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Úvod

Téma práce „Zážitková pedagogika v práci s klienty ve výchovném

ústavu“ jsem si zvolil proto, že forma, jakou zážitková pedagogika pracuje,

mě velice zajímá - a jsem jejím velkým příznivcem.. S touto metodou

vzdělávání a výchovy jsem se seznámil v roce 2002, kdy jsem absolvoval

licenční kurz „učitel zážitkové pedagogiky“.

V současné době pracuji jako kmenový vychovatel na výchovném

ústavu, na kterém jsem během studia také vykonával odbornou praxi.

Rozhodl jsem se ověřit, zda je tato metoda vhodná a přínosná

pro specifickou klientelu výchovných ústavů.

Jako výchozí bod k evaluaci adaptačního zážitkového programu jsem

využil v roce 2003  zrealizovaný, podrobně zdokumentovaný kurz a vyšel

z jeho poznatků. S odstupem čtyř roků jsem ve stejném instruktorském týmu

zrealizoval tentýž scénář kurzu s cílem vztáhnout k sobě výsledky týkající

se atraktivity kurzu a prozkoumat efekty kurzu, na jejichž základě lze

kvalifikovaně doporučit pořádání adaptačních kurzů při vzniku nových

kolektivů ve výchovných zařízeních. Cílem mé práce je také představit

metodiku zážitkové pedagogiky jako vhodný prostředek při výchovně

vzdělávací práci u klientů v ústavní výchově.

Práce je vystavěna na teoretických základech, přesahuje do praxe

popisem konkrétního kurzu a zabývá se výzkumným problémem týkajícím

se efektivity adaptačního kurzu v práci se specifickou adolescenční

klientelou ústavního zařízení.
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„Chceš-li zapálit, musíš sám hořet.“

1 Zážitková pedagogika, její cíle a volba pojetí

výchovy
Předně si položme otázku : Co to je zážitková pedagogika?

   1.1  Stručné vymezení základních pojmů

Výchozími klíčovými slovy pro vymezení problematiky jsou pojmy

„zážitek“ a „pedagogika“. Nemůžeme však v této souvislosti opominout i

pojem „prožitek“ a „prožívání“. Pro oba tyto české termíny je jeden

anglický pojem „experience“ (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, s.461).

V němčině je prožitek „das Erlebnis“ (SIEBENSCHEIN aj., 1968, s.787),

zážitek představuje totéž německé slovo anebo lehce pozměněné

„das Erlebte“ (SIEBENSCHEIN, 1968, s.1429).

 Zážitek (HARTL A HARTLOVÁ, 2000, s. 701) je „každý duševní jev,

který člověk prožívá, (vnímání, myšlení, představivost), vždy vnitřní,

subjektivní, citově provázený…..“  Zážitek je zkušeností člověka, zážitků

přibývá postupně během života a tvoří duševní bohatství člověka.

   Prožitek  (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, s.461) je vysvětlován jako

„prožívání, výchova prožitkem“.  Na téže stránce autoři vysvětlují pojem

„prožívání“ jako „psychický jev, charakterizovaný proudem vědomí každého

více či méně uvědomovaného duševního obsahu, které je přísně individuální,

a těžko sdělitelné“.

Jistě by bylo možno pokračovat definicemi dalších pojmů z psychologie,

jako je např.vědomí, duševní obsah atd., ale tím bych se už příliš odklonil

od tématu.

   Dalším pojmem je „pedagogika“, která je definována jako „teorie výchovy

jako záměrného formování lidské osobnosti. Zabývá se obsahem, metodami,

formami a cíli výchovy zvl. v souvislosti se školním vzděláním. Opírá se

zejména o psychologii a empirii“ (Malá ilustrovaná encyklopedie AŽ, 1999,

s.766).
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   Problém je s definicí pojmu „zážitková pedagogika“. V Psychologickém

slovníku jsem toto slovní spojení nenašel. Pokusím se tedy o obšírnější

charakteristiku na základě svého studia tohoto předmětu a získaných

praktických zkušeností.

   1.2  Podrobnější vhled do problematiky

Lidstvo odjakživa hledalo cesty, jak se vyrovnávat s omezeními života,

jak tvořit a zanechávat po sobě stopy pro budoucí generace. Výchova a

vzdělávání se neomezují jen na předávání dovedností či poznatků, ale usilují

o obecnou nápravu lidských věcí, „ …jsou prostředkem  kultivace člověka,

odrážejí  úroveň poznání a sociální zkušenosti, zajišťují integritu a

kontinuitu vývoje společnosti“ (WALTEROVÁ, 1994, s.125). Reflektují

systém hodnot, idejí a sociálních vzorců, kulturní tradice, širokou oblast

vědeckého a uměleckého poznání. Dynamicky se proměňují v závislosti

na povaze a kvalitě prostředí. Historicky jsou chápány jako prostředek

k zachování kulturního dědictví předávaného novým generacím. Dnes jsou

ovlivněny globálními změnami prostředí, lidského poznání, vědou a

technikou, stylem života a  přenosem mezi kulturami. Stávají se

prostředkem vyrovnání se změnami a přípravou na podmínky života

v budoucnosti.

My „průvodci“ nejsme odpovědni jen za dnešek či za zrovna probíhající

kurz, ale zasazujeme semínka, která třeba vzklíčí až po letech. Neseme

odpovědnost za tradice duchovní, ze kterých čerpáme, které pomáháme

současně rozvíjet a jako dědictví je předáváme času budoucímu. Je třeba

tuto odpovědnost vnitřně osobně vnímat a převzít s vědomím služby.

Výchovu chápu jako pomoc člověku, aby se z něho stal opravdu celý,

na žádnou stranu nekulhající člověk; pokládám za správné kultivovat celého

člověka, nikoliv jen některou z jeho stránek, byť se sebe vznešenějšími

motivy pro praxi.

Cítím velice těsnou vazbu mezi kvalitou sebevýchovy vychovatele a

kvalitou výchovného vlivu na člověka. K napodobování vzoru dochází

tehdy, je-li vzor autoritou neformální, přístupnou, úctyhodnou, důslednou,
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morální, mravní i lidskou. Je-li vychovatel příkladem, pak může ve výchově

dojít k nejvýznamnější události; k identifikaci vedeného s vedeným

za podmínky přátelského ovzduší vzájemné otevřenosti a důvěry.

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako

prostředku výchovy a vzdělávání. Co je zážitek, jsme si stručně našli

ve slovníku, ale asi to každý i intuitivně cítí. Víme, že vzniká při aktivitě

jako jakási zkušenost, která se dobře uchovává v paměti, protože

při prožívání jsou ke zpracování vjemů zapojeny téměř všechny smysly.

Prožitek je tím hlubší a intenzivnější, čím je člověk otevřenější.

„Harmonické spojení duševního a tělesného rozvoje, řecké kalokagathia,

uskutečňována za pomoci her, je i prevencí mnoha nežádoucích jevů, včetně

agresivity“(ŠIMANOVSKÝ, 2002, s.22). Účastník v programech získává

zážitky aktivním zapojením do různých činností, nejčastěji her. Ve hře se

člověk setkává s různými situacemi, se kterými v běžném životě mnohdy

zápasí. Má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat.

Výhodou her je, že i velmi náročné programy jsou relativně bezpečné oproti

skutečnosti, protože jsou zajišťovány zkušenými instruktory. Navíc hra je

omezena v čase a je možné z ní kdykoliv vystoupit.

Důležité je, že člověk postavený před nějaký problém musí jednat nebo

alespoň zaujmout nějaký postoj k dané situaci. Ať výzvu danou úkolem

přijme či ne, vždy se dostává do konfrontace s ostatními členy skupiny, kteří

poskytují bohatou zpětnou vazbu. Stejně tak má možnost uvědomit si své

reakce ve vypjatých situacích, které bývají často nečekaně překvapivé a

umožňují mu nahlédnout hlouběji do svého já.

Klíčovou roli v zážitkových programech má tzv. review, což je zpětný

pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili,

jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb. Tím,

že problémy v hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí účastník

svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí a získává zdravé sebevědomí.

Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce,

komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností

potřebných v každodenním životě.

Bohatství, které jedinec získává v podobě zkušenosti se odvíjí

od nasazení, které do hry vkládá. Objevují se nové perspektivy, a to ve dvou



9

rozměrech. V horizontálním pohledu se probouzí nové vědění, hodnoty,

dovednosti, lidská zralost a sebepoznávání i nová kvalita mezilidských

vztahů. Na vertikále člověk poznává, že jeho život se neodehrává jen

v tomto čase, ale přesahuje každodenní zkušenost a míří k nadživotním

cílům a hodnotám. Nemluvíme až tak o filosofii, ale žijeme ji, nemluvíme

o přátelství, ale necháme je vzniknout. Snažíme se zaměstnat a zaujmout

všechny schopnosti člověka zejména prostřednictvím emocí. Všechno

využít, zacílit v určité „proudění“ zapojené do služeb aktivního sebeučení

a seberozvoje. Jako základní motivační síly člověka se využívá touha

po seberealizaci a sebeuskutečnění.

      1.2.1 Prožitek jako prostředek zážitkové pedagogiky

To, čemu se člověk naučí, jaké hodnoty a postoje si zvnitřní, jaké cíle

si vytyčuje, ho doprovází celý život a určuje smysl života. Naším úkolem je

předávat toto lidské poselství v kvalitním mezilidském vztahu. Abychom

mohli někoho výchovně ovlivňovat, musíme ho nejen plně respektovat, ale

také znát základní prvky tohoto procesu:

 znalost metod –„jak se co dělá“,

 tvořivost – nacházení nových řešení,

 toleranci a pochopení,

 odpovědnost.

Zaměření našich činností vytváří motivační strukturu, která je velmi

složitá, protože jednotlivé motivy existují ve vzájemných vztazích, jsou

různě intenzivní, v průběhu života se mění a vytvářejí hierarchickou

strukturu. Struktura motivace ovlivňuje volbu určitých cílů našeho jednání,

případně jejich změnu; charakter odezvy na různé podněty; zaměření

činností určitým směrem; větší vytrvalost při překonávání překážek;

opomíjení činností, které v dané chvíli nevedou k dosahování našich

záměrů.

Prožitky spojené s vhodnou motivací a následným zpracováním jsou

jednou z cest, jak prohloubit výchovné působení až k sebevýchově.
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„Pro člověka je emoční prožitek důležitý, protože informuje jeho vědomé

složky o tom, jak byla zhodnocena situace a jakou činnost či její změnu

emoce doporučují. Emoce informují jeho rozumové složky o výsledcích své

práce“ (ŠIMEK, 1995, s.129).

Zážitková pedagogika pracuje s následujícími metodami, které tvoří

dohromady jeden otevřený systém.

 Metoda motivace (cílená, maximální aktivita, velká intenzita

a dynamika dějů).

 Metoda dramaturgie (promyšlená skladba programů a her

ve vztahu k cíli, intenzita, tempo – spád, rytmus – vnitřní dynamika,

pestrost, vyváženost, fyzická zátěž, emoce, kontrast, návaznost a

přemostění, začátek a konec).

 Metoda výrazových prostředků (hudba, barva, pohyb, vůně,

den, noc, příroda,…).

 Metoda ovlivňování prostřednictvím situací (hra, role, děj,

příběh, tvořivost, riziko, strategické myšlení, relaxace,…).

 Metoda využití skupinové dynamiky (skupinová koheze,

stádia vývoje skupiny, skupinové normy a role, emoční podpora,…).

 Metoda zpětné vazby (hitace, review, dotazníky, testy,…).

Pro adolescenty je hra jedním z nejúčinnějších prostředků vzdělávání i

výchovy. Je postavena na silném autentickém osobním zážitku a s ním

spojených emocí. Dokáže být průpravou na reálný život, je prostředkem

relaxace a zdrojem radosti, rozvíjí individuální dovednosti (zejména

sociální), schopnosti (intelektuální, tvořivé,…) a vlastnosti (vůle, trpělivost,

vytrvalost, zodpovědnost,…).

Hra musí účastníky zaujmout, podnítit jejich zvědavost, vytvořit

atmosféru něčeho neobvyklého.
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1.2.2 Metody práce
„Chceš-li postavit loď, nedělej to tak,

že svoláš chlapy,

aby sehnali dřevo a začali stavět, ale dej jim,

aby sami zatoužili po širém, nekonečném moři.“

Antoine de Saint-Exupéry

1.2.2.1 Metoda motivace

Na začátku hry je třeba účastníky nadchnout, navnadit, podnítit

zvědavost, vytvořit atmosféru něčeho zajímavého a nevšedního. Ten střih od

běžného prožívání života je velice důležitý. Přechod do jiného neznámého a

tajemného světa, který před ně staví výzvu.

Co může být inspirací pro motivaci? Cokoliv – kniha, film, nějaký příběh

nebo životní událost, novinový článek, vlastní fantazie, libovolná kultura a

čas apod. Dobře motivovat je velmi těžké, ale nezbytné proto, aby se

účastník ztotožnil s hrou. Promyšlená motivace zúročuje a násobí naše úsilí.

Hra je svobodným jednáním – chceme-li po někom, aby si hrál,

nemůžeme ho do hry nutit nebo jej přesvědčovat, ale musíme ho zaujmout.

Mnoho herních aktivit působí na nezasvěceného diváka jako konání bláhové

a pošetilé, teprve příběh, legenda mu dává smysl, proto velice záleží na tom,

jakým způsobem se tento herní příběh hráčům podá. Legendu je možné buď

vyprávět nebo zdramatizovat a předvést ve formě scénky. Obojí jsou

dramatické formy, které mají své zákonitosti a vyžadují čas na přípravu.

Záleží zde na každém slovu i na formě přednesu. U hrané scénky je možné

navíc využít kostýmů. Legenda nesmí být příliš dlouhá, aby nezbrzdila spád

a musí být natolik působivá, aby herní příběh zůstal v paměti hráčů po celou

dobu trvání hry. V každém případě legendu nesmíme podcenit. Přidá hře

potřebnou dimenzi.
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1.2.2.2  Metoda ovlivňování prostřednictvím situace

Hra

Na cestě magickým světem her nás provází dva průvodci – prožitek a

dobrodružství. Ke hrám se stále vracíme, provázejí nás celou naší historií.

Hry znala antika, která razila cestu souhry ducha a těla, hry byly součástí

nejrůznějších slavností, od počátku se staly neobyčejným druhem setkání.

.„V koncepci optimálního prožívání, které je charakteristické stavem

„plynutí“(flow), to znamená, že informace, které vstupují do vědomí se

shodují s jeho cíli. To, co se odehrává ve hře, plně odpovídá charakteristice

aktivity určené k vyvolání zážitku plynutí – pocit objevování, přenos do jiné

reality, vyšší úroveň výkonu, dosud nepoznaný stav vědomí. Pocit radosti je

jedním z průvodních jevů optimálního prožívání. Má-li hra vyvolávat

radostné zážitky, má být především splnitelná. Správná hra musí přinášet

hluboké zaujetí, při kterém se neohlížíme na únavu ani na čas, nebojíme se

ani selhání. Zapomínáme na své vlastní já, abychom ho po skončení činnosti

objevili v jeho silnější podobě.

Smích a radost jako by lidi sdružovaly, zvyšují jejich zaujetí. Radost,

legraci a humor můžeme považovat za základní atributy úspěšných

programů“ (NEUMAN, 2000, s.23).

Stále si dost neuvědomujeme pravdu, že všechna utrpení i potěšení se

odehrávají v našem vědomí a v něm existují. Pocit dobrodružství se také

vytváří v naší mysli. Je to napětí, které vzniká vždy, když se rozhodujeme

udělat něco, o čem nevíme, jak skončí a nedovedeme určit, zda nám na to

budou stačit síly a schopnosti. Toto napětí a zvláště zakončení se přetváří

v silné prožitky. Je to naše subjektivní záležitost. Hloubku svých prožitků

můžeme ovlivnit sdílením s jinými osobami. Dobrodružství  je vždy spojeno

s rizikem, ať v rovině tělesné, intelektuální, sociální i emoční. V našem

případě je dobrodružství využíváno jako prostředek růstu osobnosti a

rozvoje člověka. Při uvádění her nepodává vedoucí skupině všechny

informace. Zůstává skrytá cesta, jak zadaný úkol splnit – vše je tajemné a

výsledek nelze předpovědět. Je mnoho cest, je nutné hledat řešení. Je třeba

uzavírat kompromisy, ale také plnit dohodnuté postupy. Emoční sféra také

dostává zásah. Po skončení hry hodnotí každý i svůj podíl, poznává se, věří
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si. Zůstává prožitek ze společného konání ve skupině. Překonáváním

překážek každý z nás roste.

Je třeba her, které dospívající a dospělé zaujmou nejen zábavností, ale

také svojí náročností, výzvou ke zdolávání překážek a uplatnění životních

zkušeností. Hry, které si nekladou za cíl pouhou úlevu od nároků současné

civilizace, ale hledají a formují civilizaci přicházející.

Hra je něčím zvláštním, povznášejícím a slavnostním. Vcházíme

do tohoto kouzelného světa, abychom se stali jinými, abychom nacházeli

sebe sama a setkávali se s ostatními lidmi. Ve hře člověk pookřeje, aktivně

odpočívá a obnovuje své síly. Děti při hře uvolňují přebytečnou energii.

Ve hře jakoby se rekapituloval celý vývoj lidstva, ožívají činnosti předků.

Dobrá hra člověka uspokojuje a může být prostředkem katarze, umožňující

znovu očištění a uvolnění po silné emoci nebo náročné situaci. Za určitých

okolností se hra stává pomocníkem při řešení vnitřních konfliktů. Při hře se

může člověk vyrovnat s nějakou rušivou situací tím, že ji aktivně

reprodukuje a  stává se aktivním činitelem. V duchu Darwinovy teorie se

hra považuje  za jakési procvičování instinktů důležitých pro život dítěte.

Hra jako aktivní opakování a zkoušení činností pomáhá zvládat situace a

získávat zkušenosti. Ve hře se projevuje radost ze života. Hra je svobodné

nakládání s časem, který naplňuje. Podstata hry spočívá v dynamice střídání

počátečního napětí a uvolnění skrytého v řešení. To, že ve hře dojde

k uvolnění, dovoluje stupňovat napětí až k hranici únosnosti. Hra má rysy

dobrodružnosti v objevování a překonávání. Prvkem dobrodružství je zisk,

hazard a riskování. Hraje se také s momentem překvapení, s pocitem, že se

přenášíme do nové reality, že něco nového objevujeme, zažíváme „plynutí“

plného soustředění na činnost.

Hry se mohou za určitých předpokladů (výběr, vedení, hodnocení)

všestranně promítat v růstu osobnosti a jsou pak dobrou školou zvládání

náročných životních situací. Učí nás ohleduplnosti, odpovědnosti, pomáhají

budovat důvěru k ostatní lidem i vlastní sebedůvěru a sebehodnocení. Jsou

významným prostředkem rozvíjení sociálních vztahů.

J. Huizing vymezuje hru „jako dobrovolnou činnost, která je vykonávána

uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle

dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj
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cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím jiného

bytí, než je všední život“ (HUIZING, 1971, s.33).

R.Caillois  oponuje Huizingovi v aspektu pravidel hry : … „Je hodně her,

které pravidla nemají – jak si hrát s panenkami, na četníky a na zloděje,

obecně to jsou hry, které předpokládají volnou  improvizaci a jejichž hlavní

půvab spočívá v hraní nějaké role, v chování „jako by“ člověk byl někým

jiným. Přes paradoxní povahu takového výroku tvrdím, že zde fikce, zážitek

stavu „jako by“ nahrazuje pravidla a plní přesně tutéž funkci“ (CALLOIS,

1998, s.30).

Jedním prvkem hodným zdůraznění je role, jakési rozštěpení člověka.

Role umožňuje bez psychických zábran odzkoušet si nanečisto určité

chování, je to také podmínka, která uvádí do hry a světa hry. Pouze přijetím

role se mohu stát hráčem. Druhým prvkem je hračka. Pomocí hračky

můžeme odlišit rozdílnost herního (fantazijního) a aktuálního světa. Svět

hry nelze empiricky zkoumat, plnohodnotně jej lze pochopit pouze jeho

prožitím.

 1.2.2.3 Metoda dramaturgie

Dramaturgie ze širšího pohledu je nástroj, metoda

Dramaturgie je metodou, jak vybírat a po té seřazovat jednotlivé

programy a další děje    do času, který má kurz k dispozici, s cílem

dosáhnout co nejvyššího účinku. Dramaturgie je prostředkem, nástrojem

plánování dějů na kurzu. Je souhrnem doporučených postupů, rad, návodů a

pouček, pokoušejících se o zobecnění předcházejících zkušeností.

O účinku, dopadu a přínosu kurzu má význam hovořit tehdy, pokud jsme si

vědomi cíle našeho usilování a můžeme- li jeho výsledky s tímto cílem

poměřovat.

Dramaturgie z užšího pohledu je konkrétní akce

Dramaturgie je charakteristikou určitého konkrétního kurzu, vypovídá

o jeho časovém režimu a programové koncepci, proporci a zastoupení

jednotlivých programových oblastí a o výběru konkrétních programů.
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Každý kurz má svoji dramaturgii. Dobrá dramaturgie je zvažování

možností, kladení si otázek. Výstupem je plánovaný scénář kurzu, který

obsahuje ideální variantu plánů budoucích dějů.

