoch kultúr. Jej cieľom je upozorniť účastníkov na 
potrebu hľadania kľúča, dôvodu k inému kultúrnemu správaniu a analyzovať efekt, aký má stretnutie 
s príslušníkmi iných kultúr na naše správanie, prípadne, čo z našej kultúrnej minulosti ovplyvnilo naše 
správanie, pocity, či vnímanie počas tejto aktivity. Pointa - tím inžinierov ide do inej krajiny, kde má 
naučiť tamojších obyvateľov ako stavať mosty, ktoré nutne potrebujú.
1. Podľa veľkosti skupiny, vyberieme 4 – 8 inžinierov, ktorých úlohou je naučiť druhú skupinu – Der-

diánov – stavať mosty. Obdržia inštrukcie a sú odvedení do separátnej miestnosti. Ďalej pokračujú 
podľa pravidiel (pravidlá pre Inžinierov– v prílohe).

2. Zvyšok skupiny sa stáva Derdiánmi. Títo obdržia tiež inštrukcie s pravidlami (pozri prílohu publikácie). 
Vždy, keď je to možné, určíme aj pozorovateľov, ktorí ale pozorujú len skupinu Inžinierov. Zapisujú si 
priebeh, ale aj výroky jednotlivých Inžinierov v priebehu aktivity.

3. Príprava Inžinierov trvá 40 minút, počas nej môžu mať 1 návštevu jedného člena (resp. dvoch čle-
nov) tímu. Zatiaľ si druhá skupina nacvičí správanie a vyzdobí miestnosť, čím vytvorí lepšie pod-
mienky pre „zžitie sa s kultúrou“ Derdiánov.

4. Na výuku stavby mosta majú Inžinieri 25 minút. 
Záverečná diskusia sa odohráva v dvoch fázach: 
a) Skupiny sa individuálne porozprávajú o tom, čo práve prežili. Najprv hovoria o faktoch (ako to bolo), 

o pocitoch (ako som sa cítil), interpretujú práve prežité (čo to vlastne znamená).
b) Diskusia v pléne by mala smerovať k nasledujúcim záverom:
 máme tendenciu myslieť si, že ostatní rozmýšľajú tak isto ako my;
 často si zjednodušene vysvetľujeme veci a javy, bez uvedomenia si rozdielov správania 

v jednotlivých kultúrach;
     V pléne predstavia svoje poznámky aj pozorovatelia. 
Ďalšie možné otázky | Ako boli úlohy rozdelené? | Akú úlohu som hral ja? | Cítil som sa pri tom 
príjemne? | Čo som sa dozvedel o sebe? | Je moje videnie situácie totožné, ako to vnímali ostatní? | 
Čo z mojej kultúrnej minulosti/dedičstva ovplyvnilo úlohu, ktorú som hral?

DERDIÁNI
Situácia | Žijete v krajine Derdia. Dedina, v ktorej žijete, je oddelená hlbokým údolím od vedľajšieho 
mesta, v ktorom je obchod. Kým zájdete do obchodu, trvá vám to 2 dni. Ak by ste mali postavený most 
cez údolie, trvalo by vám to 5 hodín. Vláda Derdie sa dohodla so zahraničnou firmou, aby prišla do 
vašej dediny a naučila vás, ako postaviť most. Vy sa tak stanete prvými inžiniermi vyškolenými v Derdii. 
Potom, ako sa naučíte postaviť tento most, budete stavať mosty po celej svojej krajine, aby ste pomohli 
svojim ľuďom.
Most bude z papiera, postavený použitím ceruziek, pravítok, nožničiek a lepidla. Viete, z čoho bude 
most, ale neviete ako materiál použiť, aby ste most postavili.
Sociálne správanie v Derdii | Derdiáni sú zvyknutí na dotyky. Ich komunikácia nefunguje bez 
dotýkania. Nedotýkať sa a „nešťuchať“ do človeka počas rozhovoru je priam neslušné. Veľmi dôležité 
je aj pozdraviť sa predpísaným spôsobom vždy, keď niekoho stretnete, aj keď len prechádza.
Pozdravy | Tradičným pozdravom je dotyk nosom na plece pozdravovaného človeka. Osoba, ktorá 
sa zdraví prvá sa dotýka nosom pravého pleca pozdravovanej osoby. Odzdravuje sa dotykom nosa 

