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TEACH 
s11 

JUMP! Sada nástrojov 
Hry a metódy skupinových aktivít 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 

Jednotka vzdel.výst.  
TEACH 2 

Ciele 
• Poznať štruktúru sady nástrojov 
• Pomocou značiek, mien a kategórií nájdite vhodnú hru v sade nástrojov  
• Používajte rôzne štýly facilitácie 
Metódy 
• Zoznámenie sa s online sadou nástrojov 
• Facilitácia hry a práce v skupine 
• Spätná väzba 

Školiteľ 

Miesto 
vonku aj vnútri 

Čas 
1 deň 

O
bs
ah

 

- Vlastnosti zážitkových vzdelávacích aktivít: kooperatívne, založené 
na dizajne, integračné, vonkajšie, založené na fenoméne, založené 
na problémoch, založené na projekte, vzťahové zručnosti, reflexné, 
budovanie tímu, simulácia tréningu 

- Kategórie sady nástrojov projektu JUMP!: 
o Skupinové hry 
o Skupinové pracovné metódy 
o Metódy hodnotenia 
o Hodnoty 
o Videá 

- Kategórie hier 
o Hry v kruhu (tlieskanie, loptové hry, ...) 
o Hviezda (pentagram, hodnoty, ciele, ...) 
o Stavajte spolu (prístrešok, sgrafita, ...) 
o Hry na spoluprácu (zamotávanie / rozmotávanie lán) 
o Hry na budovanie dôvery (padajú naslepo) 
o Inklúzne cvičenia (zdieľanie individuálnej spätnej väzby) 
o Energizéry (karaoke ...) 
o Hranie rolí (divadlo, tréner - účastník, ...) 
o Pozitívna spätná väzba (komplimenty, papieriky v kruhu) 
o Cvičenie tvorivosti (maľba, koláže, divadlo, učenie sa z 

chýb, ...) 
- Nekonferencia: princípy, príklady, odkazy, metódy 

Dokumenty 
 
- xxx t_zdroje= 

Odkaz na iné sady 
nástrojov 

 
 
 
Vybavenie 
- stoly 
- počítače, 

dataprojektor, 
- pripojenie na 

internet 
- dostatok miesta v 

závislosti od hier 
- aplauzometer 
 

A
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- Pozvite účastníkov, jednotlivo alebo vo dvojiciach, aby našli v sade 
nástrojov hru, ktorá sa má vyskúšať alebo ktorá už bola využitá 

- Ukážte štruktúru, funkcie vyhľadávania a sťahovania zo sady 
nástrojov 

- Vyberte príklady hier zo sady nástrojov a hrajte ich 
- Vyskúšajte rôzne štýly facilitovania založené na „nekonferencii“, 

ako napríklad: Birds of a feather, Dotmocracy, Fishbowl, Ignite, 
Knowledge Café, Lightning talks, Open Space Technology, Pecha 
Kucha, Speed geeking, World Café 

V prípade potreby ponúknite pravidelné kolá spätnej väzby, otázky a 
odpovede 
 

Príprava 
Vyberte sériu hier a pripravte ich 
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