Skutečný (reálný) scénář se velmi často od ideálního scénáře liší.

Konečná podoba dramaturgie kurzu dozrává a vzniká až interakcí mezi

našimi původními představami a skutečností. Dobrý kurz, kde jsou účastníci

nejdůležitější, nelze do detailů promyslet, propočítat, zkonstruovat!

Hledání optimální dramaturgie kurzu je vždy trochu vědou a trochu

uměním.

Existuje trojí dramaturgické umění:

 umění namíchat z rozmanitých zdrojů takový nápoj, který bude

chutnat všem, takovou směs, která respektuje předem stanovené cíle

a navíc vyhovuje mentalitě       a zájmům účastníků,

 umění vybrat nejvhodnější a nejúčinnější aktivity – pro daný kurz a

dané účastníky,

 umění předložit vybrané programy v pravý čas – správně a

promyšleně, nikoliv náhodně.

Základní skutečnosti limitující průběh kurzu se pokusím vyjmenovat.

Čím jich dokážeme předem určit podle našich záměrů a cílů, tím lépe. Jsou

to:

 délka kurzu,

 roční doba a předpokládané počasí,

 denní čas,

 objekt,

 materiální vybavení,

 prostředí,

 charakteristiky skupiny,

 bezpečnost,

 tým instruktorů.
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Cíl a záměr kursu se odvíjí od zakázky

Musíme si pojmenovat, o co na kurzu půjde a určit si cíl, ke kterému

chceme dojít. Nejprve si cíl specifikujeme v rovině obecné a poté následuje

upřesnění v rovině konkrétní.

Hledáme, ptáme se proč? Čeho chceme dosáhnout?...

Šéf-instruktor mívá v základních otázkách jasno, ale přesto klade týmu

otázky „proč“ v mnoha podobách, hledá se společný cíl, který může být

skladbou cílů jednotlivých členů týmu. Hledá se společné myšlenkové

naladění na frekvenci uvažování spojenou  s typem kurzu, věkem účastníků.

Je to proces vzájemného naslouchání a argumentace.

Dílčí kroky od cíle ke scénáři kursu

Každý program, každá hra ve své rozmanitosti v sobě skrývá obrovský

potenciál. Je dobré tento potenciál nejen znát, ale umět s ním vědomě

pracovat. Protože za mozaikou vybraných programů je možno vidět i jiný

obraz, který není jen prostým součtem, ale sinergií, která by měla směřovat

k naplnění záměrů kurzu ve vyšší kvalitě, než se jevil na počátku

společných úvah. Nejde o to naplnit scénář programy a hotovo. Vytváříme

jako by „symfonii“, kterou ladíme, tzn. měníme pořadí programů, vybíráme

ten, který bude znít nejlépe.

Když je stanoven cíl a koncepce, nastupuje úkol hledání a výběr

programů, které budou šité na míru potřebám kurzu. Každý program by měl

korespondovat s cílem kurzu, dalším krokem je smysl nalezení toho

správného času pro provedení toho příslušného programu. Zvolit správnou

hodinu, nejvhodnější den, nejpřijatelnější kombinaci… Teď nastává to pravé

umění dramaturgie. Platí zásada, že špatná dramaturgie je zárukou

neúspěchu.

Dramaturgické zásady – pro scénář (KRAUTER, 2000)

 Intenzita – využívání času, který je pro kurz. Stanovuje se režim

kurzu.

 Tempo – jde o volbu základního tempa, intenzity a spádu, veškerého

dění na kurzu jako celku.
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 Rytmus – střídání tempa a změna rytmu umožňuje vhodně dávkovat

fyzickou zátěž i emoce.

 Pestrost – při „programování“ neopomínejme žádnou

z programových oblastí: hry, vzdělávací, tvořivé, sportovní…

Pestrost forem a motivace.

 Vyváženost – namíchání programu z jednotlivých programových

oblastí. Všeho s mírou, ničeho příliš.

 Fyzická zátěž – míra fyzické náročnosti, můžeme znázornit křivku

zátěže pro celý kurz.

 Emoce – emoční bilance – u každého programu pracujeme

s emocemi kladnými i zápornými. Krátkodobě může být bilance

emocí záporná, ale v dlouhodobém účtu musí být celková emoční

bilance kurzu kladná!

 Kontrast – moment překvapení může mít různé podoby.

 Stop-time – oddechový čas nejen pro odpočinek, ale i o čas

na rozjímání, sebereflexi, hledání odpovědí.

 Návaznost – kontinuita programových bloků + zásady od

jednoduchého ke složitějšímu.

 Začátek – jde o přivítání, seznámení. Nasazujme tempo a laťku –

usilujme, aby už první hodiny kurzu nabídly nevšední zážitek.

Zavádíme normy do skupinového soužití. Pracujeme s prvním

dojmem – zůstává v paměti mimořádně dlouho.

 Vrcholy – ve scénáři by mělo být (vedle úvodního večera a

závěrečného finále) několik dalších programových dominant.

 Gradace – finále, vyvrcholení, závěr – poslední den, poslední večer,

noc (navazuje ranní úklid, rozjezd). Často se vracíme k začátku,

uzavíráme dramaturgicky i myšlenkově kurz.

Dramaturgické zásady – pro kurz (KRAUTER, 2000)

 Není důležité jaké činnosti do programu akce zařadíme, ale jaké

cíle jejich volbou sledujeme. Každý program zařazený do scénáře

spoluvytváří konečný efekt.
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 Před zařazením jakéhokoliv programu je důležité přemýšlet o jeho

dopadu.

 Žádný program není dost dobrý, aby mohl být uveden kdykoli!

 Důležité je poetično, které vtiskuje náladu – dění má přesahovat

meze všednosti, má způsobit mimořádné zážitky.

 Zachování rytmu akce, její spád a gradaci. Fázování dějů, puls

chvílemi nehmatatelný a vzápětí divoký jako před kolapsem. Není

kontinuita bez přerušení. Dbát na kontrast.

 Všeho s mírou – rozumové poznání nestačí, aby se lidé cítili dobře,

musí mít prostor na city a k pronikání ke skrytým či utlumeným

kvalitám jiných lidí.

 Nejde o to, aby se programy líbily, ale aby vzrušovaly, aby

dojímaly, aby nutily k akci.

 Scénář je představou o možném vývoji dosud nekonfrontovanou se

skutečností. Je nutné ho modifikovat a pružně přizpůsobovat

konkrétním okolnostem. Pozorně vnímat atmosféru a naladění

účastníků, získáváním zpětné vazby. Úkolem je získat, ne

převálcovat.

 Prostředí je důležité. Je zdrojem spontánního estetického

uspokojení, právě jako hluboké rozladění. Prostředí má značný vliv

na celkovou atmosféru akce. Ideální plastické a pestré prostředí

tvoří příroda.

 Načasování programu hraje velkou roli. Každý den, každá hodina

má sama o sobě jiný temperament.

 Spánek je jedním z bodů programu – musí zůstat obdobím klidu,

ticha a snů.

 Každý program oslovuje jinak a zanechává jiné dojmy. Nejsme

schopni zajistit všeobecný úspěch předem. Neexistuje záruka.

Můžeme se jen snažit je co nejdříve poznat.

 S programy to je jak s hokejovými hráči při přesilovkách. Jakmile je

pomalé tempo, musíme změnit sestavu za silnější. Nebát se změny.

 Poznat každého účastníka, dostat se mu tak trochu pod kůži, s tím

nám může pomoci důkladné prostudování objektu.
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 Mnohé zdánlivě paradoxní situace však mají svojí logiku.

Postřehnout ji. Vím-li        o existenci zvláštních kontrastů, mám

v ruce výbornou kartu pro kouzlení.

 Zahájení akce – měli bychom naplnit rozechvělé zvědavé očekávání.

Závěr by měl být „happy endem“, chutnou a povznášející mixáží

pestrých programů – vnímáme pocit melancholie a smutku

z blížícího se konce.

 Má-li program účastníka překvapit, nadchnout, musí to dokázat

nečekaností, jakousi podivností situace. Bláznivost – pak se ale

účastník nesmí z tohoto světa procitnout po celou dobu akce. Umění

je v gradování. O to více pak necháme vydechnout, nezbavujeme se

rychle a lacino otřesů či dojetí.

 Není pravda, že tatáž hra vyvolává vždy tytéž libé pocity a stejné

chování. Pro každého vyvolá jiné. Nezapomenout na ostražitost!

 Když jsou nápady, ať se realizují.

 Úsilí o soulad, vyváženost a harmonii.

  Rozlišování fáze od procesu. „Vyhraná bitva neznamená vyhranou

válku“.

1.2.2.4 Zpětná vazba

„Je to velmi účinný prvek posilování v procesu učení. Důležitý je i

způsob, kterým je zpětná informace dávána“ (HERMOCHOVÁ, 1994a,

s.7).

Tato metoda učení je využívána ze dvou hlavních důvodů:

 umožní účastníkovi dostatečně si zažít program a poučit se

z vlastních i cizích  zážitků,

 napomáhá komunikaci ve skupině a vzájemnému pochopení

v jednání a reakcích (empatie).

Součástí efektivní komunikace je zpětná vazba, což je informace o vlivu

našeho chování na druhé lidi, která by měla splňovat následující kritéria:
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 zpětná vazba by měla být spíše popisná než hodnotící (hodnotící

feedback zesiluje obranné chování),

 zpětná vazba by měla být konkrétní, nikoli obecná,

 zpětná vazba by se měla týkat chování, které může příjemce změnit,

 zpětná vazba je užitečnější, je-li vyžádána, než je-li vnucována,

 důležitým aspektem zpětné vazby je  její načasování,

 předávání zpětné vazby  vyžaduje jasnou komunikaci,

 zpětná vazba by měla být validizována ostatními členy skupiny

(mělo by být zřejmé, zda jde jen o percepci jednoho člověka nebo

zda jí sdílejí i další).

Stěžejní komunikační dovednosti, tj. umění naslouchat i umění jasně a

otevřeně vyslovit své názory či požadavky se vzájemně doplňují. Jejich

společným rysem je snaha vyhnout se destruktivním a manipulativním

prvkům v komunikaci, jako jsou například projevování osobní nadřazenosti

vůči druhému, snižování jeho sebeúcty, neuznávání práva na odlišný názor,

snaha za každou cenu porazit partnera aj.

Poskytovaná zpětná vazba je účinná, je-li:

 konkrétní,

 včasná,

 vhodně načasovaná,

 jednoznačně formulovaná,

 věcná,

 vyvážená a nejednostrunná.

„U her s vyšším psychickým nasazením musíme zvolit mnohem

odbornější přístup. Důležitou součástí je dostatek času na vyznění ( klid bez

programu s možností utřídit si sám pro sebe získané podněty), často je

přímo vyžádána zpětná vazba ( instruktorů vůči hráčům, mezi hráči

navzájem)“(HRKAL a HANUŠ, 1998, s.19).
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Jak efektivně formulovat informaci o sobě a za sebe?

Následující schéma je inspirací, nabízí popis jednotlivých kroků, které

přispívají k otevřené komunikaci a vedou k jasné formulaci za sebe, bez

kritiky druhého:

 já ( cítím ) . . . vyjadřujeme své prožitky, pocity,

 když ty . . . popisujeme konkrétní chování partnera, které v nás

vyvolalo vyjádřené pocity, mluvíme tedy za sebe a v žádném

případě nehodnotíme chování partnera nebo dokonce jeho

vlastnosti a rysy,

 protože . . .  informujeme, jak mě ovlivňuje chování nebo jednání

druhého, případně vysvětlujeme, proč tomu tak je (pokud to

víme),

 a přál(a) bych si . . . přáním vyjádříme změnu pro chování

partnera v konkrétní situaci, která způsobí, že se ve vztahu

budeme cítit lépe – dáváme tak partnerovi šanci k uvážení přání

nebo prostor k další diskusi či přímo vyjednávání.

Poskytovatel zpětné vazby zejména:

 popisuje chování partnera, ale nehodnotí jej,

 pokud zmiňuje, jak toto chování působí, mluví o sobě,

neinterpretuje,

 všímá si chování, které je změnitelné, nikoli neodstranitelných

handicapů,

 snaží se druhého ocenit.

Příjemce zpětné vazby se snaží:

 nepřerušovat poskytovatele a naslouchat mu,

 nevysvětlovat dodatečně, jak to myslel,

 ocenit toho, kdo mu zpětnou vazbu dává.

Každý, kdo pracuje s lidmi, by měl sám pravidelně provádět sebereflexi,

aby si ujasňoval, co si o lidech myslí, jak je vidí, jakými cestami je poznává

a zda má vůbec zájem o jejich bližší poznání. Díky sebereflexi získáváme
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větší způsobilost k realistickému sebenáhledu, a tím i podněty

pro seberegulaci. Sebereflexi můžeme chápat jako vnitřní dialog se sebou

samým a jako dovednost na tyto sebereflektující otázky odpovídat.

Z hlediska úrovně, tj. hloubky sebereflexe můžeme rozlišit následující

kategorie otázek :

 otázky podněcující k uvědomění si a popisu vlastních názorů,

prožitků a zkušeností,

 otázky inspirující k analýze a hodnocení těchto názorů, prožitků a

zkušeností,

 otázky napomáhající nalézt cesty k sebezdokonalení.

    Břicháček říká, že v sebereflexi hledáme „ v prvé řadě pravdu o sobě –

kdo jsem, co dokážu, zda překonám strach, malověrnost, nejistotu. Zda

najdu své pravé já, zda překročím hradby, které jsem kolem sebe nastavěl, a

dokážu z nich vyjít ven, či pozvat ostatní k sobě“(cit.dle HRKAL a HANUŠ,

1998, s.11).

Zpětná vazba a skupinové dění

Během interaktivní práce se skupinou zaměřenou zejména na zlepšení

komunikace a kooperace mezi členy skupiny, motivaci a dosahování

společných cílů plní zpětná vazba několik funkcí, a to funkci:

 informační,

 opravnou,

 řídící,

 motivační a návodnou,

 potvrzující.

Pracovní zápal, kdy tým překonává sám sebe a dostává se do stavu proudění

je způsoben:

 výjimečnou náročností či významností úkolu,

 soudržností pracovního týmu,

 diverzitou talentu,

 důvěrou a nesobeckou spoluprací,
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 soustředěním na problém,

 práce je sama o sobě zajímavá a uspokojující (GOLEMAN, 2000,

s.222).

Zažil jsem několikrát  stav plynutí, kdy je člověk tak zaujat úkolem, že

se dostává mimo čas a prostor.

Pravidla vedení reflexe

Role vedoucího rozboru nespočívá především ve stálém řízení diskuse,

ale hlavně :

 podporuje a stimuluje vyjadřování názorů a povzbuzuje

výměnu prožitků a zkušeností,

 snaží se, aby každý pochopil svoji roli a odpovědnost

za průběh kvalitního hodnocení.

Snaží se prosadit názor, že každý má odpovědnost přispět do diskuse

svými názory, aby podpořil průběh skupinového učení:

 dbá, aby se účastníci diskuse cítili příjemně – vytváří klima

důvěry a porozumění,

 formuluje základní normy a pravidla chování a komunikace:

a) soustřeďujeme se na diskusi o vztazích, problémech a

projevech nesouhlasu,

b) respektujeme při tom právo každého se diskuse neúčastnit.

Volba otázek

Vyvarujme se otázek, na které se odpovídá jen „ano“ či „ne“ – volíme

raději otevřené otázky. Dáváme tak šanci rozproudit diskuzi a dovést hráče

k soustředěnějšímu uvažování. Není možné vypracovat seznamy otázek,

které by postihly rozmanitost vztahů, pocitů, emocí, nápadů . . . vznikajících

při každé činnosti. Lze však uvést některé okruhy, které souvisejí s cíli

jednotlivých programů, her . . . a o kterých je třeba diskutovat:
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 důvěra a podpora při plnění úkolů, sebedůvěra,

 úroveň a efektivita komunikace, její stoupající nebo klesající

kvalita,

 proces skupinového rozhodování – jak probíhal, spokojenost

s ním a hledání dalších cest,

 spolupráce ve skupině, soudržnost, efektivita a úroveň

plánování,

 jakým způsobem se přijímalo řešení, kdo přišel s nápadem,

 jakým způsobem se uplatňovaly vedoucí role, kdo se projevil

jako vůdčí typ, jaký měl vztah k názorům jiných,

 kdo a jak se podílel na činnosti skupiny,

 jaké bylo postavení jednotlivců ve skupině, respektování

individuálních rozdílů.

A některé typy často používaných otázek:

 jak hodnotíte hru? Co se vám podařilo?

 pracovali jste společně jako skupina?

 udělali jste něco, na co můžete být hrdí?

 prožili jste pocit strachu?

 pomohl vám někdo zdolat překážku nebo udělat

rozhodující krok?

 co jste se dozvěděli o sobě a o svých schopnostech?

 získali jste nějaké nové dovednosti a znalosti?

 co jste se dozvěděli o druhých hráčích?

 jak hodnotíte spolupráci a podporu ve skupině?

 co byste udělali jinak, kdyby jste hráli hru znovu?

 můžete získané zkušenosti použít někde jinde?

„Diskusní formy reflexe doplňují nebo někdy nahrazují další způsoby

zpětné vazby, opírající se o herní či tvůrčí postupy – např. speciální hry,

dotazníky, dramatizace, výtvarné zpracování, vyprávění či psaní příběhů,

škály hodnocení s mnoha variacemi, míru spokojenosti lze vyjádřit pohybem

končetin či výrazem obličeje . . .
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Rozbor se může uskutečnit s celou skupinou najednou nebo

po skupinkách či ve dvojicích.

Účastníci vždy musí mít možnost se plně soustředit a vzájemně slyšet –

nepohodlí, únava, hlad, zima . . . dokáží znemožnit abstraktní myšlení a

uvědomování si vlastních pocitů. Někdy je lepší reflexi zkrátit vzhledem

k náladě, jindy naopak“(KRAUTER, 2004).

V průběhu diskuse je vždy třeba nechat dostatečný čas na přemýšlení a

odpověď.

Pocity nelze dělit na správné či špatné – každý z nich může být cenným

zdrojem poučení – zaměřujeme se nejen na negativní stránky, ale i

(především) na kladné.

Optimální průběh zpětné vazby je třeba zajistit následující podmínky:

 připravenost vedoucího reflexe (informace o průběhu hry,

o účastnících, příprava připomínek i okruhu témat k dané

problematice, zajištění potřebných pomůcek),

 vhodné místo pro reflexi (příjemné, klidné místo, sezení

v kruhu aj.),

 optimální časový prostor (reflexe by měla následovat hned

po proběhnutí hry nebo aktivity, měl by jí být věnován

dostatek času, ale současně i časový limit určující začátek i

konec).

Reflexi vždy končíme pozitivně!!!

1.3 Etické zásady

1.3.1 Respekt k osobnosti účastníků

Outdoorový kurz je pro většinu účastníků novým zážitkem. Proto je

pochopitelné, že na něj přijíždějí poněkud nejistí, s obavami, které často sice

nepřiznávají, ale vnitřně intenzivně prožívají. Naopak instruktorům je

outdoorové prostředí vlastní, aktivity známé, s programem jsou dopředu

seznámeni. A tak mohou cítit jakousi převahu a dávat ji otevřeně najevo či
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skrytě podsouvat do svého jednání. Mohou se také objevit lektoři, kteří

si doslova libují v manipulaci s účastníky. Takové strategie slouží většinou

ke kompenzaci pocitů vlastní nedostatečnosti.

Známý psycholog, znalec outdoorových programů a celoživotní

propagátor skautingu, Václav Břicháček, uvádí tři základní pilíře etického

přístupu instruktora k účastníkům kurzu:

 důvěra ve schopnosti a síly účastníků,

 naděje jako projev pozitivního nastavení a zájmu napomáhat

dobré věci,

 pokora vycházející ze znalosti vlastních, (subjektivně)

limitovaných sil a z potřeby usilovat o svůj osobní rozvoj.

Východiskem instruktorovy práce by mělo být vnitřně zažité vědomí

služby klientům a dobré věci, která nás přesahuje.

V praxi kurzů se respekt  k osobnosti účastníků mimo jiné projevuje:

a) Nabídkou a respektováním volby

Aktivity jsou předkládány jako pozvánka k účasti. Těm, pro něž program

představuje příliš velký krok za hranice „komfortní zóny“, je dán prostor

pozvání důstojně odmítnout. Odmítnutí nebývá lehkým rozhodnutím.

Skupina často v dobré víře jako motivaci a podporu vytváří na svého člena

nemalý psychický tlak. Instruktor musí citlivě rozeznat hranice podpory a

nátlaku a musí být připraven pomoci účastníkovi, který se po seriózním

zvážení rozhodne účast odmítnout. Důležitá je schopnost ocenit toto

odmítnutí jako projev vnitřní síly účastníka, který tuto volbu veřejně učinil.

b) Vyvážeností programu

Pestrost programu není zdrojem jeho atraktivity, ale  i nástrojem

spravedlnosti. Vytváří podmínky pro to, aby si každý mohl zažít pocity

vítězící hvězdy i zklamání nezdaru. Nevyvážený program naopak může

vyústit až v psychické trauma člověka, jemuž jednostranně zaměřené

aktivity „nesednou“, a tudíž prožívá na kurzu permanentní neúspěch.