cudzinci a my
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yna ľavé plece toho, čo pozdravil prvý. Akékoľvek bozkávanie je nehoráznou urážkou. 
Pozdravenie potrasením rúk je jednou z najväčších možných urážok ľudí u vás v Derdii. Ak je Derdián 
urazený zlým pozdravom, kričí a krúti hlavou. Derdián - muž sa nikdy nekontaktuje s iným mužom, kým 
mu nie je predstavený ženou. Bez ohľadu na to, či táto žena je Derdiánka alebo nie
Áno/Nie | Derdiáni nepoužívajú slovo NIE. Vždy hovoria ÁNO. Ak chcú povedať NIE, povedia ÁNO 
a pritom otočia hlavou akoby inde točili pri NIE, teda zľava doprava.
Pracovná kultúra | Aj keď pracujú, Derdiáni často využívajú dotyky. Pracovné nástroje sú vždy 
oddelene ženské a mužské. Nožnice sú mužského rodu, pravítko a ceruzka sú ženského rodu. Lepidlo 
je neutrálne. MUŽI NIKDY NECHYTIA DO RÚK VEC ŽENSKÉHO RODU A NAOPAK. Neutrálne veci 
môžu používať muži aj ženy. Je to spojené s tradíciou a náboženstvom.
Vzťah k cudzincom | Derdiáni majú radi spoločnosť.  Aj preto majú radi cudzincov. Ale tiež sú veľmi 
hrdí na svoju kultúru a na seba samých. Vedia, že by nikdy neboli schopní postaviť si most sami. Na 
druhej strane nepovažujú kultúru a vzdelanie cudzincov za nadradené. Stavanie mostov je jednoducho 
vec, ktorú nevedia. Od cudzincov očakávajú, že budú akceptovať ich kultúru. ALE PRETOŽE ICH 
SPRÁVANIE JE VEĽMI PRIRODZENÉ, NEVEDIA VYSVETLIŤ CUDZINCOM, PREČO ROBIA VECI, 
KTORÉ ROBIA – toto je veľmi dôležité!!

INŽINIERI
Situácia | Ste skupina inžinierov, pracujúca pre nadnárodnú stavebnú spoločnosť. Vaša spoločnosť 
práve podpísala veľmi dôležitý kontrakt s vládou Derdie, v ktorej sa zaviazala naučiť niekoľkých Derdiánov 
stavať mosty. S ohľadom na kontrakt je veľmi dôležité dodržať termín, ináč bude kontrakt zrušený a vy 
všetci nezamestnaní. Vláda Derdie má na tomto projekte, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej 
únie, veľký záujem. Derdia je veľmi hornatá krajina s mnohými údoliami, kaňonmi avšak nemá žiadne 
mosty. Preto mnohým obyvateľom derdiánskych dedín trvá cesta do obchodu, ktorý je v okresnom 
meste aj niekoľko dní. Prepočty ukazujú, že po vystavaní mostov sa tento čas priemerne skráti na 
5 hodín. 
Keďže je v Derdii veľa kaňonov a riek, nemôžete len prísť a postaviť most. Podľa kontraktu musíte naučiť 
Derdiánov aj ako mosty stavať, a to ich praktickým zapojením do stavby mostu.  Iba tak budú schopní 
stavať ďalej mosty sami.