V konkurenčně nastavené skupině může takové vystoupení způsobit ztrátu

společenského statutu a v extrémním případě třeba i pracovní pozice. Ne
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každý instruktor si uvědomuje, jak silný nástroj programová skladba kurzu

představuje.

c) Citlivým vedením skupinových rozborů

Kvalitní lektor záhy vycítí individuální i skupinová tabu. Respektuje

hranice důvěry a „netlačí“ k větší otevřenosti, než skupina a její členové

unesou. Cíleně vytváří prostor pro méně průbojné jedince a oceňuje i

výkony těch, kteří obvykle nezáří jako skupinové hvězdy.

d) Partnerským přístupem

Ten je charakteristický mimo jiné zájmem o svět, problémy a potřeby

klientů, aktivním nasloucháním jejich názorům, volbou vhodné formy

komunikace a (citlivou) snahou o vedení neformálních rozhovorů v době

mimo program. Navození partnerského přístupu napomáhá i samostatný

facilitační přístup k učení, který není poučováním typu „měli byste…“, ale

nabídkou aktivit, kladením otázek a podporou na cestě vlastního hledání

odpovědí.

Vytěžení hry „rozhodně nesmí být šťouráním v psychice hráčů z pozice

zvědavce pátrajícího po intimních osobních motivacích nebo dokonce

problémech. Správný rozbor (her) nemůže být monologem organizátora, ale

uvolněnou diskusí podněcovanou přesně cílenými otázkami, padajícími

podle okamžité situace a úrovně debaty.To je vrcholné instruktorské umění

organizátora her. Vyžaduje totiž nejen velké odborné znalosti, hluboké

zkušenosti z mnohonásobně opakovaného uvádění her, ale také dostatečnou

schopnost verbální improvizace a v první řadě sociální citlivost a lidskou

zralost silné osobnosti“(HRKAL a HANUŠ, 1998, s.20).
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       1.3.2 Korektní nakládání s informacemi

Obvyklou součástí poskytovaných služeb bývá závěrečná zpráva z kurzu.

Obsahuje zpravidla souhrnné faktografické údaje, ale i hodnotící postřehy

instruktorů ke skupině účastníků a doporučení pro její další rozvoj.

Při sestavování zprávy je třeba mít na paměti, kdo a k jakému účelu ji bude

studovat. Nikdy nelze vyloučit, že se dostane do rukou i nekompetentním

osobám. Leckteré informace vyřčené v kontextu dějů na kurzu mohou

vyznít zcela jinak, než když je čte člověk, který kurzem prošel. Tvrzení,

obsažená ve zprávě, pak mohou získat „svůj vlastní život“ nezávislý na

kurzovní realitě. Proto je na místě zodpovědně vážit každé slovo a

zdůraznit, že se jedná o postřehy vzniklé na základě časově a situačně

limitovaného pozorování. Na rozdíl od individuálních hodnocení

nepovažujeme za nutné účastníky s obsahem sdělení detailně seznamovat.

Zcela zásadní musí být rozlišení mezi výcvikovými programy a

assessmentem. Vzniká-li na základě outdoorového programu jakékoliv

hodnocení jednotlivců, měli by k tomu dát účastníci předem písemný

souhlas, který zahrnuje i vyjádření, kdo a k jakému účelu může

shromážděné informace využívat. Následně by pak měli být seznámeni

s obsahem hodnocení, nejlépe formou osobního pohovoru s autorem zprávy.

Je zcela nepřípustné, aby účastníci vystupovali na akci s pocitem,

že se jedná o tréninkový program, a jejich chování přitom bylo pečlivě

monitorováno a výsledky předloženy zaměstnavateli. Nejenže je takový

postup v rozporu s etickými normami poradenské práce, dnes se již jedná

i o právně postižitelné porušení předpisů v oblasti nakládání s důvěrnými

informacemi (viz zákon č. 101/2000 Sb.).

Důvěrnou povahu mají často i informace, které získá lektor o klientské

firmě ve fázi přípravy kurzu a při jeho realizaci. Byť lektoři nepodepisují

„Hippokratovu přísahu“, měli by s nimi nakládat jako s „lékařským“

tajemstvím.
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Vzniká-li na kurzu obrazová dokumentace, ať už fotografie nebo video,

musí s jejím sdílením po kurzu účastníci souhlasit. I pokud souhlas projeví,

doporučuje se autorům dokumentů citlivě posoudit, zda v „zápalu boje“

nepořídili záběry, jejichž přenos za hranice kurzu by mohl být velmi

choulostivý (některé konkrétní momentky by například mohly být následně

vnímány jako zesměšňující či indiskrétní). Podobně jako u písemné zprávy

mohou totiž fotografie či video „začít žít vlastním životem“ a bez znalosti

situačního kontextu působit velmi zvláštně až kompromitačně.

Samostatnou kapitolou je pak využití obrázkových dokumentů

pro prezentační potřeby outdoorových firem. V tomto případě by měl být

písemný souhlas objednavatelské firmy i konkrétních klientů naprostou

samozřejmostí.

       1.3.3 Ohleduplnost k prostředí a respekt ke konkurenci

K etickým principům outdoorových kurzů nepochybně patří

i ohleduplnost k (nejen) přírodnímu prostředí, v němž se pohybujeme.

Věřme, že je zbytečné opakovat notoricky známé informace

o nenahraditelnosti přírody a jejím přetížení naší civilizací. Rovněž chceme

věřit, že lidé, kteří si vybrali přírodu jako prostředí svého profesionálního

výchovného působení, k ní mají osobní pozitivní vztah a k podobnému

přístupu povedou i své klienty. Přesto však zcela pragmaticky připomeneme

omezenost lokalit vhodných pro outdoorové kurzy a narůstající zájem

klientů, který podporuje růst outdoorového byznysu. Strategií „po nás

potopa“ bychom si „uřízli větev pod vlastním zadkem“.

„S rozvojem trhu souvisí i zákonitě potkávání konkurenčních firem nejen

při výběrových řízeních u klientů, ale i při samotných kurzech v hotelích a

přírodních terénech. Mělo by být naším společným zájmem vzájemně se

respektovat a v problematických situacích hledat pro obě strany schůdná

řešení. Vždyť sami win – win strategie klienty učíme“(INFRA, 2006).



30

   1.4 Důsledky pro život po absolvování kurzu

Podařený outdoorový kurz vytváří jedinečnou atmosféru, která pozitivně

ovlivňuje chování lidí v krátkodobém i dlouhodobějším měřítku. Nečekejme

však, že neformálnost kontaktů, jež na kurzu zcela přirozeně vyplyne

z charakteru společných úkolů a z celkové otevřené atmosféry, beze zbytku

přežije návrat do pracovního prostředí. Doporučujeme účastníkům citlivě

zvažovat, jaké prvky uplatnit a jaké nechat spojené výlučně se specifickou

situací kurzu. A pokud hrozí riziko, že nemají k tomuto odhadu dostatek

sociální inteligence, stojí za to na ně vhodnými paralelami a příklady

upozornit.

Na méně obvyklých pozadích outdoorového prostředí a nejrůznějších

herních situacích vyniknou i běžně skrývané rysy osobnosti každého

účastníka. Kurzy tak nepochybně vedou k hlubšímu sebepoznání i

vzájemnému poznání mezi účastníky. Nedoporučuje se však tyto nové

poznatky přeceňovat a zejména mechanicky porovnávat chování různých

osob. Program kurzu nepředstavuje pro všechny stejnou zátěž. Zatímco

některý z účastníků se může v outdoorových aktivitách cítit jako ryba

ve vodě a zvládat je s lehkostí a šarmem, pro jiného, uzavřeného a

nesportovního člověka může kurz přinášet nepřetržitý sled stresových

situací. Berme proto poznatky z kurzu jako jeden ze zdrojů informací

o každém člověku a vždy je posuzujme v kontextu dosud známých faktů.

Někdy se jedná spíše o situační projevy, než aby bylo možno tyto kvality

jakkoliv generalizovat.
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„Lidský vztah je základní podmínkou příznivého vývoje osobnosti.“

C.R.Rogers

2 Instruktor a adolescentní klient

2.1 Osobnost instruktora

Hlavním nástrojem vedoucího skupiny je jeho osobnost, jeho vlastnosti,

jako například náklonnost, vlídnost, ochota, láska, trpělivost, vyrovnanost,

porozumění, empatie, a také profesionalita, znalosti aj. Musí dobře znát sám

sebe a mít se rád, vyznat se ve své individuální životní historii, uvědomovat

si ji a počítat s ní (zanechává nesmazatelné stopy). Pokud chce ostatním

porozumět, musí se zajímat o to, jak oni prožívají a vidí vnější svět. „Vnější

svět se v každém člověku totiž zobrazuje jinak. Vnitřní obraz světa každého

z nás je jedinečný. Názorně si můžeme připodobnit  fotografii jako věrnou

mapu vnějšího světa. Takto mi vnější svět nevnímáme. My si vnější svět

uvnitř malujeme. Tři lidé se dívají na jednu  krajinu, ale obrázek krajiny

každého z nich je jiný. Každý z nich je pravdivý a řekněme neúplný. To

neúplný znamená, že v setkání s určitým člověkem je zachycena jen jedna

z pravdivých podob krajiny“( KOPŘIVA, 2000, s.30).

Chce –li se kdokoliv s kýmkoliv dorozumět, musí obrázek druhého brát

do úvahy, snažit se ho pochopit, což neznamená se s ním ztotožnit. Za svůj

vnitřní svět si odpovídá každý  sám. Ostatní ho mohou poznávat

popisováním slovy. Slova na jedné straně dorozumívání usnadňují, na druhé

straně mohou přispívat i k nedorozumění. Důležitá je orientace na

porozumění, když si nejsme jisti, zda dobře rozumíme, když  nám sdělení

neladí s dojmem, je důležité se ptát.

Mocenská pozice ovlivňuje možnosti pomoci spíše negativně - čím větší

pravomoc, tím větší odstup a nedůvěra.

Důležité osobní změny přicházejí pomalu a vyžadují, aby si člověk

uvědomoval, co se v něm odehrává.

Vedoucí skupiny musí počítat s tím, že vnitřní svět v sobě nese četná

bolestivá místa. Pod povrchem mohou ležet vrstvy vytěsněných emocí.

Za činy jsme odpovědní, pocity se objevují nezávisle na vůli. Naše odmítané
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pocity jsou jako odmítané děti, musíme je přijmout takové, jaké jsou. Tak,

jak roste naše schopnost vnímat své vlastní obtížné pocity, roste

připravenost akceptovat druhé lidi i sebe sama.

V mezilidském kontaktu je dezorientován ten, kdo nevnímá tělové

prožitky. Tělo je důležitým nástrojem poznání a zdrojem energie. Dnešní

doba potlačuje tělové vnímání ve prospěch mysli. Leckdy jsme v rámci

tradiční výchovy nuceni tělové prožívání - prožívání emocí jako je pláč,

zuřivost atd., vyřadit a tím se může zablokovat přístup k sebeprožitkům.

Už primitivní národy přisuzují poznávání světa dvěma poznávacím

kanálům – rozumu a tělu. Hlavní zásadou je žít v těle a uvědomovat si tělo

při běžných životních činnostech, které leckdy provádíme mechanicky.

To si ještě více uvědomíme při společných aktivitách, např. při práci nebo

při hře.

2.2 Adolescentní klient

2.2.1 Adolescence a její vývojové úkoly

Adolescence je přechodným obdobím mezi dětstvím a dospělostí.

Důvodem vzniku tohoto období je složitost současné společnosti a odlišnost

v pojetí jednotlivých složek dospělosti. Chybí nám rituál, který by měl

význam jasného mezníku a určoval počátek nového období. Doba rituálu

přesně určí odkdy má jedinec nově nabytou kompetenci, jakou bude mít

novou roli a status. Jeho identita je tak jasně vymezena. Není důvod o ničem

pochybovat, všechno je dané tradicí.

Přechod ze základní školy do učiliště nebo střední školy je jedním

z momentů, který přivádí adolescenta k dovršení přípravného profesního

období následovaného nástupem do zaměstnání. V této době adolescent

dosahuje právně plnoletosti, mnoha adolescentům se však jeví dospělost

příliš náročná nebo málo přitažlivá. „Erikson toto období nazývá termínem

psychosociální moratorium, Říčan mluví o kultu nezralosti“

(VÁGNEROVÁ, 2000).
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Adolescenti žijí naplno, budoucnost je akcentovaná tehdy, pokud je

aktuální situace neuspokojivá a adolescent v budoucnosti idealisticky

očekává vyřešení problémů. Když naopak budoucnost vyvolává nejistotu a

úzkost, adolescent preferuje současnost, vyhýbá se plánování budoucnosti.

Tělo a tělesný vzhled patří k velmi důležité součásti vlastní identity.

Aktuální ideál krásy, podporovaný působením médií,  má docela úzký vztah

k vlastnímu sebevědomí. Jestliže je jedinec v této oblasti nějak

znevýhodněn, bude ohrožen zvýšenou nejistotou až rizikem negativního

sebehodnocení. S dozráváním osobnosti přichází akceptace v této oblasti,

nelze to však generalizovat.

Atraktivita je předpokladem k dosažení dobré sociální pozice především

mezi vrstevníky. Generačně typické úpravy zevnějšku a styl oblečení

teenagery jasně odlišuje od dětí. Role atraktivní modelky a dobře

vyhlížejícího sportovce je v našem sociokulturním prostředí velmi pozitivně

hodnocena, podporuje sebeúctu a ovlivňuje identitu.

Adolescenti preferují jednoznačná a rychlá řešení, která vedou k jistotě.

Kompromis pro ně znamená méně kvalitní řešení. Úsudek je silně

emocionálně ovlivňován, střídá se nadšení s rozladami, smutkem či

vztekem. Adolescenti umí pracovat a nadchnout se pro nějakou činnost, ale

ve škole jim kvalita školního výkonu nepřináší žádné výhody. Více než

škola je nadchne nějaká činnost, např. sport, umělecká činnost, technika,

která uspokojí jejich potřebu vyniknout. Často si staví nerealistické a vysoké

cíle vzhledem ke své nezkušenosti, kterou teprve budou korigovat

zkušeností.

Dotvářejí se od dětství budované strategie, které na základě adolescenční

korekce (potvrzení, regulace, modifikace, vyvrácení) tvoří základ postojů a

chování v oblastech výkonu, vztazích i ve vztahu k sobě.

V adolescentním období dochází přes počáteční konfrontační chování

k postupnému vyrovnávání vztahu s rodiči, někdy i dalšími autoritami.

Adolescent si postupně osvojil zralejší projevy chování a dál nemá potřebu

jednat konfrontačně. Dosáhl jistého stupně samostatnosti. Mnozí adolescenti

vytvářejí vlastní identitu napodobováním vzorů (zde chci zmínit velmi

důležitou roli vychovatelů, mediálních hvězd, …), protože ne každý jedinec
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je kreativní a dovede si vytvořit originální a konzistenční samostatně

vytvořenou identitu. I v tomto případě je však vliv okolí nezanedbatelný.

Dívky se více definují prostřednictvím vztahů k lidem, chlapci pak šíří

kompetencí, výkonem a dosaženou sociální pozicí. Děvčata spíše kooperují

při naplňování své identity, chlapci soupeří. Dívky jsou spíše

pod společenským tlakem a očekává se od nich uchovávání norem a hodnot

pro další generaci.

V adolescentním věku se projevují tendence k akcentování intenzivních

prožitků a dosahování maxim. Dospívající mají potřebu neodkladného

uspokojení. Vyžadují svobodu, ale o zodpovědnost nestojí. Citové prožitky

jsou autentické, nefalšované a intenzivní. Sebehodnocení je zkreslované

egocentrickými tendencemi a přeceňováním. Vlastní kompetence jsou

hodnocené výkonově. K sebepoznání přispívá  zpětná vazba ostatních.

Součástí identity je schopnost vytvoření partnerského vztahu, vztahové

intimity. Identifikace se skupinou, přijetí generačně specifických způsobů

vyjádření a následná postupná separace jsou přechodnou fází k dosažení

tohoto cíle.

Hledání odpovědí na existenční otázky smyslu života, hledání trvalých

hodnot a potřeba přesahu vlastního života souvisí s rozvojem abstraktního

myšlení a vztahováním se k ideálu čistoty a spravedlnosti.

Názorný přehled vývojových změn:

 fyzické změny – růst, pohlavní zrání – sekundární znaky,

reprodukční schopnosti, vliv fyzických změn na sebehodnocení,

sebepřijetí,

 emocionalita – zvýšená emoční labilita, emoce související

s erotickou sférou života, estetické a mravní cítění, dochází

k prvnímu vystřízlivění,

 vytváření vlastní identity – hledání odpovědí kdo jsem, kam patřím,

kam jdu, v čem vidím smysl života,

 kognitivní změny (poznávání, rozumový vývoj) – s vývojem

abstraktního myšlení roste kritičnost, postupně přibývá vědomí

možných rizik, zvažování důsledků a tendence konzultovat



35

rozhodnutí, důležitou roli hraje snová rekonstrukční a tvůrčí

fantazie,

 vztah k sobě samému – zvýšená sebereflexe, ideální já versus reálné

já, přijetí druhými,

 vztahy k rodičům – řešení generačního konfliktu, vysoká míra

konfliktů,

 přátelské vztahy – blízké přátelství častější u dívek, u chlapců je

přátelství  více

      kolektivní, identifikace se skupinou,

 vrstevnické vztahy – možnost setkávání, střetávání a konfrontace.

Přehled vývojových úkolů pro období adolescence – přehledné shrnutí

(MACEK, 2003, s.17):

 přijetí vlastního těla, fyzických změn včetně pohlavní zralosti a

pohlavní role,

 schopnost aplikovat intelektový potenciál (rozvinutí abstraktivního

myšlení, kognitivní komplexity a flexibility),

 schopnost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky,

 získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava na partnerský a

rodinný život,

 změna vztahu k autoritě – dosažení autonomie, emociální závislost je

nahrazena vzájemným respektem a kooperací,

 získání kompetence pro sociálně zodpovědné chování v rámci

společnosti (intelekt, emocionalita, interpersonální dovednosti),

 získání představy o ekonomické nezávislosti – profesní volba a

kvalifikace,

 získání představy o budoucích prioritách v dospělosti – smysluplné

cíle a hodnotový systém.
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2.2.2 Socializace v období adolescence

V adolescentním věku je typické uvažování o morálních principech a

zaujímání vlastního  stanoviska. Mladiství jsou ochotni přijímat normy

soužití, ale nechtějí přijímat pravidla jen pro to, že jsou daná, uvažují o nich.

Pak však snadno dochází k absolutizujícím a akcentovaným závěrům a

tendencím vyžadovat dodržování uznávaných principů v nekompromisní

míře. Jiné názory totiž mohou adolescenta mást, znejisťovat a z toho

vyplývá netolerance k lidem s jinými názory. Jedním z problémů měnící se

současné společnosti je nejasnost jejího hodnotového systému a jeho

hierarchizace.

Adolescent je kritický k hodnotám, názorům, chování  a celkovému stylu

života rodičů. Porovnává je s ideálem, který si vytvořil. Odmítá slabost a

nerozhodnost dospělých. Často hledá dospělého, který by mu imponoval,

představoval přirozenou autoritu a bral jej vážně jako rovnocenného

partnera.

Vrstevníci pomáhají uspokojovat různé potřeby, poskytují emoční jistotu,

sdílejí společné zájmy a vyznávají podobné hodnoty. Důležité jsou

partnerské vztahy, adolescent však není dosud zralý pro trvalý intimní

vztah. Obvykle jde o zamilovanost a romantickou lásku, která se po určité

době často rozpadá.

Příprava na profesní kariéru je jedním z nejpodstatnějších vývojových

úkolů  a následný nástup do zaměstnání   přináší mladému člověku nový

sociální status.

2.2.3 Rizikové chování adolescentů

Dospívání je citlivým obdobím pro rozvoj rizikového chování.

K hlavním oblastem problémového chování adolescentů (MACEK, 2003,

s.77) patří:

 predelikventní chování a páchání trestné činnosti,
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 agrese, šikana a týrání ( včetně rasové nesnášenlivosti a

diskriminace),

 užívání drog,

 rizikové sexuální chování,

 poruchy příjmu potravy,

 sebepoškozování, suiciduální pokusy a dokonané sebevraždy,

 rizikové chování při řízení motorových vozide,

 rizikové sporty a trávení volného času.

Chování adolescentů v obtížných životních situacích

Ve stresových situacích dochází k návratu k vývojově regresním

způsobům jednání. U adolescentů se jedná především o:

 negativismus a trucovitost,

 popření a vytěsnění emocí,

 vzdálení se z tísnivých poměrů,

 při zlobě a depresivní tendenci k řešení všechno nebo nic,

 při pocitu křivdy ke zkratkovitému jednání,

 selhání sebekontroly, nevhodná ventilace napětí – verbálně, ničením

věcí, napadáním, sebepoškozováním (JEDLIČKA, 2004, s.196-197).

Poruchy chování

Lze je definovat jako projev, který se odchyluje od očekávaných a

společensky přijatelných norem. Poruchy chování mohou mít vývojový

(přechodný) charakter, ale mohou být signálem poruchy osobnosti, která

představuje do budoucnosti zvýšené riziko delikventního chování.

Klasifikace poruch chování podle společenské nebezpečnosti

(MRÁZOVÁ, 2002, s. 32)

1. chování disociální ( nespolečenské, nepřizpůsobivé, nesociální):

 krátkodobé výstřelky v chování,

 mírně se vymyká sociálním normám.

2. asociální chování:
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 chování neodpovídá mravním normám dané společnosti,

 je společensky závažnější, nedochází však k ničení

společenských hodnot,

 jedinec se vyřazuje ze svého sociálního prostředí, ale aktivně

proti němu nevystupuje, škodí především sám sobě.

3. antisociální chování:

 nejvyšší společenská nebezpečnost,

 uvědomované protispolečenské chování, které směřuje

k úmyslnému poškození společnosti,

 porušuje právní normy.

Disociální porucha osobnosti

Porucha, která znesnadňuje člověku konformitu se společenskými

normami doprovázená nezdrženlivostí, vyšší potřebou vzrušení a nových

podnětů, preferencí snadného uspokojení potřeb a absencí odložení

uspokojení, nesnášení dlouhodobé zátěže, kolísajícím sebehodnocením,

nižší schopnost sociálního učení a nízká schopnost empatie, nižší mravní

vědomí (MRÁZOVÁ, 2002).

                                              „Potřebujeme být milováni ( přijímáni).
                                                Neuspějeme – li, chceme být obdivováni.

                                    Neuspějeme – li, chceme být obáváni.
Neuspějeme – li, chceme být nenáviděni a zavrženi“

                                                                        (Motto pro vychovatele)

 2.2.4 Specifika klientů výchovných ústavů

Nově příchozí chlapci vykazují osobnostní zvláštnosti týkající se

především nízké sebekontroly a sníženého sebeovládání. Mají posunutý

práh frustrační tolerance. Směřují především k uspokojování aktuálních

potřeb bez ohledu na okolnosti. Problémem je respektovat normy chování a

řídit se jimi, protože tyto okolnosti zpočátku berou jako omezování. Pokud

se proti  normám prohřeší, často jim chybí náhled. Potrestání prožívají jako



39

nespravedlnost. Často se  u nich objevuje provokující chování. Chybí jim

schopnost empatie. Jsou citově nevyvážení, často mění nálady, lehce

podléhají agresivním výpadům. Neadekvátně řeší spory.

Ke specifikům klientů výchovných ústavů patří naučené způsoby

nevhodného chování, které v minulosti v jejich očích posilovalo vlastní

sebehodnocení a jejich sebedůvěru, umožňovalo jim uspokojit okamžité

potřeby, budovalo jim dobrou pozici ve vrstevnické komunitě, „ošetřovalo“

jejich frustrace z rodinného či školního prostředí.

Je velice nutné budovat pohodovou atmosféru na výchovném ústavu

založenou na otevřené komunikaci, na výchovném působení ve smyslu

„máš právo udělat chybu a napravit ji, nést důsledky svého jednání,….ale

z chyb je nutné se poučit a neopakovat je“.
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3 Výzkumná část

3.1 Úvod

Stále více škol, a to nejen v našem regionu, realizuje adaptační

zážitkové kurzy pro nové i stávající třídní kolektivy. Dosud však nemám

informace o tom, že by adaptační pobyty pro své klienty organizovala

ústavní zařízení. Mám na mysli klienty výchovných ústavů či jiných

zařízení, kde se vcelku pravidelně obměňují či tvoří nové kolektivy. Přitom,

dle mého názoru, jsou právě metody zážitkové pedagogiky vhodné pro tuto

specifickou cílovou skupinu a mohou silně zapůsobit při ustanovování

kolektivu a ukotvování pozic a rolí ve skupině, včetně pozic autorit, které

lze díky metodě velmi dobře ošetřit.

Z mé zkušenosti se třídními kolektivy a jejich pedagogy mohu

konstatovat, že při výchovně vzdělávacím procesu je motivace spíše

podceňována, s dramaturgií, zpětnou vazbou a specifiky s prostředím se

ve škole nyní nepracuje téměř vůbec. Je to jako bychom opakovaně dávali

dětem vyluštěné křížovky, zbavujeme je úžasu z poznávání a nestavěním

výzvy omezujeme někdy jejich kompetence, ke kterým už individuálně

dozrály. To přináší velké nároky na osobnost a profesionalitu

pedagogického pracovníka. Je nutné, aby pedagog či instruktor zážitkových

akcí (a nejen jich) byl komunikativní charismatickou osobností s hlubokými

pedagogicko- psychologicko- sociálními kompetencemi. Člověkem, který

dovede umě vytvářet různé pedagogické situace a v těchto situacích

autenticky jednat v souladu se svými pedagogickými cíli. Aby profesionálně

ovládal cílování a metodiku výchovně vzdělávací činnosti, aby znal sám

sebe a cílovou skupinu.

S lektorským týmem jsme na podzim roku 2003 vytvořili a

realizovali model adaptačního pobytu pro chlapce z Výchovného ústavu

ve Žďáře nad Sázavou, ze kterého v této své práci podávám zprávu.

Každého tvůrce programu musí zajímat, zda kurz účastníky bavil,

zda realizací dosáhl vytyčených cílů, v našem případě zda došlo k vytvoření

spolupracujícího týmu respektujícího pravidla soužití a plnícího si svěřené

úkoly. Zda díky překlenutí do běžného každodenního života pak kurz
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přispěje k pozitivním trvalým změnám v chovaní klientů a v celkové

atmosféře.

Z tohoto důvodu jsem se na podzim roku 2007 rozhodl iniciovat

zopakování scénáře kurzu Zdelima 2003 s nově příchozí skupinou chlapců

s cílem porovnat hitace z roku 2003 a 2007 a sumativně evaluovat

vytvořený zážitkový program. Vydefinoval jsem vedle obecného cíle také

specifické cíle, které jsou prostředky k predikovaným změnám v chování,

hodnotovém systému a postojích sebevědomého jedince i jeho pozitivního

působení ve skupině.

Přesah kurzu do běžného života, provedení autorit kurzem spolu

s předáním základů zážitkové pedagogiky, navození funkčních vzorců

soužití ve skupině při poodhalení roušky sebepoznání  a dodání vhodných

zvládacích mechanismů v náročných situacích, to vše má veliký vliv

na klima v zařízení a na způsob soužití ve formální skupině.

3.1.1 Přehled dosavadních poznatků

Výzkumy týkající se zážitkové pedagogiky z českého prostředí jsou

velmi omezené. České programy jsou inspirovány programy zahraničními,

ale také mají svá česká specifika. Martin, Leberman a Neil (2002) potvrzují,

že české programy jsou mnohem různorodější a proces dramaturgie vede

k pestrosti podstatně větší než zahraniční programy, které bývají postaveny

pouze na fyzické aktivitě v přírodě, vyzdvihují do detailu připravený

dramaturgický plán, který po šesti měsících popsalo 60% respondentů.

Vzhledem k různým autorům a překladům z anglofonní oblasti se

k dané problematice vztahuje množství různých názvů, některé si dovolím

z důvodu hlubšího vhledu do problematiky vyjmenovat. „Experiential

education“ můžeme přeložit jako zážitková pedagogika, „challenge

education  jako výchovu výzvou, „adventure education“ jako dobrodružnou

výchovu, „outdoor education“ pro výchovu v přírodě.

Nejrozsáhlejší a nejčastěji citovaná výzkumná zpráva je meta-

analýza výsledků programu „adventure education“ Hattie et al. (1997). Je

založena na 96 studiích s 12 057 účastníky adolescenčního a dospělého



42

věku. Výstupy byly získány rozdílem dvou hodnot určité proměnné

naměřené ve dvou různých časových bodech, nejčastěji před programem a

po programu. Průměrná velikost účinku běžných edukačních intervencí

na konci programů je 0,34. Dlouhodobý účinek programů měřený

s časovým odstupem od kurzu je pozitivní tehdy, když se rovná 0 nebo

klané hodnotě. Důkazem dlouhodobého efektu zážitkových programů byly

naměřené hodnoty, které jsou odlišné od běžných pedagogických intervencí

relativně vysokým následným účinkem (0,17). Součet účinku programů a

následného účinku vypovídá o tom, že účinky kurzů se projevují v období

po skončení intervence. Autoři popsali při svém šetření čtyřicet domén,

na které zážitkové programy prokazatelně účinkují a rozdělili je do šesti

hlavních kategorií – vedení ( rozhodování, organizování, hodnoty, cíle..),

sebepojetí (sebedůvěra, sebeporozumění, životní pohoda..), osobnost

(výkon, emoce, otevřenost, zralost..), kategorie interpersonální ( spolupráce,

komunikace, sociální dovednosti, vztahy..), dobrodružnost (soutěživost,

flexibilita, fyzická zdatnost, životní prostředí), akademická oblast (přínosy

v řešení problémů, práce pod časovým stresem, okamžitá zpětná vazba).

Sebepojetí je kategorie, která byla nejpodstatněji ovlivněna

v „prezentaci vlastního já“ – nezávislost, sebevědomí, sebeúčinnost a

sebeporozumění. Tyto hodnoty výrazně rostly v čase, vysoký následný

účinek 0,23.

Osobnost je další kategorií výstupů , která je ovlivněna velkým

účinkem 0,37, relativně málo však roste v čase 0,14.

Interpersonální kategorie měla vysoký pozitivní účinek zejména

v rozvoji sociálních dovedností 0,43 a spolupráci 0,34 v obou případech

s tendencí dalšího růstu – následný účinek 0,17.

V kategorii dobrodružnost je velikost účinku programů 0,38 v čase

však nestoupá. Vysoké účinky na flexibilitu 0,42 a soutěživost 0,39 se

v čase udržují.

Největší účinky výstupů jsou tedy v kategoriích, které se vztahují

k sebekontrole – nezávislost 0,34, otevřenost 0,42 a rozhodování 0,47.
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Zážitkové programy jsou tedy nejefektivnější v regulaci vlastního já,

zodpovědnosti a sebepotvrzení. Tyto účinky se udržují v čase.

3.1.2 Výzkumný problém

Zážitkové kurzy nejsou standardizované, vznikají na zakázku pro

danou situaci a danou cílovou skupinu. Rozhodl jsem se zkoumat

opakovaně zrealizovaný zážitkový adaptační kurz ZDELIMA a empiricky

zpracovat výsledky a efekty, které kurz přináší, evaluovat efektivitu

zážitkového programu. Cílovou skupinou pro tento výzkum je nově se

tvořící adolescenční kolektiv v ústavním zařízení. Program vychází

z charakteristiky dané skupiny včetně jejích autorit, z obecného i

specifických cílů a je vystavěn na potřebách skupiny na základě profesních

dovedností instruktorů i jejich osobnostech. Kurz je postaven na příběhu,

který je červenou nitkou táhnoucí se scénářem a vychází ze zásad a metod

zážitkové pedagogiky, staví na jejich základních pilířích – motivaci,

dramaturgii, review a prostředí.

Protože chci podpořit realizaci adaptačních zážitkových kurzů

v ústavních zařízeních a doporučit je jako vhodnou startovací aktivitu

při výchovně vzdělávacím procesu, pokusím se dokázat, že kurz pozitivně

působí na klima zařízení, buduje otevřenou atmosféru a rozvíjí sociální

dovednosti. Kvalifikovaně připravený a odvedený kurz je pro cílovou

skupinu nejen atraktivní, ale navozuje pozitivní změny v projevech chování

a  zlepšuje sociální interakce.

Rozhodl jsem se zkoumat vliv adaptačního zážitkového kurzu

na specifickou cílovou skupinu a nastartování očekávaných změn

v projevech chování týkajících se snížení nebo odstranění takových

negativních jevů u jednotlivců jako jsou krádeže, záškoláctví,

nerespektování autorit, projevů šikany a ve změnách chování týkajících se

ústupu problémů v sociální interakci, snížení asociálních tendencí, zvýšení

odolnosti vůči zátěži, tlumení projevů impulzivity, agresivity, pasivity,

event. úzkosti a také v postojových a hodnotových charakteristikách.
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Prozkoumám tedy otázky:

Jaké jsou postoje cílové skupiny k hodnocenému zážitkovému programu?

Jak adaptační zážitkový kurz ovlivňuje atmosféru v zařízení?

Má adaptační zážitkový kurz vliv na snížení nebo odstranění negativních

jevů u jednotlivců jako jsou krádeže, záškoláctví, nerespektování autorit,

projevů šikany?

Jaký má adaptační zážitkový kurz vliv na změny v chování klientů?

Jak je adaptační kurz efektivní v práci s touto cílovou skupinou a zda ho

doporučit pro ústavní zařízení.

3.2 Metody

3.2.1 Popis výzkumných strategií

Přemýšlel jsem o volbě metody nejvhodnější k vyřešení

výzkumného problému. Vycházel jsem ze zkušenosti dotýkají se především

adolescenčních skupin a skupin dospělých. Svým výzkumem v rámci

konkrétního adaptačního zážitkového kurzu sice postihuji nepočetnou a tím

statisticky nevýznamnou skupinu n= 10 účastníků, ale při interpretaci

výsledků šetření mohu zúročit praktické zkušenosti s desítkami kurzů a tedy

počty účastníků v řádu stovek klientů. Ze studia literatury a vlastních

praktických zkušeností jsem vycházel při stanovení metodiky výzkumu.

Cenné informace přinesly  exploratorní rozhovory a  pozorování z kurzu

ZDELIMA 2003. Získal jsem přístup ke skupinovým autoritám a zjistil

jsem, že skupinové autority se významnou měrou podílejí na tvorbě klimatu

zařízení a navíc tyto osoby mohou totiž vždy pozitivně nebo negativně

ovlivnit kvalitu celé akce. Efektivitu programu odvozuji od atraktivity

programu pro klienty podporující jejich motivovanost a sílu prožitků, a také

od naplnění specifických výsledků programu a efektu procesu v rámci

metodiky zážitkové pedagogiky.
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Při evaluačním výzkumu jsem se rozhodl používat kombinaci

kvalitativního a kvantitativního přístupu a snažil se tak využít výhody

každého z nich při řešení výzkumného problému týkajícího se efektivity

konkrétního zážitkového programu ZDELIMA 2007. Vycházel jsem

z omezených výzkumů z oblasti zážitkových programů a zážitkové

pedagogiky. Kvantitativně jsem se rozhodl zkoumat atraktivitu programu.

Vyšel jsem z hitací, hodnot kterými účastníci v průběhu kurzů vyjadřovali

počtem bodů atraktivitu jednotlivých aktivit. Vztáhl jsem k sobě hitace

ZDELIMA2003 a ZDELIMA2007. Následně jsem po třech měsících zadal

posthitaci kurzu ZDELIMA2007, tedy obodování aktivit s časovým

odstupem. K ověření naplnění výsledků a efektů kurzu ZDELIMA2007

jsem zvolil metodu nestandardizovaného dotazníku. Nejsložitější pro mě

bylo formulovat jednotlivé dotazy a jejich formu tak, aby vypověděly

o výzkumném problému a umožnily osvětlit na základě faktů výzkumný

problém.Vycházel jsem z toho, že hluboký zážitek se odvíjí od motivace a

dramaturgie, tedy od atraktivity programu. Naplnění specifických cílů

rozvine efektivní komunikaci a týmovou spolupráci, ošetření tvořící se

pozice ve skupině a sociálně přijatelná komunikace s autoritami nastartuje

respektování pravidel na základě tolerance, empatie, naslouchání. Budování

vhodných zvládacích mechanismů přispěje k dobrému  řešení konfliktních a

emočně náročných situací, a také podpoří rozvoj sebesystému. Efektivitu

procesu posoudím podle predikovaných změn v chování. Dotazy jsem si

pracovně rozdělil do tří kategorií, první se týkala prožitků a atraktivity

kurzu i jeho eventuálního doporučení ostatním, do druhé kategorie jsem

začlenil dotazy týkající se naplnění některých specifických cílů kurzu jako

jsou oblasti sebepoznání, atmosféry otevřenosti, tématu zodpovědnosti,

pravidel a komunikačním a sociálním dovednostem. Třetí kategorii

efektivity procesu dotvořily dotazy pro vychovatele, které se týkaly

predikovaných pozitivních změn v chování. Potvrzení nastartování

pozitivních změn v chování je podle mého názoru relevantním výstupem

efektivity programu i procesu.
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3.2.2 Metoda ke zjištění atraktivity programu

Hitace

Hitace je technika zpětné vazby, která umožňuje jednotlivým

účastníkům vyjádřit se přímo ke konkrétním aktivitám každý den a

„ohitovat“ (obodovat) je podle škály 5 super, nikdy jsem nic podobného

nezažil/a, 4 – výborný, bavilo mě to, 3 – dobrý, líbilo se mi to, 2 – nic moc,

1 – no fuj, nikdy více. Hitovalo se pomocí symbolů, každý měl svůj symbol,

který umísťoval do obodovaných soustředných kruhů pro každý blok aktivit.

Plakát  visel vždy na zdi v jídelně a účastníci tak mohli hodnotit v průběhu

celého dne.

Cesta na Bighorn

Barevné pocity

Icebreakry – řadičky atd.

Problem solvings

Lanové aktivity

Smyslovky

Šajba fest

Důvěrnosti na Bighornu

3.2.3 Metoda dotazníkového šetření
Dotazník pro chlapce (10)

Před sebou máš sedm tvrzení. Vyber z nabídky podle tabulky svoji

míru souhlasu či nesouhlasu s jednotlivým tvrzením ke každému

z následujících tvrzení.
Míra souhlasu či nesouhlasu

nesouhlasí
spíše

nesouhlasí
spíše

souhlasí
naprosto
souhlasí

1. Efektivně komunikovat není třeba.

2. 1 + 1 ≠ 2

3. Ve skupině se cítím bezpečně.

4. Na kurzu jsem zažil okamžik, kdy jsem překonal sám sebe.

5. Ať se rozhodnu jakkoliv, za své rozhodnutí nesu

zodpovědnost.
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6. Základní pravidla ve skupině nejsou důležitá.

7. Tento typ kurzu bych doporučil svému kamarádovi.

Dotazník pro vychovatele (4)

Dotazník pro vychovatele byl koncipován s větším vyhraněním

do odpovědí ano – ne z důvodu jasného přiklonění se k jedné z alternativ.

Výpověď o adaptačním zážitkovém kurzu a jeho efektech je konkrétní.

1. Kurz mi umožnil poznat chlapce v širokém spektru jejich

reakcí v netradičních situacích.

ANO -      NE

2. Pravidla vyvozená na kurzu ZDELIMA2007 jsou nadále

respektovaná.

ANO -      NE

3. Počet krádeží, které se objevily u účastníků kurzu

ZDELIMA2007 v době od realizace kurzu do současné doby.

4. Počet hodin záškoláctví v době od realizace kurzu

do současné doby u účastníků kurzu ZDELIMA2007.

5. Objevení se některého ze stádia šikany v zařízení

ve spojitosti s účastníky kurzu ZDELIMA2007.

ANO -      NE

6. Ubylo problémů v sociální interakci ve srovnání s dobou

bez intenzivních adaptačních pobytů?

ANO -      NE

7. Snížil se stupeň agresivity mezi klienty ve srovnání s dobou

bez intenzivních adaptačních pobytů?

ANO -      NE

8. Na kurzu vznikla nabídka zvládacích mechanismů při řešení

náročných situací.

ANO -      NE
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9. Má pořádání adaptačních zážitkových kurzů podstatný vliv

na atmosféru v zařízení?

ANO -      NE

10. Doporučil bych realizaci adaptačního zážitkového kurzu

při utváření nového kolektivu ostatním ústavním zařízením?

ANO -      NE

11. Jsou podle vás metody zážitkové pedagogiky vhodné

pro vaše klienty?

ANO -      NE

3.2.4 Sběr dat

Potřebná data jsem získal pomocí hitací kurzů ZDELIMA 2003 a

ZDELIMA2007. Hitace probíhaly během kurzů.

Posthitaci kurzu ZDELIMA2007 a nestandardizovaný dotazník

účastníci vypracovali tři měsíce po kurzu na výchovném ústavu. Sběr dat

jsem motivoval drobničkou, která překlenula časový prostor od kurzu a

navodila „kurzovou“ atmosféru. Společně jsme se vrátili k programu kurzu,

připomenutím si jednotlivých aktivit.

3.2.5  Charakteristika zážitkového programu

Účastník v programech získává zážitky aktivním zapojením

do různých činností, nejčastěji her. Ve hře se člověk setkává

s různými situacemi, se kterými v běžném životě mnohdy zápasí.