Ako začať?
Najskôr by ste mali začať s plánovaním, ako postaviť samotný most. Po určitom čase budú môcť 
2 členovia vášho tímu odcestovať na prípravnú návštevu do Derdie, do dediny, kde máte naučiť 
stavať Derdiánov mosty. Na prípravnej návšteve by ste mali prehodnotiť materiálne a prírodné 
podmienky, skontaktovať sa s Derdiánmi, atď. Po ich návrate budete môcť analyzovať ich report 
a dokončiť prípravu.
Po tejto návšteve celý váš tím odcestuje do Derdie učiť Derdiánov ako stavať mosty.
Most | Most bude postavený z papiera. Most bude spájať 2 stoličky vzdialené od seba asi 80 cm. 
Musí byť stabilný. Po ukončení stavby musí most udržať nožnice a lepidlo, použité pri ich stavbe.
Nemôžete jednoducho len zobrať už hotový most z domu a nainštalovať ho v Derdii, lebo tak by 
sa Derdiáni nikdy nenaučili stavať mosty. Musia sa naučiť všetky fázy stavby sami.
Každý kus mosta musí byť nakreslený ceruzkou a pravítkom a potom vystrihnutý nožnicami.
Materiál | Most bude vyhotovený z papiera. Na plánovanie a stavbu mosta môžete použiť papier, 
nožnice, pravítko, ceruzky.
Čas | Na plánovanie a prípravu pred odchodom do Derdie | 40 min.
Samotné učenie Derdiánov | 25 min.

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže k ľudským právam:
Časť 1 – Pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.2.7 Interkultúrne vzdelávanie
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód na výchovu k ľudským právam
 2.4 Dostupnosť liekov
 2.6 Každý iný, všetci rovní
 2.9 Môžem vstúpiť?
 2.12 Máme na výber?
 2.20 Hrdinky a hrdinovia
 2.24 Pohovorme si o sexe
 2.30 Cesta do Krajiny rovnosti
 2.31 Obrázkové hry
 2.34 Odpoveď na rasizmus 07

cudzinci a my

doplòujúce informácie

2.36 Len sa pozri čo dokáže
2.40 Jazyková bariéra
2.48 Kto som Ty?
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Nasledujúce tri stretnutia sa budú venovať tretiemu pilieru kampane „Každý iný - všetci rovní“, 
a to participácii, či zapojeniu mladých ľudí do verejného života. Určite sa stretneme pri tejto téme 
s pasivitou a odmietaním mladých ľudí. Títo sú často skeptickí a neveria, že by vo svojom okolí 
mohli niečo zmeniť. Ich motivácia (podobne ako je to pri interkultúrnom učení) nie je záležitosť troch 
stretnutí. Budeme sa snažiť uvoľnenou formou, argumentmi a aktivitami presvedčiť mladých, že to 
naozaj ide. Na Slovensku už máme množstvo príkladov, ktoré dokazujú, že aj v tejto oblasti nastáva 
posun.

Aby sme pochopili, prečo mladí ľudia častokrát nechcú počuť nič o zapojení do verejného života 
a aké sú nevyhnutné podmienky na ich motiváciu, prinášame v tomto liste aj úvod do teórie, ktorý 
doplňuje informácie obsiahnuté v účastníckom liste č. 8.

Paradoxným javom je, že sú to práve mladí ľudia, ktorí stoja v popredí rôznych hnutí a iniciatív 
proti globalizácii, či proti stavbe diaľnice. To je dôkazom, že mladí vo všeobecnosti majú potrebu 
vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa dejú okolo nich. Keď im však často niekto ponúkne priestor, či 
dokonca financie, nezriedka sa to končí ich pasivitou a nezáujmom. Prečo? V rozsiahlom európskom 
výskume sa potvrdilo, že hoci mladí ľudia chcú vyjadrovať svoje názory, zaužívané formy participácie 
odmietajú. Nie sú naklonení byť členom obecného či mestského zastupiteľstva, nemajú záujem 
o členstvo v mimovládnej organizácii. Mladí ľudia sú dnes viac samostatné indivíduá, ktoré sa 
odkláňajú od kolektivizmu. Ale vyjadriť svoj názor chcú. A čo je ďalší paradox, najčastejšou aktivitou 
slovenských mladých ľudí je stretávanie sa so svojimi rovesníkmi. Ako z tohto všetkého vyjsť a kde 
začať?
Výzva
Iniciatívy „zhora“ väčšinou nefungujú, a to nielen v participácii. Dôležitou a základnou 
podmienkou participácie mladých ľudí je výzva niečo urobiť. Táto výzva musí byť dostatočne 
atraktívna pre samotných mladých ľudí, preto by to mali byť oni, ktorí definujú, na akej zmene by boli 
ochotní sa podieľať. Ako príklad si môžeme zvoliť víziu mládežníckeho klubu, ktorá je často prvotnou 
myšlienkou, pretože odráža potrebu mladých ľudí sa stretávať.