Má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Výhodou

her je, že i velmi náročné programy jsou relativně bezpečné oproti

skutečnosti, protože jsou zajišťovány zkušenými  instruktory. Navíc

hra je omezena v čase a je možné z ní kdykoliv vystoupit.
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Důležité je, že člověk postavený před nějaký problém musí jednat

nebo alespoň zaujmout nějaký postoj k dané situaci. Ať výzvu danou

úkolem přijme či ne, vždy se dostává do konfrontace s ostatními členy

skupiny, kteří poskytují bohatou zpětnou vazbu. Stejně tak má možnost

uvědomit si své reakce ve vypjatých situacích, které bývají často nečekaně

překvapivé a umožňují mu nahlédnout hlouběji do svého nitra.

Klíčovou roli v zážitkových programech má tzv. review, což je

zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém

řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb.

Tím, že problémy  v hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí

účastník svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí a získává zdravé

sebevědomí. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity,

týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění,

a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

Učení na základě zážitků a zkušeností je založeno na předpokladu, že se

klient nejvíce učí aktivní činností.

Na outdoorových kurzech nejsou znalosti předávány jako

při "klasickém" vzdělávání. Učení probíhá přirozeným způsobem, tedy

řešením situací vyžadujících nové dovednosti a způsoby jednání,

pod vedením profesně zdatného pedagoga instruktora, který kvalifikovaně

proces řídí. .

Umístění aktivit do prostředí, které využívá jeho potenciál,

přinese svobodu pojetí učení a myšlení zúčastněných, a

navíc podporuje aktivní interakce mezi klienty a autoritami.

Na kurzu se s instruktory o svých zážitcích mluví, klient dostanete

příležitost porovnat svůj zážitek s tím, co se odehrává v kolektivu či  životě.

Díky otevřené atmosféře je možné si o zážitcích promluvit, pojmenovat a

uvědomit si díky čemu kolektiv v dané výzvě uspěl. Je ale také možné

vnímat například zárodky konfliktů a problémů, učit se je řešit.
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Kurzy jsou výborným způsobem, jak mohou účastníci získat

potřebnou zkušenost či znalost praktickým zážitkem.

Účastníci mají možnost se učit aktivně a výrazně se posiluje princip

spolupráce mezi nimi. K rozvoji osobnosti dochází komplexně, dovedně

jsou zapojovány různé druhy inteligence.

33..33 AADDAAPPTTAAČČNNÍÍ ZZÁÁŽŽIITTKKOOVVÝÝ KKUURRZZ -- ZZDDEELLIIMMAA 22000077

Adaptační kurzy ZDELIMA2003 a ZDELIMA2007 byly

realizovány podle identického scénáře na stejném místě.

Čas: Třídenní kurz se konal v období od  28. srpna do 30. srpna 2007,

oficiální začátek byl ve 14 hodin, ukončen byl v 14,30 hod. s následnou

prohlídkou hradu.

Místo: Lipnice nad Sázavou, v objektu Učňovského kamenického střediska.

Účastníci: skupina 10 chlapců nově příchozích na výchovný ústav, 4

pedagogičtí pracovníci zařízení

Chlapci se vrátili z prázdninového pobytu doma a druhý den po

příchodu odjeli společně se svými kmenovými vychovateli do Lipnice, kde

na ně čekal instruktorský tým.

Důvody umístění těchto chlapců na zařízení jsou, kromě převážně

nefunkčních rodin, hlavně krádeže, záškoláctví a nerespektování autorit.

Nefunkční či neexistující rodinné zázemí, citové deprivace, nemožnosti

dostatečně ovládat dění ve svém životě a ve většině případů dlouhodobý

pobyt v ústavních zařízeních vysvětluje chování těchto klientů jako silně

nemotivované, povětšině vulgární a dráždivé, s nízkým sebeovládáním a

s absencí umění odložit okamžité uspokojení. Těmto klientům chybí

naplnění základních lidských potřeb – bezpečí, péče, podpory, jasných a

neuhýbajících limitů, smysluplnosti…,komunikační dovednosti, porozumění

a přijetí sebe sama, zpracování tématu zodpovědnost versus svoboda a plné

převzetí zodpovědnosti za svůj život.
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V případě nekompetentního výchovného přístupu se mohou ukotvit

negativní zvládací vzorce řešení situací.

Obecně jsme při definování cílů pro tuto specifickou cílovou skupinu

vycházeli z teoretických a praktických znalostí, které jsem rozpracoval

v předcházejících částech mé diplomové práce.

Realizační instruktorský tým: dva certifikovaní instruktoři zážitkové

pedagogiky, praktici v oblasti ústavní výchovy.

Mgr. Marie Linhartová – etopedka PPP a  VÚ ve Žďáře nad Sázavou,

výcviky a specializované kurzy, dlouholetá praxe ve školství, instruktorka

ZP, lektorka.

Bc. Zdeněk Linhart – student PVŠPS, instruktor ZP, vychovatel v ústavním

zařízení.

Obecné cíle kurzu

Obecným cílem bylo především nabídnout všem účastníkům netradiční

strávení víkendu, vykolejit je z běžné reality a v přírodním prostředí jim

vytvořit podmínky pro poodhalení roušky sebepoznání.

Kompetentně a koncepčně nastartovat výchovně vzdělávací proces

u nově formálně vznikající skupiny v ústavním zařízení.

Specifické cíle:

Jako specifické cíle- výsledky našeho programu lze uvést:

 atraktivní program

 rozvoj efektivní komunikace a týmové spolupráce, ošetření tvořících

se pozic ve skupině, komunikace s autoritami

 respektování pokynů a pravidel, aktivní účast na programu

 rozvoj sebesystému,
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 tolerance, empatie, naslouchání a budování vhodných zvládacích

mechanismů k dobrému  řešení konfliktních a emočně náročných

situací.

Efekty procesu:

 postoje cílové skupiny k hodnocenému interakčnímu programu

 projevy chování - snížení nebo odstranění negativních jevů

u jednotlivců jako jsou krádeže, záškoláctví, nerespektování autorit,

projevů šikany

 změny v chování – ústup problémů v sociální interakci, snížení

asociálních tendencí, zvýšení odolnosti vůči zátěži, tlumení projevů

impulzivity, agresivity, pasivity, event. úzkosti

3.3.1 Evaluace přípravy programu ZDELIMA2007

Každý kurz musí být podle specifické zakázky kvalitně připravován

již dlouhou dobu předem.  Během strukturované přípravy kurzu realizátoři

vytváří podobu kurzu a kladou si řadu otázek. Tvůrčí doba přípravy  kurzu

má svá specifika, realizátoři si rozdávají role a úkoly . Již tehdy vzniká

atmosféra, která se v kurzu jistě zazrcadlí.

Instruktorský tým si během dlouhodobé přípravy kladl otázky,

odpovědi na mě reflektují kvalitní přípravu kurzu.

Nejprve jsme si dostatečně popsali a vydefinovali cílovou skupinu

spolu s obecnými i specifickými cíli. Diskutovali jsme o nejvhodnějších

aktivitách, které co nejefektivněji naplní cíle kurzu. Na základě pilířů

zážitkové pedagogiky – motivaci, dramaturgii s dynamickým napětím a

nádechem tajemna, dobrodružství a výzvy, prostředí a především ukotvení

zpětné vazby - jsme tvořili co nejsilnější dramaturgickou linku a pracovali

s dynamikou sledu aktivit. Především jsme dbali na to, abychom

nepodcenili či nepřecenili kompetence klientů. Jasně jsme si vydefinovali

role a úkoly. Během přípravy jsme dostatečně prováděli potřebnou pracovní
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dokumentaci.  Pracovali jsme na udržování pracovní pohodové atmosféry,

která se podle našich zkušeností vždy odrazí při realizaci kurzu.

Opakovaně jsme se vraceli k otázce, zda jsou vybrané aktivity

nejvhodnější k dosažení cílů, zda jsou naše cíle dobře definovány a zda jsou

dosažitelné, zda je časový i celkový plán realistický. Neopomíjeli jsme ani

jasný rozpočet. Promýšleli jsme nejefektivnější přesah do běžného života.

V našem případě se jednalo o zopakování kurzu s obdobnou cílovou

skupinou, kurzu se účastnili pouze chlapci se svými kmenovými

vychovateli. Nikdo neměl žádné zdravotní či jiná omezení.

3.3.2 Reálný scénář a evaluace programu ZDELIMA2007

Během realizace dochází k přeměně plánovaného scénáře na scénář

skutečný. Případné změny (je však žádoucí, aby jich bylo co nejméně,

co nejméně improvizace, klient nesmí nic poznat) jsou zaznamenány a tým

si je po ukončení kurzu vyhodnotil.

33..33..33 EEvvaalluuaaccee vvýýsslleeddkkůů pprrooggrraammuu ZZDDEELLIIMMAA22000077

V programu jsme si stanovili obecný cíl nabídnout všem účastníkům

netradiční strávení víkendu, vykolejit je z běžné reality a v přírodním

prostředí jim vytvořit podmínky pro poodhalení roušky sebepoznání.

Vysoká hitace aktivit potvrzuje, že program byl pro účastníky velmi

atraktivní, nedošlo ani k jednomu odmítnutí aktivity, což je u této cílové

skupiny ne úplně obvyklé vzhledem k problémům s jejich motivovaností.

Specifickým cílem bylo zaměření se rozvoj efektivní komunikace a

týmové spolupráce. Podařilo se nastartovat spolupracující tým, ošetřit vznik

skupinové hierarchie a tvořících se pozic ve skupině. Posílila se pozice

autorit a komunikace mezi vychovateli a chlapci je velmi dobrá.. Podařilo se

zvnitřnit respektování pokynů a pravidel v rámci společného soužití a také

v rámci komunikace a při řešení náročných situací. S pomocí aktivit
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rozvíjejících a nahlížejících na sebesystém jsme se zaměřili na podstatu

významu slov svoboda, zodpovědnost, tolerance, empatie a naslouchání.

To vše na podkladě prožitků, radosti i napětí, výzvy i dobrodružství,

kreativity a otevřenosti. Na kurz přijeli jednotlivci, odjela nastartovaná

tvůrčí a spolupracující skupina plná zážitků.

Vychovatelé nahlédli do metodiky zážitkové pedagogiky a převzali

garanci nad uchováním a dalším rozvojem výstupů z kurzu. Poselství

pro vychovatele – vzájemně respektující vztahy, garance hranic a pravidel,

empatické naslouchání a doprovázení klienta při předávání dovedností

důležitých pro život při zachování smysluplnosti.

3.4 Evaluace efektivity adaptačního zážitkového programu

3.4.1 Výsledky hitací

Hitace 2003 – aktivity podle průměrného bodového hodnocení

Cesta na Bighorn 5

Barevné pocity 4,5

Icebreakry – řadičky atd. 4,8

Problem solvings 5

Lanové aktivity 4,9

Smyslovky 4,5

Šajba fest 4,6

Důvěrnosti na Bighornu 4,9

Celkový průměr 4,78
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Hitace 2003 - průměrné bodové hodnocení aktivit
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Hitace 2003 - pořadí aktivit podle atraktivity

Problem solvings 5

Cesta na Bighorn 5

Lanové aktivity 4,9

Důvěrnosti na Bighornu 4,9

Icebreakry – řadičky atd. 4,8

Šajba fest 4,6

Smyslovky 4,5

Barevné pocity 4,5

Hitace 2003 - pořadí aktivit podle atraktivity
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Hitace 2007 – aktivity podle průměrného bodového hodnocení

Cesta na Bighorn 5

Barevné pocity 4,5

Icebreakry – řadičky atd. 4,9

Problem solvings 5

Lanové aktivity 5

Smyslovky 4,7

Šajba fest 4,5

Důvěrnosti na Bighornu 4,9

Celkový průměr 4,8

Hitace 2007 – aktiv ity podle průměrného bodového hodnocení
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Hitace 2007 – pořadí aktivit podle atraktivity

Cesta na Bighorn 5

Problem solvings 5

Lanové aktivity 5

Icebreakry – řadičky atd. 4,9

Důvěrnosti na Bighornu 4,9

Smyslovky 4,7

Barevné pocity 4,5

Šajba fest 4,5
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Hitace 2007 – pořadí aktivit podle atraktivity
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Posthitace 2007 - aktivity podle průměrného bodového hodnocení

Cesta na Bighorn 5

Barevné pocity 4,7

Icebreakry – řadičky atd. 5

Problem solvings 5

Lanové aktivity 5

Smyslovky 4,6

Šajba fest 4,8

Důvěrnosti na Bighornu 5

Celkový průměr                                                      4,9

Posthitace 2007 - aktivity podle průměrného bodového hodnocení
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Posthitace 2007 - pořadí aktivit podle atraktivity

Cesta na Bighorn 5

Lanové aktivity 5

Icebreakry – řadičky atd. 5

Problem solvings 5

Důvěrnosti na Bighornu 5

Šajba fest 4,8

Barevné pocity 4,7

Smyslovky            4,6

Posthitace 2007 - pořadí aktivit podle atraktivity
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Porovnání hitace 2003 s hitací 2007 a posthitací 2007

- aktivity  podle průměrných bodových hodnot

Název aktivity
Hitace

2003
Hitace

2007
Posthitace

2007
Cesta na Bighorn 5 5 5
Barevné pocity 4,5 4,5 4,7
Icebreakry – řadičky atd. 4,8 4,9 5
Problem solvings 5 5 5
Lanové aktivity 4,9 5 5
Smyslovky 4,5 4,7 4,6
Šajba fest 4,6 4,5 4,8
Důvěrnosti na Bighornu 4,9 4,9 5
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Porovnání průměrných bodových hodnocení aktivit
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Interpretace výsledků

K nejsilnějším aktivitám patří úvodní aktivita Cesta na Bighorn.

Kurz využívá strmého startu, síly prostředí a příběhu, dobrodružství nočního

lesa s absencí zrakových signálů. Poprvé v kurzu začínají zpracovávat

tématiku zodpovědnosti a důvěry.

K další nejsilnější aktivitě kurzu patří problémové úkoly. Jsou

výzvou, nabízí netradiční tématiku, nutí si naslouchat a komunikovat

v zájmu splnění úkolů. Hledají svoje silné stránky, svoje týmové role.

Lana patří tradičně k silným aktivitám, především zaměřením se

na spolupráci a prožitkem nebezpečí v bezpečném prostoru, většina

z účastníků si zde posune svoje individuální hranice, pouze

u „odbrzděných“ klientů dojde ke zodpovědnějšímu vydefinování vlastních

bezpečných hranic.

Aktivity, jejichž posthitace s časem vzrůstá se týkají prožitkových

hříček lámajících ledy, tedy navození radostné a tvůrčí atmosféry, na které

si klienti rádi vzpomínají. Ze stejného principu pravděpodobně narůstá i

hitace týkající se dramatického bloku – Šajba fest.

Vysoká posthitace Důvěrností na Bighornu vypovídá o dosednutí a

internalizaci silného prožitku.
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Graf kopíruje dramaturgický záměr scénáře, kdy přes strmý start,

vedeme klienty k vrcholu kurzu a následnému ošetřenému ukončení.

3.4.2 Výsledky dotazníkového šetření

Dotazník pro chlapce (10)

Před sebou máš sedm tvrzení. Vyber z nabídky podle tabulky č. 1 svoji

míru souhlasu či nesouhlasu s jednotlivým tvrzením a dopiš prosím svůj

názor.

1. Efektivně komunikovat není třeba

2. 1 + 1 ≠ 2

3. Ve skupině se cítím bezpečně

4. Na kurzu jsem zažil okamžik, kdy jsem překonal sám sebe

5. Ať se rozhodnu jakkoliv, za své rozhodnutí nesu zodpovědnost

6. Základní pravidla ve skupině nejsou důležitá

7. Tento typ kurzu bych doporučil svému kamarádovi.

Tabulka č. 1 – Míra souhlasu či nesouhlasu

nesouhlasí spíše nesouhlasí spíše souhlasí naprosto souhlasí

Při zpracování dotazníků byly odpovědím na jednotlivá tvrzení přiřazeny

body od -2 do 2 (viz Tab. 2) v závislosti na míře souhlasu (položka 2, 3, 4,

5, 7) nebo míře nesouhlasu s opačným postojem (položka 1, 6).  Byla

využita čtyřbodová stupnice. Při průměrných hodnotách jsem zaokrouhloval

dle matematických pravidel.

Tabulka č. 2 - Zpracování výsledků nestandardizovaného dotazníku pro chlapce

míra souhlasu
tvrzení nesouhlasí spíše  nesouhlasí spíše souhlasí naprosto souhlasí

2. 3. 4. 5. 7. -2 -1 1 2
1. 6. 2 1 -1 -2
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Vyhodnocení odpovědí na daná tvrzení – průměrné hodnoty od 10

chlapců

Efektivně komunikovat není třeba    2,0

nesouhlasí

1 + 1 ≠ 2    2,0

naprosto souhlasí

Ve skupině se cítím bezpečně    1,8

naprosto souhlasí

Na kurzu jsem zažil okamžik, kdy jsem překonal sám sebe    2,0

naprosto souhlasí

Ať se rozhodnu jakkoliv, za své rozhodnutí nesu zodpovědnost    1,9

naprosto souhlasí

Základní pravidla ve skupině nejsou důležitá     2,0

nesouhlasí

Doporučil bys tento typ kurzu svému kamarádovi?     2,0

naprosto souhlasí

Interpretace výsledků

Chlapci stoprocentně potvrdili nutnost efektivní komunikace,

k čemuž je kurz vedl. Zjištění, že jedna a jedna se nerovná dvě, ale je více

než dvě, vypovídá o pochopení fenoménu synergie. Z dotazníků vyplývá,

že se nám podařilo navodil pocit bezpečí a troufám si potvrdit potažmo také

naplnit základní potřeby. Téměř všichni chlapci stoprocentně potvrzují svoji

zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Nutnost pravidel pro dobré soužití

ve skupině potvrzují všichni.

Dotazník pro vychovatele (4)

Dotazník pro vychovatele byl koncipován s větším vyhraněním

do odpovědí ano – ne z důvodu jasného přiklonění se k jedné z alternativ.

Výpověď o adaptačním zážitkovém kurzu a jeho efektech je konkrétní.
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1. Kurz mi umožnil poznat chlapce v širokém spektru jejich

reakcí v netradičních situacích.

ANO -      NE ANO 100%

2. Pravidla vyvozená na kurzu ZDELIMA2007 jsou nadále

respektovaná.

ANO -      NE ANO 100%

3. Počet krádeží, které se objevily u účastníků kurzu

ZDELIMA2007 v době od realizace kurzu do současné doby

0  0

4. Počet hodin záškoláctví v době od realizace kurzu do

současné doby u účastníků kurzu ZDELIMA2007.

2

5. Objevení se některého ze stádia šikany v zařízení ve

spojitosti s účastníky kurzu ZDELIMA2007.

ANO -      NE NE 100%

6. Ubylo problémů v sociální interakci ve srovnání s dobou bez

intenzivních adaptačních pobytů?

ANO -      NE ANO 100%

7. Snížil se stupeň agresivity mezi klienty ve srovnání s dobou

bez intenzivních adaptačních pobytů?

ANO -      NE ANO 100%

8. Na kurzu vznikla nabídka zvládacích mechanismů při řešení

náročných situací.

ANO -      NE ANO 100%

9. Má pořádání adaptačních zážitkových kurzů podstatný vliv

na atmosféru v zařízení?

ANO -      NE ANO 100%

10. Doporučil bych realizaci adaptačního zážitkového kurzu při

utváření nového kolektivu ostatním ústavním zařízením?

ANO -      NE ANO 100%

11. Jsou podle vás metody zážitkové pedagogiky vhodné pro

vaše klienty?

ANO -      NE ANO 100%



63

Interpretace výsledků

Dotazník pro vychovatele byl koncipován tak, aby vytvořil podklady

ke zodpovězení výzkumných otázek. Výchovní pracovníci pozitivně

hodnotí navozování takových intra a interakcí, které jim umožnily poznat

klienty v netradičních situacích. K nejpodstatnějším efektům kurzu z jejich

pohledu patří nastavení vhodné komunikace a hranic, pojmenování

ohrožujících témat a konfrontace v krizových situacích s nastavením

ovládacích mechanismů, zaměření do budoucna a možné individuální cíle

spolu s cíly výchovného zařízení. To jsou některé z důvodů, proč

ve stoprocentech doporučují realizaci adaptačních zážitkových kurzů a

využití metodiky zážitkové pedagogiky ve vlastní práci.

33..44..33 IInntteerrpprreettaaccee eeffeekkttůů aaddaappttaaččnnííhhoo zzáážžiittkkoovvééhhoo pprrooggrraammuu

33..44..33..11 OOddppoovvěěddii nnaa vvýýzzkkuummnnéé oottáázzkkyy
Hluboký zážitek postihne celého člověka a často v něm zůstává

uložený po celý život. Metoda zážitkové pedagogiky profesionálně zapojuje

prožitek do výchovně vzdělávacího procesu a rozvíjí všechny druhy

inteligence. Jedním z nástrojů zážitkové pedagogiky je adaptační zážitkový

kurz na počátku utváření nového kolektivu.

Jaké jsou postoje cílové skupiny k hodnocenému zážitkovému

programu?