Schopnosti a potenciál
Druhá podmienka participácie bude splnená, ak budú mladí ľudia veriť, že majú „na to“. 
Uvedomenie si, že majú kompetencie na zmenu, že by vedeli založiť a prevádzkovať 
mládežnícky klub, je predpokladom ďalšej motivácie. Ak v niektorých prípadoch 
kompetencie nemajú, alebo sú nedostatočné, vystupujú do hry inštitúcie alebo 
skúsený líder, mládežnícky pracovník, ktorý je schopný tieto kompetencie zvyšovať 
(a teda neformálne vzdelávať, školiť mladých ľudí) tak, aby boli schopní dosiahnuť 
svoj cieľ.
Komunita 
Alebo jednoducho ľudia okolo, ktorých sa daná iniciatíva týka. Aj dospelí potrebujú cítiť, 
že ich konanie je podporované okolím. Mladí ľudia potrebujú túto podporu o to viac. 
Nemusí byť materiálna, jej princípom je uznanie, že to čo robia, je správne. Samozrejme 

podané primeraným spôsobom.
Ako argumentovať?
Pasivita mladých ľudí je častá. Možno niektorí z nich by boli ochotní aktívne sa zapojiť, ale sú 
ovplyvňovaní okolím, svojimi rovesníkmi, ktorí ich možno demotivujú a presviedčajú o nereálnosti 
ich konania. Pre nás a pre mládežnícke inštitúcie je dôležité podchytiť prvotný záujem mladého 
človeka, prvotnú VÝZVU. AK správne pochopíme signály, pochopíme atraktívnym výzvam, 
môžeme pracovať na motivácii aspoň niektorých mladých ľudí, ktorí uveria, že cesta ako dosiahnuť 
cieľ existuje a je reálna (KOMPETENCIE). Často tak strhnú aj rovesníkov a presvedčia rodičov či 
známych, aby sa podieľali na ich nápadoch a pomohli s ich realizáciou (KOMUNITA).
A ak sa stretneme s argumentom: „Nik nás aj tak nebude počúvať!“. Môžeme upozorniť na 
predchádzajúce stretnutia, venované stereotypom a predsudkom a podporiť ich dobrými príkladmi 
z praxe, ktoré nám určite radi poskytnú buď v Centre voľného času alebo v Informačnom centre 
mladých (pozri aj list č. 10). 
Súčasťou stretnutia môže byť nasledujúca aktivita, ktorá vám odhalí mnohé zo zmýšľania vašich 
mladých ľudí o participácii a môže vám ukázať cestu, ako ďalej s nimi pracovať. Zároveň je to 
výborné simulačné cvičenie pre mladých ľudí, aby si vyskúšali v bezpečnom prostredí „jednanie 
na úrade“.08

Schopnosti a potenciál
Druhá podmienka participácie bude splnená, ak budú mladí ľudia veri
Uvedomenie si, že majú kompetencie na zmenu, že by vedeli založiť a prevádzkovať 
mládežnícky klub, je predpokladom ďalšej motivácie. Ak v niektorých prípadoch 
kompetencie nemajú, alebo sú nedostatočné, vystupujú do hry inštitúcie alebo 
skúsený líder, mládežnícky pracovník, ktorý je schopný tieto kompetencie zvyšovať 
(a teda neformálne vzdelávať, školiť mladých ľudí) tak, aby boli schopní dosiahnuť 
svoj cie
Komunita 
Alebo jednoducho ľudia okolo, ktorých sa daná iniciatíva týka. Aj dospelí potrebujú cítiť, 
že ich konanie je podporované okolím. Mladí ľudia potrebujú túto podporu o to viac. 
Nemusí byť materiálna, jej princípom je uznanie, že to čo robia, je správne. Samozrejme 

podané primeraným spôsobom.

nasledujúce tri stretnutia
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NÁŠ INTERNETOVÝ KÚTIK
Účastníkov rozdelíme do 2 skupín. Jednu z nich ponecháme v miestnosti a druhú požiadame, aby 
miestnosť opustila a vrátime sa k nej neskôr s inštrukciami. Skupine v miestnosti dáme veľký papier, 
na ktorom je predstavená situácia:
„Ste poslanci mestského zastupiteľstva a príde k vám na rokovanie skupina mladých ľudí, ktorí chcú 
v obci zriadiť internetový kútik. Poslanci už túto tému predtým prerokovali, financie sú teoreticky 
k dispozícii, nie ste však presvedčení o tom, čo to pre mladých ľudí prinesie. Rozmyslite si, akým 
spôsobom budete viesť rokovanie s nimi, ako ich privítate a ako bude prebiehať rozhovor. Na rozhovor 
nemáte viac ako 10 minút, pretože príde o malú chvíľu návšteva z ministerstva“.
Potom navštívite skupinu mimo miestnosti a prejednáte s nimi túto situáciu:
„Ste skupina mladých ľudí v obci a chcete zriadiť pri obecnom úrade internetový kútik, aby ste sa 
mohli stretávať a surfovať na internete. O chvíľu pôjdete na rokovanie poslancov obce a budete sa 
ich snažiť presvedčiť, aby vám poskytli priestor a financie na internetový kútik. Môžete im navrhnúť aj 
ďalšie riešenia, ako by sa dal internetový kútik využiť počas pracovných dní, keď ste v škole. Neviete, 
koľko bude rokovanie trvať. Rozmyslíte si, ako budete postupovať, ako sa uvediete, ako budete 
hovoriť.“

Po vžití sa skupín do rolí, otvoríme stretnutie a necháme obidve skupiny mladých ľudí diskutovať. Keď 
prejde 10 minút naznačíte obecnému zastupiteľstvu, že musia skončiť so stretnutím.
Reflexia: Keďže ide o zážitkovú aktivitu (rolovú hru), postupujeme podobne ako pri aktivite „Derdiáni 
a inžinieri“. Najprv sa zaujímame o pocity mladých ľudí, ako sa vedeli zžiť so svojou úlohou. Neskôr 
prejdete na analýzu toho, čo sa dialo v diskusii, ako to celé prebiehalo. Potom sa budete snažiť hľadať 
spojenia s reálnym životom pomocou otázok: Viete si predstaviť, že by ste boli v takejto situácii? Ako 
by ste sa zachovali v reálnom živote? Čo si myslíte, aký by bol rozdiel v správaní obidvoch skupín, keby 
išlo o naozajstné stretnutie?
Doplňujúce otázky k téme, ktoré môžu vyprovokovať ďalšiu diskusiu a pomôcť načrtnúť 
možnosti riešenia podobných problémov:
1. Akým spôsobom reagovali obecní poslanci? Boli nepríjemní? Považovali mladých ľudí za 

partnerov alebo za „nepriateľov“. Prečo?
2. Boli reakcie ovplyvnené stereotypmi, že „poslanci sú tí dobrí“ a „mladí ľudia tí zlí, čo 

otravujú?“
3. Ako ste sa predstavili? Boli ste k sebe ústretoví?
4. Dokázali ste rozmýšľať o argumentoch druhej strany?
5. Ako ovplyvnila návšteva ministerstva priebeh rokovania? Ako by ste sa zachovali v tej 

situácii vy, keby ste boli a/mladý človek, b/ poslanec? 
6. Požiadali by ste návštevu o strpenie?
7. Aké komunikačné problémy môžeme očakávať pri reálnom stretnutí?