K zodpovězení otázky jsem zvolil metodu bodování aktivit. Hitace

jednotlivých aktivit jsou velmi vysoké a mezi jejich bodovým hodnocením

není velký rozdíl. Vypovídají o tom, že účastníci byli silně motivovaní a

program plynul podle dramaturgické linky. Jako další vysvětlení vysoké

hitace v obou realizovaných kurzech uvádím skutečnost, že tito účastníci

žádný zážitkový program nezažili, proto je pro ně nový a zážitky jsou velmi

silné. Program, který provádí silným příběhem, je vždycky silný a

pro účastníky atraktivní. Nechci opomenout ani základní premisu kurzu –

dbát na naplňování základních potřeb místa, bezpečí, jistoty, péče, hranic a

smysluplnosti. Všech deset chlapců by program doporučilo kamarádovi,
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všichni čtyři pedagogičtí pracovníci by realizaci adaptačního zážitkového

kurzu při utváření nového kolektivu doporučili ostatním ústavním

zařízením.

Jak adaptační zážitkový kurz ovlivňuje atmosféru na zařízení?

Přímou odpověď na tuto otázku podává 100% potvrzení pedagogickými

pracovníky v tom, že kurz má podstatný vliv na atmosféru v zařízení. Tím,

že na kurzu jsou cíleně podporovány situace, kdy jsou zpracovávány

konfliktní a jinak náročné situace, je také vytvářena pozitivní atmosféra.

Chlapci potvrdili, že se ve skupině cítí bezpečně, dovedně komunikují a

spolupracují. Cílem kurzu je naplnit základní lidské potřeby, vytvořit tvůrčí

a bezpečné prostředí, rozvinout dovednosti, které napomohou k vzájemně

se respektujícímu soužití. Nabídkou aktivit týkajících se sebepoznání,

sebereflekce a seberegulace umožňujeme v bezpečném prostředí vzájemné

poznávání. Vychovatelé ve 100% potvrzují, že jim kurz umožnil poznat

chlapce v širokém spektru jejich reakcí v netradičních situacích.

V neposlední řadě klima zařízení ovlivňuje existence vyvozených

základních pravidel a mantinelů. Tuto problematiku považuji za velice

důležitou, protože v současné době je mnoho pedagogů, kteří sice stanoví

hranice, ale také je dost často mění a posunují – aby dítěti neublížili – třeba

už se dítě „opraví“. Tím ale dětem vlastně ubližují, posouváním hranic

berou dětem pocit jistoty a bezpečí, navíc jim berou kompetenci nést

důsledky svého jednání. Čitelné a jasné hranice jsou základem pro práci

s dětmi a adolescenty.

Má adaptační zážitkový kurz vliv na snížení nebo odstranění

negativních jevů u jednotlivců jako jsou krádeže, záškoláctví,

nerespektování autorit, projevů šikany?

Na tuto výzkumnou otázku odpovídají fakta. Během tří měsíců po kurzu se

neobjevil ani náznak šikany, neobjevily se krádeže. Záškoláctví jednoho

z chlapců bylo dvouhodinové, impulzivní. Zkusil hranice, nesl negativní

důsledek. Další záškoláctví ani jiné se již v tomto časovém údobí

neopakovalo. Komunikace, která se na kurzu ustanovila, se rozběhla a je

velmi funkční. Skupinu spojil pocit zodpovědnosti, práce na hodnotovém

systému, pocit úspěšnosti a cílování do budoucnosti.
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Jaký má adaptační zážitkový kurz vliv na změny v chování

klientů?

Na základě rozvoje komunikace, tolerance, spolupráce, empatie,

naslouchání a zakotvení pravidel (což byly stanovené cíle kurzu) došlo

k ústupu problémů v sociální interakci, snížily se asociální tendence, došlo

ke zvýšení odolnosti vůči zátěži, tlumení projevů impulzivity, agresivity,

pasivity, event. úzkosti. To ve 100% potvrdili pedagogičtí pracovníci a

vztáhli tyto údaje k době před adaptačními zážitkovými kurzy.

Jak je adaptační kurz efektivní v práci s touto cílovou skupinou

a zda ho doporučit pro ústavní zařízení?

Nemohlo změny přinést něco jiného? Samozřejmě pokud zaměříme stejné

cíle, může kýžený výsledek přinést jakákoli metoda, které pedagog věří.

Při stejných cílech můžeme stejné výsledky naplnit i v zařízení, ale troufám

si tvrdit, že v podstatně delším čase a pravděpodobně se tolik

neinternalizují, jak to umožňuje metodika zážitkové pedagogiky.

Zabýval jsem se efektivitou adaptačního zážitkového programu při práci

s klienty výchovného ústavu. Pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastnili

kurzu, ve sto procentech doporučují zážitkovou pedagogiku jako metodu

vhodnou pro práci s touto specifickou skupinou, adaptační zážitkový kurz

jako velice efektivní nástroj k vybudování otevřené atmosféry, nastavení

pravidel a způsobu komunikace, vzájemnému poznání v situacích výzvy a

dobrodružství, ale hlavně k uchopení vlastního života do svých rukou a

převzetí zodpovědnosti. Následným přesahem do běžného života

s nastavením plánu rozvoje osobnosti dítěte (viz. příloha), návrhem

minimálního preventivního programu (viz. příloha), doporučením metodiky

a zásadami práce s touto cílovou skupinou dostávají do rukou vhodný

materiál k výchovně vzdělávací činnosti určený pracovníkům zařízení.

Výhodou je, že oba instruktoři jsou v současné době pedagogickými

pracovníky ústavu.

3.4.3.2 Vztah ke studiím

Vzhledem k výše citovaným studiím mohu svým výzkumem potvrdit

specifika české cesty v silné dramaturgické lince. Tři měsíce po kurzu
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popsali jednotlivé aktivity téměř všichni účastníci, tedy jistě více než

uváděných 60% Martin, Leberman a Neil (2002).

 v přesahu do výchovně vzdělávacího procesu na výchovném

zařízení potvrdil u klientů pozitivní dlouhodobé výsledky týkající se

rozhodování, hodnotové orientace a stanovování přiměřených a splnitelných

cílů, zlepšení sebepojetí a rozvoj osobnosti, spolupráce, komunikace,

sociální dovednosti, respektující vztahy a přínos v efektivním řešení

náročných situací. V prožitcích zanechal dobrodružnost, která rozvinula

kreativitu a flexibilitu, fyzickou zdatnost. Bohatost v náplni volného času

potvrzuje tyto výsledky.

Nejvíce pozitivně dlouhodobě zasaženou oblastí je kategorie sebepojetí a

kategorie interpersonální. Největší účinky výstupů jsou tedy v kategoriích,

které se vztahují k sebekontrole a rozhodování. Zážitkové programy jsou

tedy nejefektivnější v regulaci vlastního já, zodpovědnosti a sebepotvrzení.

Tyto účinky se udržují v čase.

3.4.3.3 Hodnověrnost a přenositelnost výsledků

Podařilo se realizovat stejný scénář u dvou skupin klientů

výchovného ústavu. Scénář byl realizován s odstupem čtyř let. Výsledky

hitací potvrdily atraktivitu programu, motivovanost klientů, téměř stejné

průměrné bodové hodnoty jednotlivých aktivit. Detailně popsaný kurz

ZDELIMA2003 a jeho hodnocení nepřímo potvrzuje výsledky evaluace

efektivity programu ZDELIMA2007.

Co má vliv na to, aby se kurz mohl opakovat se stejným účinkem?

Jistě je to kvalitní metodika kurzu vystavěná na základních pilířích

zážitkové pedagogiky a síle příběhu, prostředí, v malé míře rozmary počasí

(v dobrém kurzu se improvizuje minimálně – při přípravě se počítá s více

eventualitami), materiální zázemí, osobnosti a profesionalita instruktorů,

kvalifikovaná znalost cílové skupiny a bezpečné stanovení cílů.

Vyzdvihnu myšlenku, že nejpodstatnější je osobnost instruktora a

složení profesionálního instuktorského týmu. To jsou nejpodstatnější vlivy

kvality odvedeného kurzu a následných efektů. Kurz je šitý na míru cílové

skupině, vliv cílové skupiny na průběh programu je méně podstatný, vše je
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postaveno na profesionalitě instruktorského týmu a vyspecifikované

zakázce.

Certifikovaní instruktoři zážitkové pedagogiky se mezi sebou

povětšinou znají a jsou si osobnostně dost podobní, s odchylkami ve svých

specifických dovednostech a nadání. Jejich společným znakem je lidskost,

smysl pro humor a umění se radovat, touha po poznání, hravost a kreativita,

příjímání výzvy a dobrodružství, kalokaghatia.

Když jsem se zamýšlel nad indikátory evaluace kurzu, došel jsem

k závěru, že osobnost instruktora a složení týmu má zásadní vliv na kvalitu

odvedeného kurzu a následné efekty a výsledky.

3.4.2.4 Možnosti dalšího výzkumu, otevření nových otázek

Zajímavá a přínosná by tedy z mého pohledu byla problematika

týkající se prozkoumání osobnostních a dovednostních charakteristik

instruktorů a pedagogů pracujících podle principů a metodiky zážitkové

pedagogiky, potažmo žádoucích charakteristik pedagogických pracovníků

obecně.
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4   Závěr
Diplomová práce se zabývá po teoretické i po praktické stránce

zážitkovou pedagogikou a její efektivitou ve výchovně vzdělávacím procesu

v ústavním zařízení s adolescenčními klienty. V první kapitole na začátku

vymezuji stručně klíčové pojmy tak, jak jsou  uvedeny v odborných

publikacích. Dále přecházím k hlubším charakteristikám a úvahám  pojmů a

o slovním spojení „zážitková pedagogika“. Věnuji se metodám práce a

přístupu ke klientovi. Na konci kapitoly shrnují etické zásady, které jsou

nutné dodržovat při provádění této práce.

Druhou kapitolu jsem nazval instruktor a adolescenční klient.

Zabývám se v ní osobností instruktora, charakteristikou adolescenčního

období s jejich riziky a specifiky adolescentů umístěných do ústavního

zařízení.

Ve třetí kapitole řeším výzkumný problém týkající se výsledků a

efektů adaptačního zážitkového kurzu a jeho přínosu ve výchovně

vzdělávacím procesu s klienty výchovného ústavu. Obraz konkrétního

realizovaného kurzu vystavěného na základě teoretických znalostí a

zkušenosti podrobně popisuji v příloze mojí diplomové práce. Právě

výsledků a postřehů kurzu ZDELIMA2003 se zrodil plán zrealizovat

totožný scénář, oba kurzy k sobě vztáhnout, co se atraktivity týče, a

prozkoumat efekty, které kurz přináší.

Výzkum potvrdil opakovanou vysokou atraktivitu programu pro

účastníky, silnou motivaci a z toho plynoucí naplnění stanovených cílů.

K prokázaným efektům kurzu patří změny v projevech a v chování klientů,

pozitivní vliv na atmosféru v zařízení s  pravidly nastartovanými v procesu

budování týmu. K podstatným efektům patří také předání konkrétních

dovedností a ovládacích mechanismů v náročných situacích, začátek práce

s tématem přebírání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, plánování

budoucnosti a stanovování vlastních cílů.

Výsledky evaluace mohou posloužit jako doporučující materiál

k pořádání kurzů s klienty ústavních zařízení především z toho důvodu,

že kvalitní zážitkové programy mají silně pozitivní vliv na klima zařízení,
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rozvoj mezilidských vztahů v dané komunitě, rozvoj sebesystému a převzetí

zodpovědnosti za své jednání.

Filozofii a propracovanou metodologii zážitkové pedagogiky

doporučuji přenést do výchovně vzdělávacího procesu ve školských

zařízeních. Procesy, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí

prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných

do dalšího života mohou být vytyčovány a dosahovány v různorodém

prostředí (školním i mimoškolním, přírodním i kulturním), v rozmanitých

sociálních skupinách (diferencovaných věkem, sociálním statusem) a

naplňovány nejrůznějšími prostředky, hrami všech typů, modelovými

situacemi, tvořivostními a dramatickými dílnami s prvky arte a

muzikoterapie, besedami a diskusemi, fyzicky i psychicky náročnými

výzvovými situacemi, sebepoznávacími i k týmové spolupráci směřujícími

aktivitami.

K nejsilnějším výchovným a vzdělávacím prostředkům patří

fenomén motivace, dramaturgie, dobrodružství a výzvy, přírody,

autentických prožitků v přítomném čase s přesahem do zkušenosti a

využívání zkušeností druhých na základě kvalitní zpětné vazby, vyvolání

zážitku a jeho zpracování. Zážitková pedagogika je silným nástrojem

k budování klíčových kompetencí, činnostní složkou vstřebává obsah

průřezových témat i konkrétního učiva a výsledně kotví vědomosti,

dovednosti, hodnoty i postoje. Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek vždy

pouhým prostředkem, nikoliv cílem. Cílem pro ni zůstává starořecký

výchovný ideál, všestranný rozvoj k harmonii směřující osobnosti.

Svojí výzkumnou prací  chci také přispět k diskuzi ve společnosti,

která se týká statutu zážitkové pedagogiky jako svébytného pedagogického

odvětví dosud nezařazeného do uceleného pedagogického systému a

podpořit zavádění metod zážitkové pedagogiky do školních programů.
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Popis příloh

Příloha č. 1

Adaptační zážitkový kurz ZDELIMA2003

- podrobně popsaný kurz z roku 2003, ke kterému jsou vztaženy výsledky atraktivity

programu a na základě něhož jsem koncipoval kurz v roce 2007 a evaluoval adaptační

zážitkový kurz

Příloha č. 2

Plán osobnostního rozvoje dítěte

- návrh oblastí, které je třeba rozvíjet během následujících tří let pobytu klienta

v ústavním zařízení, adaptační zážitkový kurz většinu oblastí reflektuje a startuje

Příloha č. 3

Minimální preventivní program

- materiál vypracovaný k přesahu adaptačního kurzu do reálného života

s pojmenovanými prioritami

Přílohy č. 2 a 3 jsou součástí povinné dokumentace zařízení.

Příloha č. 4

Fotografie z kurzu – k dokreslení atmosféry

Fotografie z výchovného ústavu



Příloha č. 1

ADAPTAČNÍ ZÁŽITKOVÝ KURZ ZDELIMA2003

Základní informace

Čas a místo a poloha objektu

Čas:  Třídenní kurz se konal v období od 14. do 16. listopadu 2003,

oficiální začátek byl v pátek 14.11. v 16,00 hod. a ukončen byl v neděli

16.11. 14,30 hod. s následnou prohlídkou hradu

     Místo: Lipnice nad Sázavou, v objektu Učňovského kamenického

střediska (bývalý domov mládeže).

Objekt leží na okraji obce v uzavřeném areálu, je v dosahu autobusové

dopravy. Nabízí celoroční ubytování ve třílůžkových a dvoulůžkových

pokojích za 100,-Kč/den, se společným sociální zařízením na patře.

K dispozici jsou dvě klubovny, malá kuchyňka, jídelna. Zařízení nabízí

polopenzi nebo plnou penzi za 100,-Kč/den (snídaně 30,-Kč, oběd 45,-Kč,

večeře 35,-Kč). V areálu je možnost parkovat. Ubytování lze zajistit také

v menší budově, kde ovšem není takový komfort a na stravu a do

společenských místností se musí docházet na hlavní budovu. Není vhodné

potkat se tady s jinou akcí.

V bezprostředním okolí střediska je dostatek rovných travnatých ploch,

staré volejbalové a tenisové hřiště, inspirující kamenické dílny, je obklopeno

kopcovitým terénem s lesy, skálami a zatopenými lomy. V blízkosti je

rybník. Prostředí je to vskutku krásné, příjemné a inspirující a pro pořádání

podobných akcí naprosto dokonalé. Toto místo jsme zvolili pro tato jeho

pozitiva, ale také proto, že pro celý tým bylo místem známým.



Materiálové zabezpečení

Většina materiálu pocházela ze zásob výchovného ústavu – psací a

kreslicí materiál (fixy, křídy, tužky, propisky, pastelky, štětce, barvy),

nafukovací balónky, lepidla, izolepa, kancelářské a barevné papíry, výkresy,

baličáky, nůžky, provázky, svíčky a sirky, míč, tenisáky, obruče, alobal,

louč a olej, metoďák, kolíčky, špejle, lepicí papírová páska, gumičky

do vlasů, svíčky …

Účastníci

Účastníky byli klienti výchovného ústavu ve Žďáře nad Sázavou. Byli to

kluci ve věku 15 – 17. Jejich celkový počet, který se kurzu zúčastnil byl

osm, což je vhodné, protože kluci  o pozornost stojí a v takovém to poměru

jí dle mého názoru měli dosti. Dalšími členy jejich skupiny byli 4 studentky

gymnázia.

Š.L – studentka 4. ročníku gymnázia, účastník ročního kurzu rozvoje

psychosociálních dovedností.

K.B – studentka 4. ročníku gymnázia, účastník ročního kurzu rozvoje

psychosociálních dovedností.

Z.Z - studentka 4. ročníku gymnázia, účastník ročního kurzu rozvoje

psychosociálních dovedností.

M.K - studentka 4. ročníku gymnázia, účastník ročního kurzu rozvoje

psychosociálních dovedností.

Celkový počet byl tedy 12 účastníků skupiny, což bylo ideální pro naši

práci s nimi. Velmi pozitivní roli a výbornou atmosféru navodila přítomnost

děvčat. Nejprve jsme se rozhodovali, zda by děvčata měla být členkami

týmu nebo účastnicemi. Jsme rádi, že jsme zvolili druhou variantu.



 Tým

Od září 2003 docházely studentky gymnázia pravidelně na skupinová

setkání do výchovného ústavu, kde probíhal psychosociální výcvik

pod vedením etopedky. Jejich účast na zážitkovém kurzu byla součástí

získání osvědčení. Společně s chlapci byla děvčata plnohodnotnými

účastnicemi kurzu, ale po jeho ukončení měla možnost nahlédnout

pod pokličku a seznámit se s tvorbou programu a zásadami zážitkové

pedagogiky. Vychovatelé nebyli přímo členy realizačního týmu, ale plnili

svoji specifickou pedagogickou roli.

Složení a práce týmu

Tým se skládal ze dvou certifikovaných instruktorů zážitkové

pedagogiky a dvou kmenových vychovatelů, jejichž role na kurzu vychází

ze Zákona 109/2002 Sb.

Mgr. Marie Linhartová – etopedka PPP a  VÚ ve Žďáře nad Sázavou,

výcviky a specializované kurzy, dlouholetá praxe ve školství, instruktorka

ZP.

Zdeněk Linhart – student PVŠPS, instruktor ZP.

Mgr. O.N - vychovatel ve VÚ.

R.M - vychovatel ve VÚ.

Vzhledem k počtu účastníků se tým skládal pouze ze dvou instruktorů

ZP, na programu pracovali v každé volné chvíli více než dva měsíce před

realizací. Každý program ZP musí být šitý na míru. Velká výhoda tohoto

kurzu byla v tom, že instruktorka je etopedkou výchovného ústavu, zná

specifika a zázemí klientů i ústavu, již dopředu mohla pracovat s motivací.



 Cíle programu

Obecný cíl

Jednalo se v pořadí o první kurz koncipovaný touto formou

na výchovném ústavu.

Obecným cílem bylo především nabídnout všem účastníkům netradiční

strávení víkendu, vykolejit je z běžné reality a v přírodním prostředí jim

vytvořit podmínky pro poodhalení roušky sebepoznání.

Specifické cíle

Jako specifické cíle našeho programu lze uvést:

 netradiční prožitek,

 komunikace a týmová spolupráce,

 relaxačně aktivní víkend,

 rozvoj sebedůvěry a sebepoznání.

Jak se nám dařilo cíle naplňovat mohou posoudit nejlépe účastníci.

Samotný průběh kurzu však nasvědčuje tomu, že se ze skupiny účastníků

stal výborný tým, který přijímal námi nabízené aktivity, podílel se

na vytvoření velmi příjemné atmosféry, pracoval s nadšením a kreativitou…

každý alespoň na chvíli opustil svoji ulitu a dal do ní nahlédnout z jiného

úhlu sobě i druhým… Zpětně lze říci, že tento kurz nastartoval dobrou

tradici, kterou si klienti vzájemně předávají a na nové kurzy se těší.

 Dramaturgie

Dramaturgie je výsledkem mnohahodinových úvah, kladení otázek,

hledání odpovědí, zvažování různých možností a kombinací, střetů i zrání

myšlenek již dlouho před zahájením kurzu.



Při přípravě kurzu jsme vycházeli ze stanovených cílů a informací

o účastnících. Snažili jsme se připravit program tak, aby nebyl odrovnávací,

ale spíše pohodový a aby vyhovoval pokud možno většině účastníků. Měli

jsme na paměti, že účastníci nemají zkušenosti s tímto typem kurzu a

rozhodli jsme se po krátké drobničce pro strmý začátek s pomocí šátků

na oči. Začátek střihem je jedna z možností startovacího bodu, který má

silný potenciál. Takto „lze vytvořit samostatnou sekvenci tvorby napětí –

například vedení žáků podivnou krajinou, kterou jim (lektor) popisuje, a

zatímco oni se skrze ni prodírají, zvyšuje jejich napětí tím, co popisuje i

způsobem podání, a nakonec je přivádí k bodu, který skrývá zjevně cosi

neznámého“ (VALENTA, 1998, s.58). Pro většinu byl večerní pobyt

v neznámém přírodním prostředí a zdolávání překážek se zavázanýma

očima s nutnou důvěrou v  průvodce velice silným momentem, který měl

zásadní vliv na další průběh kurzu. I role průvodce byla velmi zodpovědná a

obtížná.