Doplňujúce informácie v publikácii KOMPAS – manuál na výchovu mládeže k ľudským právam:
Časť 1 – Pochopenie vzdelávania v oblasti ľudských práv
 1.2.4 Občianske vzdelávanie
Časť 2 – 49 praktických aktivít a metód na výchovu k ľudským právam
 2.3 Rozprávka o dvoch mestách
 2.5 Zahraj to!
 2.8 Pozor, sledujeme vás
 2.14 Kreslím si slovo
 2.15 Vzdelávanie pre všetkých
 2.16 Agitačná kampaň
 2.19 Záhrada za jednu noc
 2.20 Hrdinky a hrdinovia
 2.23 Nech je počuť hlas každého
 2.27 Hľadanie súvislostí
 2.33 Elektráreň
 2.43 Voliť, či nevoliť
 2.44 Odborová schôdza

doplòujúce informácie

postup

aktivita 1

 2.47 Kam sa zaradíš?
 2.48 Kto som Ty?
Časť 5 – Doplňujúce informácie o všeobecných
 témach
 5.4 Diskriminácia a xenofóbia
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v obci, v meste, na sídlisku, v tejto časti sa pozrieme na to, ako môže participácia fungovať tam, 
kde strávia mladí ľudia väčšinu času - v škole.

Participácia žiakov na živote školy je v porovnaní so zapojením mladých ľudí do komunitného 
života trochu ďalej, legislatívne aj prakticky. Je to najmä vďaka tomu, že škola je formálna 
inštitúcia a preto je jednoduchšie komplexne zaviesť nové návrhy do praxe celoplošne. Na 
druhej strane práve formálnosť školy je často psychickou bariérou pre žiakov, aby sa zaujímali 
o procesy, ktoré sa v škole dejú.

Základné informácie o Žiackych školských radách a ich fungovaní sú predstavené 
v účastníckom liste č. 9. V tejto časti predkladáme niekoľko doplnení k tejto téme a návrhy 
aktivít, ktoré ozrejmia účastníkom fungovanie takýchto orgánov a pomôžu im rozmýšľať nad 
vlastnými nápadmi pre ich školské rady.

V decembri 2006 zorganizovalo Regionálne centrum mládeže v Košiciach konferenciu 
k tematike Žiackych školských rád. Na doplnenie diskusie so žiakmi prinášame závery diskusie 
účastníkov o problémoch Žiackych školských rád a ich návrhy riešenia.

RIEŠENIE

a) Zdravá neodbytnosť a poukázanie na užitočnosť myšlienky. 
b) Úzka spolupráca s koordinátorom činnosti Žiackych 

školských rád. 
c) Dôležité je poznať záujmy vedenia školy, ak od nich niečo 

žiadame, musíme im vedieť aj niečo ponúknuť. Dôležité je 
nepostaviť sa do role žiadateľov ale spolupracovníkov. 

a) Informačná nástenka, ktorá bude stáť za prečítanie. Popri 
oficiálnych oznamoch na nástenku umiestniť niečo, čo bude 
lákať a bude dôležité pre všetkých študentov. 

b) Propagácia cez školský rozhlas, časopis, osobné 
kontaktovanie so spolužiakmi, nebáť sa rozprávať o činnosti 
Žiackej školskej rady. Nie je to chválenie, ale ukazovanie 
pozitívnych príkladov a výhod práce v rade. 

a) Pokúsiť sa poprosiť o pomoc čo najviac študentov pri 
organizovaní akcie, dať im na starosť maličkosti. Ak po 
zvládnutej akcii nečlen rady dostane pochvalu za dobre 
vykonanú prácu, je to pre neho motiváciou, zistí, v čom je 
dobrý. Skúsenosti hovoria, že pri ďalšej aktivite sa už chce 
zapojiť do organizačného tímu aj bez vyzvania.

b) Nebáť sa hovoriť o výhodách činnosti v Žiackej školskej 
rade, a tak neustále motivovať svojich spolužiakov. Hľadať 
protiargumenty. 

c)  Pokúsiť sa vybaviť ospravedlnenie z vyučovacích hodín, je 
to istá forma odmeny. 

Navrhnúť koordinátorovi činnosti Žiackej školskej rady a vedeniu 
školy, aby neboli dôležité voľby, ale trvať na prirodzenom preroz-
delení v rámci tried. Spolužiak môže byť obľúbený a populárny, 
preto ho iní volia, ale on sám nemá záujem o členstvo. V triede 
predsa sami dobre vedia, kto chce pracovať v rade,  kto chce byť 
aktívny a kto nie. Činnosť Žiackej školskej rady bude tak omnoho 
efektívnejšia, vytvorí sa lepší a dynamickejší tím. Èinnosť rady by 
mala byť postavená predovšetkým na dobrovoľníckej báze. 

PROBLÉM

1. Nezáujem a nepochopenie 
zo strany vedenia školy 
hodnotia zástupcovia 
Žiackych školských rád 
ako najväčší problém, 
ktorý brzdí a obmedzuje 
ich dobrovoľnícku činnosť.

2.  Študenti školy nevedia, 
čo je Žiacka školská rada, 
nevedia o ich činnosti.

3. Študenti nemajú záujem 
o dobrovoľnícku činnosť 
v Žiackej školskej 
rade. Svoj nezáujem 
argumentujú nedostatkom 
času, množstvom učiva, 
respektíve brigádami, 
kde sú finančne 
ocenení. Niektorí majú 
strach z neschopnosti 
a výsmechu. 

4. V Žiackej školskej rade sú 
členovia, ktorí boli zvolení, 
ale nemajú záujem 
o prácu v rade. Aktívnejší 
sú študenti, ktorí v rade 
oficiálne nepôsobia.

posledné stretnutia
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Niekoľko aktivít, ktoré môžete využiť pri preberaní tejto témy.

Čo nás trápi?
Aktivita je riadenou diskusiou o názoroch účastníkov na problémy, ktoré existujú v ich 
vlastnej škole. Táto diskusia má nájsť rôzne nápady na „atraktívne výzvy“ (pozri list 
č. 8), ktoré môžu motivovať mladých ľudí k založeniu školskej rady.

Postup | Skupinu rozdelíme na menšie skupinky po 4 - 5. 
Skupinám položíme otázku: „Čo by ste radi vo vašej škole 
zmenili?“. Skupiny necháme pracovať 15 minút a potom ich 
požiadame o prezentovanie výsledkov diskusie pred všetkými. 
Po všetkých prezentáciách položíme účastníkom otázku, na ktoré 
z týchto vecí máme kapacitu ich riešiť (my ako študenti), na ktorých 
sa môžeme podieľať a ktoré nemôžeme z rôznych dôvodov ovplyvniť. 
Záverom diskusie tak môže byť priamo zoznam námetov na činnosť 
Žiackych školských rád. Po tejto diskusii môžeme začať s prezentáciou 
školských rád, prípadne postupu, ako ich založiť.

Logo pre kampaň
Táto aktivita stavia na kreativite mladých ľudí. Odporúčame túto aktivitu zaradiť po 
predchádzajúcej a po vysvetlení fungovania a založenia Žiackej školskej rady. 

Postup | Skupinu rozdelíme na menšie skupinky po 3 - 4. 
Požiadame ich, aby si predstavili, že sú členmi študentskej 
rady a ich úlohou je vymyslieť logo alebo motto na voľby 
do Žiackej školskej rady. Cieľom vytvoreného loga alebo 
motta je upútať ostatných žiakov školy, aby si uvedomili, 
že Žiacka školská rada im môže pomôcť riešiť problémy 
v škole aj mimo nej. Skupiny necháme pracovať 15 - 20 
minút a neskôr v pléne prejdeme všetky návrhy. Môžeme 
prípadne nechať hlasovať účastníkov o najlepšie logo alebo 
motto. Aktivita prispieva k zreálneniu myšlienky založenia 
školskej rady a tiež umožňuje mladým ľuďom vystihnúť 
zmysel jej fungovania v ich vlastnom jazyku.

 
      
1. Bošnáková, M., Macháček, L.: Aj nás sa to týka. Príručka pre zakladateľov žiackych 
školských rád. Bratislava: IUVENTA 2005

Doplňujúce informácie v publikácii 
KOMPAS – manuál na výchovu 
mládeže k ľudským právam:
Časť 4 – Pochopenie ľudských práv
 4.4 Aktivizmus a úloha 
 mimovládnych organizácií

postup
aktivita 1

aktivita 2

odporúèaná literatúra

doplòujúce informácie

učiteľský listInformačné centrum mladých