Po aktivitě následovala arteterapie a hlubší reflexe. Aktivity druhého dne

směřovaly přes adolescenty velmi oblíbené problem solvingy k stěžejním

adrenalinovým lanovým aktivitám. Večer jsme věnovali přípravě a

prezentaci programu pro skupinu dětí z azylového domu. Nedělní odpoledne

se neslo v duchu smyslovek a festivalů. Při plánování kurzu jsme si udělali

otazník u důvěrností, protože jsme si nebyli jisti, zda k nim účastníky

dovedeme.

Life motive

Červenou nit, která by prolínala celým kurzem se nám podařilo objevit

hned v počátcích příprav. "Co děláš pro sebe, děláš pro druhé. Co děláš

pro druhé, děláš pro sebe."

"Hledáte, přestaňte hledat. Začněte tvořit."

Začínáme jít po nové neznámé a tajemné stezce, stoupáme výš….



Výzdoba a hudba

První část tvořila výzdoba a úpravy provedené týmem. Prostory jsme se

snažili co nejvíce oživit a zútulnit. V jídelně jsme připravili velký stůl

pro společná jídla, odstranili budovatelská hesla, na síť z provázků jsme

připevnili zajímavé citáty a v průběhu kurzu pak hitace a program.

Z klubovny jsme odnesli stoly, nechali jen židle v kruhu. Dveře pokojů byly

označeny lidskou stopou se symboly ♀ a ♂ a týmové teritorium mělo

na dveřích úžasnou stopu Yettiho..

Druhou část výzdoby tvořily práce účastníků – plakáty z páteční reflexe

na zdi, scénáře programů pro děti na posterech.

Hudbu jsme používali k navození atmosféry při technikách, či místo

pokřiku k probuzení.

Raníčky: Rammstein, Vangelis – The best of, Enya, tibetská hudba, hip-

hoppová hudba

  Program

Začátek kurzu

Zahájení kurzu jsme zvolili na místě samotném. Do Lipnice nad Sázavou

před budovu  Internátu SOU kamenického, dorazili účastníci v doprovodu

vychovatelů v pátek 14.11.2002 v 16 hod. Po ubytování a večeři jsme se

vydali do večerního lesa ve hře Cesta na Bighorn ve stopách Yettiho. Náš

první noční tábor byl u lomu č.1, kde nás u kamenného stolu čekal také

pradávný oheň. Po několika hodinách strávených pochodem v náročném

terénu přišlo k chuti na ohni přichystané sousto.

Programy

Barevné pocity – neverbální aktivita umožňující doznít pocity z noční hry,

vyzdvihující podstatu poselství, účastníci se vstupem do budovy ztrácí dar

řeči, přechází do klubovny, osvětlené loučí a uléhají na koberec. První část



techniky tvoří řízená relaxace a masážní techniky. K uvědomění si vlastních

pocitů následuje  arteterapeutická technika.

Raníčky – vývojová řada, balónky

Icebreakry – seznamovací a oťukávací hry probíhaly venku (řadičky -

řazení podle narození; řazení poslepu na lavičce podle délky vlasů,

výšky…).

Jmenuji se - popis:  jmenuji se zábavný Zdeněk a kdo jsi ty? Když ty jsi

zábavný Zdeněk, tak já jsem pilný Petr. A kdo jsi ty? Podle stejného klíče

opakujeme jména po kruhu.          Reflexe: zábavná hříčka s procvičením

paměti, oblíbená.

Hra na Lennona -ppooppiiss:: každý hráč dostane na čelo nálepku se jménem

významné osobnosti a jeho úkolem je zjistit, kdo je. Smí však pokládat

takové otázky, na které dostane pouze kladnou nebo zápornou odpověď.

Reflexe: oblíbená drobnička.

Dynamics – pohybové aktivity s lanem – podbíhání, přeskakování, různé

zábavnější techniky s lanem jako příprava na zátěžové odpoledne.

Problem solvings – blok úkolů, zaměřených na práci v týmu, práci

pod časovým tlakem a podle pravidel, účastníci se dověděli něco málo

k rolím v týmu a pravidlech spolupráce. Přichystali jsme  úkoly – Ambulák,

Bombu, Hřebíky, Klávesnici, Pavouka, Věž – které účastníci plnili ve dvou

skupinách.

Ambulák

Strom, kolem kterého může skupina vázat uzel, lano 40 m, lano je

nachystané na zemi (přeložené na půl), 1 družstvo

Pravidla:

 každý se na lano přilepí 1 rukou tak, aby byl vně smyčky lana,

 na tomto místě musí zůstat po celou dobu plnění úkolu,



 rozestupy jsou po 1,5m; na každém konci jsou 3, přičemž první se

vždy drží volného konce,

 úkolem je uvázat ambulák tak, aby byl strom → uzel → konce lana

s hráči,

 měříme čas –řekneme až po splnění úkolu (není důležitý),

 hráči si nejdříve v časovém limitu …10….min připraví strategii

za použití šňůry, potom teprve realizují úkol.

Ambulák = pravý přes levý, levý přes pravý

Pomoc = ukázat uvázaný uzel

Rozbor:

Jaká byla strategie?

Jak proběhla volba rolí?

Bomba v toxické zóně (CAIN a JOLLIFF, 1998)

Kruh z lana, uvnitř je kbelík s cca 8 l vody, k dispozici 1dlouhé lano nebo

2 kratší, 1 družstvo

Pravidla:

 do toxické zóny nesmí nikdo vstoupit, lano je součástí zóny,

 1 krok do zóny = oslepnutí hráče, 2.vstup ztráta hráče (toho

samého),

 materiál se dotkne zóny = ztráta,

 čas na přípravu 20 min, potom rozhodčímu nahlásit přesný postup,

kterého se budete držet po celou dobu plnění úkolu!!! (během

realizace nesmí být samovolně měněn – musí se nahlásit vedoucímu,

porušení = nesplnění úkolu, o tomto nejsou dopředu informováni),

 čas na odstranění bomby 15 min,

 úkolem je vynést bombu – nesmí se sunout, nesmí se dotknout rukou.

Rozbor:

Dodrželi jste nahlášenou strategii, nahlásili jste změny?

Byli využiti všichni členové týmu? Jaké byly role?

Reflexe: Hry tohoto typu mají u adolescentů ohromný úspěch. Nepodcenit

motivaci.



Hřebíky na hlavičce

100 hřebíků cca 15 ks, jeden je zatlučený špičkou do hranolu, prkýnka

Pravidla:

 úkolem skupiny je postavit všechny hřebíky na hlavičku toho

jednoho zatlučeného, nesmí se dotýkat podložky, nesmí je držet

rukou,

 časový limit je určen (možné prodloužit),

 je-li skupina neúspěšná dát po 10´nápovědu „tesaři“.

Rozbor:

Jak se chovala skupina? Prosazení nápadů?

Vykašlal se na to někdo? Proč ano, proč ne?

Jaké nápady přišly a kdy?

Pavouk

Dvě silné gumičky do vlasů, na každé jsou přivázány 4 provázky, dřevěné

kostky (můžou být i různých tvarů), 2 vyznačené kruhy

Pravidla:

 na 1 provázek připadá 1 ruka, která ho drží na konci!,

 úkolem je přemístit „kostky“ z 1. pole do 2., tam z nich vystavět co

nejvyšší věž,

 demo je možné s „pavouky“,

 kostka, která vypadne během přepravy se pro stavbu již nesmí použít

(sami musí přijít na to, že u nestejnoměrných kostek může být

úmyslné překlopení, ale musí být nejdřív hlášeno instruktorovi),

 příprava strategie …5………min., realizace  …10…….. minut,

 možné opakovat po rozboru, příprava 2´,

 důležité je nachystat výchozí polohu kostek pro další skupiny.

Rozbor:

Dodrželi jste pravidla?

Jaká byla strategie? Byla účinná? Dodrželi jste ji?

Neprosazený názor?



Věž

Špejle, „malířská“ lepicí páska, popř. nůžky, 2 družstva

Pravidla:

 každý smí použít jenom levou ruku,

 soutěž skupin o nejvyšší věž v limitu.

Úkol č. 1: postavit co nejvyšší věž, měření proběhne přesně za 45 min.

Reflexe: Přesto, že se zprvu zdá, že čas je předimenzovaný, je opravdu

nutný. Uvědomělé skupiny si udržují pravidla samy. Je běžné, že zpočátku

se někdo dotkne pravou rukou nechtěně. Pokud by někdo vědomě porušoval

pravidla, je třeba na to reagovat. Tuto zkušenost však nemám. Opět hodně

záleží na motivaci.

Klávesnice

Kruh z lana s napřeskáčku rozmístěnými čísly 1-36, startovní čára 5-10m od

kruhu, 1 družstvo

Pravidla:

 startuje se od čáry vyběhnutím prvního hráče,

 klávesnice se můžou dotýkat najednou max. 2 nohy a 2 ruce,

 čísla v pořadí od 1 mačkáme dotekem ruky,

 cílem je startovní čára (proběhnutí posledního hráče),

 lano je součást klávesnice,

 hraje se na rychlost x co nejrychleji,

 hráči si mohou v limitu …15……min připravit strategii a vyzkoušet

si ji,

 za porušení pravidel (dotek lana, překročení počtu nohou…) =

nesplnění úkolu!!!

Rozbor:

Dodrželi jste pravidla?

Jaká byla strategie? Byla účinná? Dodrželi jste ji?

Neprosazený názor?



Nízká lana (HANUŠ a HRKAL, 1999)

Manévry – mezi dvěma stromy jsou natažena nad sebou dvě lana. Spodní je

určeno pro chůzi a horní, které je přibližně 1,8m nad spodním, je určeno

pro přidržování.

Zauzlované manévry – mezi dvěma stromy je nataženo lano, které je určeno

pro chůzi, a nad ním je druhé lano, na němž jsou uvázány uzly. Přes horní

lano je přehozená smyčka, které se účastník přidržuje za konce, a když dojde

k uzlu, tak ji přes něj musí přehodit.

Uzda – mezi dvěma stromy jsou nataženy nad sebou dvě lana. Spodní je

určeno pro chůzi a horní, které je přibližně 1,5m nad spodním, je prověšeno

a je určeno pro přidržování.

Tramvaj – mezi dvěma stromy jsou natažena nad sebou dvě lana. Spodní je

určeno pro chůzi a z horního jsou spuštěny  volné konce smyček, které slouží

k přidržování.

Jáma a kyvadlo – mezi dvěma stromy je nataženo lano, po kterém se

snažíme přejít. Pro přidržování slouží druhé lano, které je přivázáno

k cílovému stromu.

Pravoúhlá jáma a kyvadlo - mezi dvěma stromy je nataženo lano, po kterém

se snažíme přejít. Pro přidržování slouží druhé lano přivázané ke stromu,

který leží na kolmici k nosnému lanu. Tato překážka je jednodušší variantou

Jámy a kyvadla.

Lanové ráhno - mezi dvěma stromy je nataženo lano a na něm jsou

vytvořeny z druhého lana oka, která slouží k přesouvání.

Třmeny - mezi dvěma stromy je nataženo lano, na němž jsou připevněny

třmeny. Účastník postupným přecházením z třmenu do třmenu překonává

překážku.



Kříž - mezi dvěma stromy je natažená lana tak, že vytváří kříž ve tvaru X.

Účastník musí po těchto lanech přejít od jednoho stromu k druhému.

Společné večeře – všichni měli spojeny své pravé ruce lanem

Smyslové hry

Přítel strom -  aktivita pracuje s důvěrou k partnerovi, smyslovka, probíhá

v lese; ve dvojici si jeden zaváže oči, druhý ho zavede k nějakému stromu,

se kterým se seznámí pouze hmatem (povolen čich a chuť, ne zrak), poté je

opět odveden pryč. Po rozvázání očí se snaží najít svůj strom. Ve dvojici si

vymění role.

 u této aktivity je třeba dbát zvýšené bezpečnosti, vedoucí sleduje

pohyb dvojic,

 některé dvojice se vrátily dříve, proto jsme zařadili drobničku

medvědi – každý si najde nějaký strom v blízkosti vedoucího,

jejich úkolem je co nejdéle vydržet na stromě (kmeni, větve

nejsou povoleny) bez kontaktu se zemí – zpravidla 100% hráčů

volí medvědí polohu „obkročmo“, vyhrál Máca.

Přírodní orchestr – hudební dílna odehrávající se v lese u lomu, účastníci

mají za úkol s využitím přírodnin sestavit nástroje pro orchestr a v limitu

cca 15 min., nacvičit  a poté předvést hudební vystoupení, nesmí používat

hlas k brumendu apod., ale jen ke zpěvu (tj. jak tam budou slova, tak jo,

melodii ne).

Šajbování – šajba šajba lusk je modifikací drobničky „kámen nůžky

papír“. Dobře nám posloužila při rychlém a náhodném rozhodování, ale

především u oběda, kdy prohrávající vždy sklidil ze stolu nádobí za ostatní.

Šajbašestfest

Šest v tom

Ještě šest

Po šesté

Šestkrát a dost



Šest šestin

Za šest

Hra, kde se každý představil v tom nejlepším světle na „prknech,

co znamenají svět“ aneb každý měl svou divadelní roli. Bylo vypsáno šest

témat a každá skupinka si vybrala jedno z nich, plus formu (tanec,

pantomima …) jakou toto téma předvede. Měli čas na přípravu a deset

minut na realizaci. K dispozici dostali medoďák a vše potřebné. Byla to

větší hra, kde si vyzkoušeli role a spolupráci ve skupině pod časovým

stresem.

Konec kurzu

Ukončení kurzu bylo plánováno na neděli 16.11.2003 na 14,30 hodin.

V závěru kurzu  jsme se rozhodli pro důvěrnosti. Místem pro důvěrnosti i

pro rozloučení se stala plošina na Bighornu.

Důvěrnosti – blok her na rozvoj odpovědnosti a důvěry. Zařadili jsme

Slepého hada, Pavučinu, Letadla, Pendl, Ulička a zeď důvěry, Pády a lety

důvěry.

Had byl poměrně emotivní, účastníci vůbec nevěděli co je čeká, bylo dobré

zajištění bezpečnosti po cestě, došli jsme k pavučině.

Pavučina - Účastníci měli za úkol absolvovat pavučinu jako jeden tým, což

bylo v souladu s naším cílem – ukázat výhody spolupráce. Zpočátku se jim

podmínky zdály příliš tvrdé - každé pohnutí pavučiny znamenalo návrat

účastníka na výchozí stranu. Nevracelo se celé družstvo, protože by aktivita

byla příliš rozvleklá a u kluků hrozilo, že budou znechucení. Po prvních pěti

členech družstva, kdy se často vracelo a mě jako soudce správnosti

považovali za příliš přísného, najednou nastal zlom. Jednak začali účastníci

sami hlídat pravidlo „nedotknout se“ a  jednak se zdravé naštvání začalo

zúročovat – začalo se dařit. Najednou nastala obrovská euforie, že to

dokázali.

Letadla, pendl, ulička, zeď, pády, lety – překvapovalo nás, že účastníci

k sobě byli poměrně nemilosrdní, u pendlu nerespektovali přání toho



uprostřed a brali to jako legraci, byli hodně hlasití a nenechávali si to prožít.

No a lety a pády si doslova užívali, mnozí překonávali sama sebe, hodně se

povzbuzovali a oceňovali. Bylo to pěkné zakončení programu a závěrečnou

tečkou byla zajímavá prohlídka Lipnického hradu, kde velice zapůsobil

profesionální a vtipný pan kastelán.

 Hodnocení

Review

Pro techniku zpětné vazby byl vymezen půlhodinový prostor vždy po

snídani. Probíhala v klubovně, při review měl každý z účastníků i

instruktorů možnost zhodnotit předešlý den, program, verbalizovat své

pocity a dojmy, momentální nálady. Rozhodně jsme nikoho nenutili mluvit,

když nechtěl. Instruktorem byli ostatní podněcováni k vyjádření názorů,

jeho úkolem bylo stanovení pravidel komunikace, navození atmosféry

důvěry… V tomto čase zaznívala jak pozitivní (ocenění účastníků a

instruktorů), tak negativní (nedochvilnost) zpětná vazba a řešily se i

organizační záležitosti.

Hitace

Další technikou zpětné vazby je hitace, která umožňuje jednotlivým

účastníkům vyjádřit se přímo ke konkrétním aktivitám každý den a

„ohitovat“ (obodovat) je podle škály 5 super, nikdy jsem nic podobného

nezažil/a, 4 – výborný, bavilo mě to, 3 – dobrý, líbilo se mi to, 2 – nic moc,

1 – no fuj, nikdy více. Hitovalo se pomocí symbolů.

Průměrná známka hitace

Cesta na Bighorn 5

Barevné pocity 4,5

Icebreakry – řadičky atd. 4,8



Problem solvings 5

Lanové aktivity 4,9

Smyslovky 4,5

Šajba fest 4,6

Důvěrnosti na Bighornu 4,9

celkový průměr 4,78

Hodnocení týmem

 „Na samotném kurzu se prokázalo, že jsme dobře fungující tým a i při

určité malé improvizaci jsme vše zvládli bez větších potíží.. Na kurzu vládla

výborná atmosféra. Podcenili jsme dokumentaci, pro příště je třeba mít

náhradní baterie do fotoaparátu a hodil by se také dokumentarista. Nikdo

z nás instruktorů si nestihl během programu dělat poznámky. Vypovídací

hodnotu má silná hitace účastníků, ze které máme obrovskou radost a

vědomí, že „to“ má smysl. Jako jeden z nejsilněji vyjádřených pocitů při

reflexi, který potvrdil náš pocit, byl výrok Libora: „ Konečně vím, že mohu

udělat něco i pro někoho jiného než pro sebe, že mohu být užitečný a vím,

že to má smysl.“

Připravovat kurz pro tuto cílovou skupinu je náročnější, ale s přítomností

děvčat jsme to všichni zvládli velmi dobře. Velkou roli zde hrálo to, že se

kluci chtěli před holkami (stážistkami) předvádět, takže  by někdo do nějaké

aktivity nešel na 100%..., to bylo vyloučené.  Práci nám děvčata opravdu

usnadnila, odpadlo umravňování, řešení vzdorů, …prostě to, co by narušilo

atmosféru a plynutí kurzu. Udržování motivace, příjemného napětí a

tajemna je pro členy týmu velmi náročné, je důležité předvídat a empaticky

reagovat na nečekané situace. Podařilo se nám naplnit plánovaný scénář

především díky dobré znalosti cílové skupiny, pomoci děvčat a také díky

sehranému týmu i výborné celkové atmosféře. A také díky počasí.

Ostatní, co by v této kapitole mělo být, je roztroušeno v textu.

Závěrem chci ještě děkovat všem, kteří jakkoli týmu přispěli:

DÍKY kluci a holky, byli jste výborní



DÍKY kolegové vychovatelé, za skvělou spolupráci

DÍKY pane kasteláne, za vstřícnost a prohlídku hradu po sezóně

DÍKY Radku Hanuši, Dejvové a Ježku za to, co jste nás naučili

a za inspiraci

DÍKY počasí, že se překonalo a bylo nádherné

DÍKY personálu za péči a ochotu

DÍKY všem ostatním, které jsem nejmenoval a kteří nám pomáhali

Závěr kurzu

Je to tady a já nevím čím začít. Snad tím, že jsem vděčný za  příležitost,

kterou jsem dostal - příležitost poznat na vlastní kůži sílu zážitkové

pedagogiky pod vedením skvělých olomouckých instruktorů, příležitost

pracovat se skvělými týmy a moci využít teorii a praxi při realizaci řady

samostatných akcí pro různé cílové skupiny, příležitost poznat nové přátele,

svoje hranice… Jsem rád, že jsme výzvu udělat kurz ZP pro klienty VÚ

přijali a zvládli se ctí.

Na kurzu nám opravdu přálo štěstí, měli jsme bezvadné účastníky

ochotné přijímat nabízené, počasí se kvůli nám umoudřilo a po sychravém

týdnu nám nadělilo slunečný a téměř jarní víkend, nepřihodila se žádná

nepříjemnost.

… a dodávám jen citát :

Ten to prožil.
Přišli dva  a ten jeden

z nich zůstal,
a ten co zůstal, dobře udělal,

zažil totiž to, před čím
ten druhý utekl,

a ten co zůstal, tak něco prožil,
ale stejně to tomu co utekl

nemohl vysvětlit, protože ten
by to nepochopil.

(Honza Volf, ten co neumí hrát golf)



Co se diskutovalo a zaznělo při výcviku:

 „kluci se i k sobě chovají slušně a až na drobné osobní potyčky

se vzájemně respektují, k nám dívkám se chovají galantněji, než

většina jiných kluků“,

 „je rozdíl mezi chlapci z měst a z vesnice, chlapci z vesnice jsou

skromnější a méně se projevují“,

  „největším problémem je rozvrácená rodina, vytržení

z domácího prostředí a nemožnost nějak se podílet na chodu

rodiny“,

 „druhým extrémem je touha zůstat doma a znovu se začlenit

do rodiny, vždycky mám problém sednout do autobusu a vrátit

se“,

 „kluci z dobře situovaných rodin mají vyšší sebevědomí a jsou

mezi ostatními oblíbenější, z přátelství s nimi totiž plynou určité

výhody“,

 „jsme rádi doma, ať je to tam jakékoliv“,

 „kluci upřednostňují rodinu více než my, kteří pobyt doma

bereme jako  samozřejmost“,

 „kluci daleko méně času tráví v hospodách než naši vrstevníci“,

„no jsme víc sledovaní…, přes týden skoro vůbec,….raději jdu

na skejt“,

 „když nám říct, jestli v něco věřím, tak jo“, „ to nás je většina“,

 „ideální partnerka by měla být tolerantní, mít pochopení,

upřímná, vtipná, věrná, vzdělaná a inteligentní, milující,

pohodová, věrná…“,

 „stává se, že pokud dojde v okolí VÚ k trestné činnosti, jsou z ní

prvotně nařčeni tito chlapci“,

 „zlatá rybka by měla přinést odchod domů, lásku, bohatství,

peníze, zdraví, nesmrtelnost, moudrost, vlastní dům, auto,

zaměstnání…“.



Zamyšlení nad kurzem

Pocit, že něco objevujeme a tvoříme nás přenáší do nové reality, dovádí

nás k vyšším výkonům a transformuje naše Já. Zvládáme pak životní situace

nejrůznějšího druhu. Dokážeme formovat  hodnoty, normy, postoje, chování

a jednání. Prožitím určitých situací a jejich následnou analýzou,

opakováním podobných situací docházíme k odhalení obecnějšího pravidla.

Zapojením ducha i těla vzniká komplexní a jedinečný prožitek, který  je

nepřenositelný a nenahraditelný. A abychom toho všeho dosáhli, musíme se

naučit spolu otevřeně a jasně komunikovat…

Tyto cíle se nám podařilo na kurzu dosáhnout. Během programu se

vybudovala pozitivní atmosféra ve skupině, orientace  na úspěšná řešení než

na chyby, skupina se stala výkonnější a v relativně bezpečném prostředí

získala nové dovednosti. Členové skupiny zažili pozitivní zpětnou vazbu,

byli pozitivně oceňováni a objevili nové kompetence. Zvýšila se míra

tolerance k sobě i k druhým. Už nehrozí úzkostné obavy ze selhání a snížilo

se množství konfliktů.

Program posílil sebedůvěru, umění vzájemné komunikace, rozhodování

i dovednosti v řešení problémů. Klukům se otevřely nové pohledy na život.

Přítomnost děvčat v programu byla velice důležitá, podstatně přispěla

kvalitě i výstupům z kurzu.

Zjistil jsem, že zážitkově a zátěžově postavený program využívající

přírodního prostředí s dobrou a nepodceněnou motivací je velice účinný.

Pokud se daří nastartovat stav plynutí, motivující pocit mírné extáze, potom

máme dojem, že obtížná činnost je pro člověka docela snadná. Aktivita plně

zaměstnává všechny jeho schopnosti. Pokud by však činnost byla příliš

jednoduchá, nudí se. Pokud by byla příliš náročná, vzbuzuje spíše úzkost.

Stav proudění je někde mezi nudou a úzkostí.

A předané poselství? Cesta ke druhým začíná u sebe. Otevřít se sám

sobě, poznávat se, rozumět si, věřit si. Najít silné stránky své osobnosti,

posilovat je, s pokorou se vyrovnávat se svými nedokonalostmi, jen tak být,

respektovat vše živé, mít úctu ke druhým i k sobě.





Plán rozvoje osobnosti dítěte
                                                        Jméno dítěte Datum vypracování

Příloha č.2

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trv. pobytu:

Datum umístění do VÚ Velké Meziříčí:
Odkud:

Zařazení:

Pedagogicko- psychologická charakteristika

Dlouhodobý cíl

Škola

Pravidelná a zodpovědná docházka do školy,  vytvoření režimových prvků ve školní přípravě
zacílené na vybudování vlastní zodpovědnosti za školní úspěšnost i respektování a vztahování
se k autoritám v pedagogickém procesu.

 ročník – adaptace, zodpovědný přístup k pravidelné přípravě na vyučování,
kontrola vedení sešitů a pomůcek, dovednost efektivní přípravy na vyučování,
umění požádat o pomoc, navázání a upevňování a udržení pozitivního vztahu
s autoritami ve škole,  dobrá pozice ve skupině vrstevníků ve třídním kolektivu

 ročník - zodpovědný přístup k pravidelné přípravě na vyučování, kontrola vedení
sešitů a pomůcek, upevňování a udržení pozitivního vztahu s autoritami ve škole,
dobrá pozice ve skupině vrstevníků ve třídním kolektivu

 ročník - zodpovědný přístup k pravidelné přípravě na vyučování týkající se
především třídění a využívání materiálů k závěrečným zkouškám

Profesní připravenost

 motivace k využívání profesních dovedností, posilování profesní hrdosti a
příslušnosti, motivace k profesnímu uplatnění

 znalosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví

Osobnostní rozvoj

 sebepoznání a tvorba vyrovnaného sebepojetí
 seberegulace a organizace vlastního života
 zdokonalení základních kognitivních funkcí
 ontogenetický vývoj jáství, dotváření identity
 kreativita v každodenním životě



Plán rozvoje osobnosti dítěte
                                                        Jméno dítěte Datum vypracování

 psychohygiena

Komunikace a rozvoj sociálních dovedností

 vyjadřování a konverzace, otevřená komunikace s vhodnou prezentací
 umění naslouchat, umění uznat jiný názor či postoj
 tvoření vlastního názoru během diskuzí
 rozvoj empatie a čtení neverbálních signálů
 řešení problémů
 dovednost v řešení konfliktů
 rozhodovací dovednosti v situacích se sociálně etickým podtextem
 prosociálnost, etika všedního dne
 umění odmítnout, umění umět se ohradit a nestat se „obětí“

Vztahování se

 k vlastní osobě - sebeúcta, sebevědomí, sebedůvěra, aspirace, sebereflexe
 k autoritám – k muži, k ženě, akceptace, důvěra
 vrstevníkům - kamarádskost, družnost, bezkonfliktnost
 partnerské vztahy – znalosti důležité pro vytvoření zralého vztahu
 k primární rodině

Primární rodina

Rodinná a sexuální problematika
Cíl:

 umění navázat kvalitní partnerský vztah
 znalosti týkající se zabezpečení základních potřeb rodiny ( znalosti týkající se

naplňování základních lidských potřeb, bydlení, cen základních životních potřeb)
 funkční rodina ( role v rodině, zodpovědnost v partnerském vztahu, vyjít z premisy

chybějících funkčních modelů v rodině)
 vztah k rodičovství, sexuální problematika (rodičovská zodpovědnost, vyživovací

povinnost, zdravý životní styl, vystřihání se rizikového chování, právní vědomí
z těchto oblastí)

Pracovní dovednosti
 vytvoření pracovních návyků spojených s ochotou, vstřícným přístupem i

samostatností týkající se jak profesního uplatnění, tak základních dovedností v chodu
domácnosti



Plán rozvoje osobnosti dítěte
                                                        Jméno dítěte Datum vypracování

Trh práce
 znalosti a konkrétní dovednosti získané ve spolupráci s ÚP

Právní vědomí
 znalost, respektování a dodržování právních norem ( z oblasti občanského a trestního

práva)
 mravní normy
 společenské normy

Mravní a volní úroveň
 schopnost zvládat emoční tlaky
 čestné jednání  a pravdomluvnost
 rozvinout volní vlastnosti a posilovat volní úsilí
 zodpovědnost
 vztah k vlastnictví
 respekt a úcta

Hodnoty a postoje
 dotváření hodnotového systému
 vhodná prezentace vlastních postojů vytvářených v průběhu dospívání
 vztahová problematika, respekt k autoritám
 vytváření postoje k negativním jevům ve společnosti

Zdravý životní styl
 volnočasové aktivity, zájmy, koníčky, , začlenění do vhodného kroužku s pravidelným
 režimem a  dobrou filozofií
 znalosti týkající se vhodného stravování
 péče o celkový vzhled a stav
 specifická hygiena
 nastartovat dovednost smysluplného trávení volného času
 aktivní relaxace
 informování o negativním vlivu soc. nežádoucích jevů ve společnosti

Vytvořila: Mgr. Marie Linhartová

© Linhartová, 2007



Příloha č. 3

Minimální preventivní program

2007/2008

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy Čj.: 14514/2000 – 51 ukotvuje

realizaci Minimálních preventivních programů na školách a ve školských zařízeních. Mezi

sociálně patologické jevy u dětí a mládeže pro potřeby tohoto pokynu zařazujeme širokou

škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání

návykových látek.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (dále jen ”prevence”) v působnosti

resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 drogových závislostí, alkoholismu a kouření,

 kriminality a delikvence,

 virtuálních drog (počítače, televize a video),

 patologického hráčství (gambling),

 záškoláctví,

 šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování,

 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu.

Minimální preventivní program je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních

aktivit v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve školských zařízeních

pro výchovu mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a

preventivně výchovné péče. Jeho realizace je pro každou školu a každé uvedené školské

zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce.

Mezi hlavní aktivity našeho zařízení v rámci Minimálního preventivního programu patří:

 vzděláváme  pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy, v

netradičních technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží (interaktivní



techniky, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických

dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi

klienty apod.) a v řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně

patologických jevů,

 pravidelně zařazujeme prvky etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému

životnímu stylu aj. oblastí preventivní výchovy do práce s dětmi

 uplatňujeme různé formy a metody působení na jednotlivce a skupiny se  zaměřením

na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,

 vytváříme podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,

 spolupracujeme s rodiči v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí

 průběžně sledujeme konkrétní situace v našem zařízení z hlediska rizik výskytu

sociálně patologických jevů a uplatňujeme různé formy a metody umožňující včasné

zachycení ohrožených mladistvých,

 diferencovaně uplatňujeme speciálně zaměřené preventivní aktivity a programy

 poskytujeme poradenské služby klientům a jejich rodičům

Minimální preventivní program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován. Sledována je

celková účinnost minimálního preventivního programu (do jaké míry bylo dosaženo

stanovených cílů) i jeho průběh (jak program postupoval). Měřena je také efektivita

jednotlivých aktivit, které byly v rámci minimálního preventivního programu realizovány.

V rámci metodických setkávání pracovníků OP metodik prevence:

 koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu, podle aktuálních potřeb a

podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost,

 odborně a metodicky pomáhá výchovným pracovníkům vhodnou formou zavádět do

výchovně vzdělávacího procesu etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému

životnímu stylu aj. oblasti preventivní výchovy,

 poskytuje odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných

preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními,

 navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci

Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit zařízení,



 sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školského zařízení rizika vzniku a projevy

sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto

rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školského zařízení o

způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů

ve škole nebo školském zařízení,

 uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost a lze u nich

měřit efektivitu,

 spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským

školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných

těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu,

 spolupracuje na základě pověření ředitele školy nebo školského zařízení se školskými

a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními

realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní

ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných

zástupců a pracovníků školy nebo školského zařízení o činnosti těchto institucí a

organizací,

 zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy nebo

školského zařízení pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského

koordinátora prevence,

 metodička prevence je členkou Komise starosty města a pracuje v poradním sboru pro

řešení sociálně nežádoucích jevů



MPP

Motto: „Nikdo nemá právo dělat mi to, co nechci……..a já vím, co udělám, když……“

               aneb mladý člověk zodpovědný za vlastní chování a způsob života, s patřičnými

dovednostmi důležitými pro život.

Vycházíme z premisy, že každý má právo udělat chybu, poučit se z ní a nést důsledky svého

jednání. Stavíme na komunikativních dovednostech a sebevyjádření. Cílem našeho výchovného

působení je vybavit mladého člověka znalostmi, dovednostmi, hodnotami a postoji potřebnými

pro vedení kvalitního života.

Cíle MPP

Nespecifická prevence vychází především z uspokojování základních lidských potřeb

-   vytváření příjemné atmosféry vzájemné spolupráce všech obyvatel zařízení

-   cílené budování pozitivního klimatu s otevřenou komunikací a jasně

             specifikovanými režimovými pravidly akcentovanými na vlastní zodpovědnost

- osobnostní rozvoj - sebepoznání, sebedůvěra, sebevědomí, budování identity,

                                                                    formování postojů

                                                                    zlepšení sebeovládání

                                    umění komunikace, zvládání konfliktů

                                                                    zvládání úzkosti a stresu

-     poskytnutí zkušeností a rozvíjení praktických dovedností usnadňující integraci do

            společnosti



- rozvoj sociální a emoční inteligence

- práce s rodinným systémem, spolupráce s kurátorem pro mládež – společná a cílená

práce v zájmu klienta

- pracovní zařazení a znalosti pohybu na trhu práce

- právní vědomí

- zdravý životní styl

- poučená náplň volného času – koníčky, vyhledávání vhodných příležitostí, motivace

- partnerství a sexualita

- integrace do běžného života

Specifická prevence – s tématy pracujeme jako se závislostí obecně

Témata jsou především začleněna do plánu skupinové práce etopeda a současně prolínají

výchovně vzdělávacím procesem na ústavu i ve školách. Současně přímo spolupracujeme se

SZÚ se sídlem ve Žďáře nad Sázavou – návštěvy protikuřácké poradny, s nízkoprahovým

zařízením Spektrum, s PMS a službou kriminální policie, s Ponorkou – centrem prevence,

etopedka se během své poradenské praxe specializovala především na téma šikany a

násilného chování, záškoláctví, také oblastmi intolerance a rasismu. V tomto školním roce se

zapojíme do komunitních vzdělávacích a výchovných akcí organizovaných kvalifikovanými

institucemi a garantovanými specializovanými odborníky s podporou Města Žďáru.

 drogových závislostí, alkoholismu a kouření,

 kriminality a delikvence,

 virtuálních drog (počítače, televize a video),

 patologického hráčství (gambling),

 záškoláctví,

 šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování,

 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu.



Premisa: k besedám pozveme přední republikové odborníky na dané téma

Cílová skupina

–    chlapci

- pracovníci odloučeného pracoviště VÚ

- rodiče klientů

Obsah programu, dílčí skupinové aktivity ( etoped)

Veškerá činnost všech pracovníků našeho zařízení se odvíjí ve smyslu preventivních aktivit.

V tomto bodě uvádíme cílenější aktivity nespecifické a specifické prevence. Ostatní aktivity

jsou součástí další povinné dokumentace.

Září -   adaptace na ústavu i ve škole

-     výběr a zařazení do zájmových kroužků

- sledování adaptace klientů ve školách a úzká spolupráce se zástupci škol

- systém učení, učební styly, nastavení režimových pravidel

- nikotinismus - specifická sekundární prevence

Říjen – návštěva Výchovného ústavu v Kutné Hoře

- spolupořádání turnaje ve fotbálku s Ponorkou

- paměť a myšlení (mentální mapy)

- kriminalita a delikvence – krádeže, sprejerství a vandalismus - specifická primární a
sekundární prevence (spolupráce s PMS)

- drogové závislosti – specifická primární a sekundární prevence Besedy o uživatelích

drog Doc. Mgr. Jindřich Štreit, významný český fotograf

Listopad – filmový klub

- zátěžový víkend na Lipnici

-  vědomí a vnímání, imaginace

-  zásady první pomoci – MUDr. Petráková



-  Modré dny – Jaroslav Dušek, divadelní představení VIZITA

Prosinec – adventní zážitkový víkend

-     relaxace a imaginace ve skupině

- tradice Vánoc, vánoční akce a výstavy

- společenská výchova, slavnostní výzdoba a sváteční tabule

- zdravý životní styl – nespecifická prevence

- specifická primární a sekundární prevence alkoholismu

-    „Láska, vztahy, rizikové chování“ – MUDr. Radim Uzel

Leden - pracovní zařazení a znalosti pohybu na trhu práce  (spolupráce s IPS ÚP)

- osobnost a individualita

- školní úspěšnost, fenomén školní úspěšnosti a sebedůvěra – nespecifická prevence

- zimní aranžmá, rozvoj dovedností  a kreativity

- autorské čtení, event. návrat k pohádkám – spolupráce s Knihovnou Matěje Sychry

Únor –  svět peněz - bankovní svět, peněžnictví, úspory, úroky a další odborné termíny z této

             oblasti  (spolupráce s úřednicí KB)

-    motivace a emoce - agresivita, asertivita, pasivita, vztek, emocionální inteligence,

sebeovládání, sebeporozumění

-     filmový klub – Jeden svět

-    gambling, virtuální drogy – specifická primární prevence

Březen – tradice Velikonoc

- hodnoty a hierarchie hodnot ( nespecifická prevence)

-    zdravý životní styl (nespecifická prevence)

- vztahy, reklama a konzum – mediální výchova

Duben – Den Země – enviromentální výchova

- zátěžový víkend na Lipnici či jinde



- umění komunikace,  specifické komunikační dovednosti, komunikace ve vlastním

zájmu

Květen –  umění komunikace a vyjadřování postojů

-     sekty, extremistické skupiny, jiné formy násilného chování ( specifická primární p.)

-      multikultura, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus ( specifická primární)

-  konflikty, řešení konfliktů ( nespecifická prevence)

- Nebezpečí sekt – Doc.Dr. Vojtíšek ThD. , MUDr. Dr. ThMgr. Mgr.Jaroslav Kašparů,

PhD.

Červen – malý festival pro rodiče, kurátory a přátele

- první pomoc na silnicích – SZÚ MUDr. Miroslav Kříž

- prevence rizikového chování adolescentů

- ohrožené dítě, dítě v tísni – nástrahy prázdninových dnů

Formy a metody práce

- využívání metod zážitkové pedagogiky

- komunitní formy práce

- skupinové formy práce – skupina výcviková, tématická, terapeutická

- individuální formy práce

- zvyšování právního vědomí s využitím probačního programu – Právo pro každý den

- nepodceňujeme fenomén nápodoby

- přednášky na různá témata, diskuze, rozhovory, studium odborné literatury

- práce v zájmových kroužcích – především sportovních a společenských

- arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie

- pracovní terapie – udržování sportovišť vybudovaných na ústavních plochách – hřiště

a ledová plocha



Garant projektu – Mgr. Marie Linhartová

Speciální pedagog - etoped., řada speciálních kurzů a výcviků včetně Vzdělávacího kurzu pro

realizátory programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně

nežádoucích jevů,

4 roky ve funkci okresní metodičky prevence na PPP,

Licence učitele zážitkové pedagogiky,

supervizorka preventivních programů

Realizátoři – kmenoví vychovatelé, etopedka a ostatní pracovníci VÚ, kolegové ze

spolupracujících subjektů – např. Spektrum, Centrum prevence, PMS, SZÚ Žďár n.S., ÚP,

Knihovny M. Sychry, Městské policie i PČR, okresní protidrová koordinátorka…





Příloha č. 4

Fotografie z kurzu a výchovného ústavu
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Cílem mé práce bylo poukázat na efektivitu zážitkové pedagogiky jako metody učení a

výchovy, ověřit tuto metodu na zážitkovém kurzu a motivovat k praktickému využití

zážitkových kurzů ve výchovných ústavech.

V teoretické části se zabývám zážitkovou pedagogikou, jejími metodami práce a etickými

pravidly. Zaměřuji se na skupinu adolescentů z hlediska vývojové psychologie a  akcentuji

problematiku poruch chování a popis specifické skupiny klientů výchovného ústavu.

Ve výzkumné části se zabývám evaluací efektivity adaptačního zážitkového kurzu.

Zjistil jsem, že zážitkově a zátěžově postavený program využívající přírodního prostředí

s dobrou a nepodceněnou motivací je velice účinný. Díky reflexi klientů, svým vlastním

pozorováním, potvrzeným výsledkům a efektům kurzu doporučuji zážitkovou pedagogiku

jako velice vhodnou a účinnou formu výchovy a vzdělávání pro adolescenty ve výchovných

zařízeních.
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Aim my work was refer to effectiveness experiental pedagogy like method teaching and

upbringing, verify this method on experiental course and motivate to practical utilization

experiental  courses in educational institutions.

In theoretic parts deal with experiental pedagogy, her methods work and ethical rules.

Survey on group adolescents in light of evolutionary psychology and accent problems

disorders behaviour and description specific insider clients educational constitution.

In experimental parts deal with evaluation effectiveness adaptation experiental course.

Found out I, do you experiental and ballast built programme making use natural

environment with good and no underestimated motivation is very effective. Thanks reflection

clients, its own sighting, confirmed results and effects course advise experiental pedagogy

like very fit and effective form upbringing and education for adolescents in educational

arrangements.
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