
MEDZI - 
GENERAČNÉ
ROZDIELY

B R O Ž Ú R A  A K T I V Í T  A  Ú L O H  K  T É M E

Podrobné pokyny na aktivity

s rôznymi skupinami.

Brožúra obsahuje prehľad štyroch rôznych workshopov vytvorených

a testovaných na Slovensku, v Gruzínsku, Veľkej Británii a Poľsku.
Brožúra sa vydáva v rámci projektu KA2 „Youth on stage“, ktorý je

financovaný z programu Erasmus + Mládež.



Nápad na workshop z Poľska

BB, X, Y, Z !

TÉMA A CIEĽ

Cieľom seminára je oboznámiť mladých ľudí so
všeobecnými ťažkosťami, s ktorými sa môžu stretnúť na
trhu práce, a poskytnúť im niekoľko tipov, ako riešiť zložité
situácie v oblasti komunikácie. Workshop má zabezpečiť:
- integrácia - na začiatku seminára je zahrievanie s
privítaním a neskôr sú účastníci rozdelení do diskusných
skupín.

- vzdelávanie - seminár obsahuje prezentáciu
medzigeneračných rozdielov (charakteristiky
generácií BB, X, Y, Z, ich cieľov a hodnôt) a komunikačných
techník prijímania náročných správ.

- Experimentovanie - mladí ľudia sú rozdelení do
praktických a diskusných skupín, aby uviedli teóriu do
praxe.

VEĽKOSŤ SKUPINY A VEK

Workshop je určený pre znevýhodnenú mládež,

pracovníkov s mládežou a / alebo zamestnávateľov z
centier sociálnej integrácie.

INŠTRUKCIE

1. časť - moje predchádzajúce skúsenosti s generačnými
rozdielmi.
1. Energizer - predstavte sa psychodramaticky -

pomocou šálov predstavte priebeh seminára.

Šály predstavujú konkrétne časti dielne. Položené jeden
po druhom na podlahu predstavujú obsah dielne. Prvý šál
znamená úvod, druhý teoretický, tretí praktický a posledný
pre zhrnutie.

2. Úvod - výmena skúseností generácií - či pozorujú takýto
jav alebo vidia medzigeneračné rozdiely v práci.
Cvičenie „Časová os“. Účastníci sú vyzvaní, aby šli na časovú
os podľa svojho veku. Facilitátor potom vytvorí tri skupiny,

podľa veku.

Každá skupina má zostaviť zoznam STEREOTYPOV o
mladšej, strednej a staršej generácii (v tejto etape ešte
neuvádzajte podrobnejšie vysvetlenie o generácii
baby boom).



INŠTRUKCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cvičenie „Zdrvujúce stereotypy“. Každý účastník dostane
3 post-it poznámky a zapíše príklad správania
ktoréhokoľvek zástupcu generácie, ktorého bol svedkom.

Poukazujú na to, že je potrebné opísať iba správanie (čo
možno počuť alebo vidieť), nie jeho interpretáciu. Potom v
pároch účastníci vyberú jednu poznámku a prídu so 4
možnými dôvodmi, motiváciami a zdrojmi tohto správania
(2 pozitívne a 2 negatívne). Zdieľajte myšlienky v
skupinách po štyroch alebo so všetkými. Zmyslom tohto
cvičenia je uvedomiť si, že nie je ľahké pochopiť, prečo
niekto koná určitým spôsobom, a my sa snažíme iných
ľahko súdiť namiesto toho, aby sme sa im snažili
porozumieť. Rovnakú tendenciu máme, keď pozorujeme a
posudzujeme správanie a rozdiely medzi generáciami.
 

4. Trocha teórie - čo sú generácie BB, X, Y, Z, ako sa
navzájom líšia - hra porovnávania fráz s generáciou, ktorej
zástupca by s najväčšou pravdepodobnosťou povedal v
danej situácii.
Prezentácia.

 

5. Po prezentácii požiadajte celú skupinu o zoznam
najcharakteristickejšie črty danej generácie zabezpečujúc,

že sa líšia od STEREOTYPOV a ako.

 

6. Energizer: V skupinách po štyroch účastníkoch
predstavuje vek daný facilitátorom; napr. keď počujú 66,

skupina musí použiť svoje telá na vytvorenie čísla „66“.

 

Ja ako predstaviteľ „inej“ generácie
7. V skupinách troch účastníkov cvičte rozprávanie
zástupcom iných generácií (role-play). V tomto cvičení sú
tri kolá a každý účastník preberá úlohu A) postavy B) seba
samého C) pozorovateľa v každom kole. Účastníci budú
mať možnosť A) vcítiť sa do úlohy zástupcu inej generácie,

B) precvičovať rozhovory s takou osobou s cieľom pripraviť
pôdu pre spoluprácu,

C) pozorujte rozhovor a poskytnite spätnú väzbu
účastníkovi cvičiacemu konverzáciu B.

Každý účastník dostane zoznam, ktorý mu umožňuje
interpretovať úlohu postavy (A).

 

Zoznam obsahuje:

- opis situácie (náčrt: napr. v obchode dedo a vnučka
sledujú televíziu atď.), ktorý je potrebný na
precvičenie. Táto časť sa objavuje spolu s osobou,

ktorá hrá svoju vlastnú rolu.



INŠTRUKCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci si môžu vymyslieť situáciu sami, ale môžu tiež
využiť situácie, ktoré boli pripomenuté počas cvičenia
„Zdrvujúce stereotypy“.

- meno, vek, povolanie, základné údaje
- krátky bio
- hlavné motivácie, nádeje, priority života
- operačná motivácia (to, čo charakter potrebuje v tejto
konkrétnej situácii)
- hlavné obavy v živote
- vzťah k B (načrtnutý spolu s B)

- kto sa podobá vášmu každodennému životu (informácie
užitočné pri príprave na výkon).

Základný predpoklad pri analýze charakteru
je to, že koná s „dobrými úmyslami“ (aj keď niekto robí zlo,

nerobí to kvôli „potrebe konať zlo“). Každý musí byť
schopný „brániť“ svoj charakter.
 

Po skončení prípravy účastníci pokračujú hrať svoje úlohy v
malých skupinách. Moderátor pripomína účastníkom ciele
každej úlohy.

Na začiatok môžete navrhnúť 2-3 opakovania pred
celou skupinou.

Po každom kole pozorovatelia odovzdajú spätnú väzbu
osobe B.

 

8. Keď sa vcítime do iných generácií, dokážeme vytvoriť
ten správny priestor pre spoluprácu. Neznamená to, že
konfliktné situácie zmiznú. Teraz sa zameriame na to, ako
prijímať ťažké správy - prezentáciu metódy NVC
(reagovanie na správu ako na požiadanie, potrebu, pocit,
pozorovanie).

Je to metóda, ktorá vám pomôže zvládnuť vaše pocity, keď
dostanete nepríjemnú správu, a umožňuje vám to
porozumieť vášmu partnerovi. Vykladáme
kritická / nepríjemná / bolestivá správa v 4 krokoch
(napr. fráza „vždy meškáte!“):

- pozorovanie - uveďte skutočnosť (máte na mysli, že som
prišiel o 10 minút neskôr?)

- pocity - pokúste sa uhádnuť, odkiaľ môže vzniknúť
hnev (obávate sa o moje zapojenie sa do práce? -

dotyčná osoba mohla vydať nepríjemnú správu,

pretože sa obáva, že sa nám o prácu nestaráme)

- potreby - pýtajte sa na potrebu za pocitom hnevu
(chcete, aby som bol presnejší?)

- žiadosti - pomenujte zmenu, ktorú chce váš partner
urobiť - (chcel by som, aby som vás informoval, keď sa mi
niečo stane a ja budem meškať?)

 

8. Prijímanie správ - vo dvojiciach účastníci trénujú,

ako prijímať ťažké správy.



 TIPY PRE MODERÁTORA

1. Oboznámte sa s témou generácií a prezentácie
2. Umožnite skupine, aby konala slobodne, ale dávajte
pozor na čas.
3. Zohľadnite energetickú hladinu v skupine a spravujte
ju prostredníctvom prestávok, rozcvičovacích hier,
zmien úloh
4. Vytvorte priateľskú a bezpečnú atmosféru so
zmyslom pre humor

DEBRIEFING 

Spätná väzba od skupiny - požiadajte ich, aby napísali,
čo pre nich bolo ťažké a ktoré časti sa im páčili.
Niekoľko slov na zhrnutie a uvažovanie o tom, ako
môžu medzigeneračné rozdiely zlepšiť spoluprácu.

 

Na záver účastníci poskytnú spätnú väzbu na karty -

červené a zelené - čo im pomohlo a čo bolo ťažké, kolo s
dojmami.
Posledné cvičenie má za cieľ ukončiť stretnutie v
uvoľnenej atmosfére a s dobrými spomienkami na
workshop - gordický uzol.
Skupina tvorí kruh, každý zavrie oči a natiahne ruky.

Pri znamení vodcu idú so zavretými očami do stredu
kruhu a nájdu niekoho ruku v tme. Týmto spôsobom
je uzol zviazaný a po chvíli sa rozpletie bez pustenia
rúk.

HANDOUT A MATERIÁL

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TtIojDWOsgg 

Gordický uzol:
http://www.wilderdom.com/games/descriptions/Human
Knot.html
Informácie o generáciách:

http://fourhooks.com/marketing/the-generation-guide-

millennials-gen-x-y-z-and-baby-boomers-

art5910718593/

-      šály/šatky
-      projektor so zvukom, obrazovka/plátno
-      červené a zelené kartičky

INŠTRUKCIE

Účastníci praktizujú reakciu na nepríjemné, zovšeobecnené
správy v 4 krokoch (1. pozorovanie,

2. pocity, 3. potreby, 4. žiadosti). Jedna osoba dáva
nepríjemnú správu, druhá sa pokúša odpovedať na tieto
kroky. Po kole si vymieňajú úlohy.

 

9. Koniec - zdieľanie spätnej väzby na kartách -

červenej a zelenej - čo im bolo užitočné a čo bolo
ťažké, kolo s dojmami.



INTERGENERATIONAL
WORKSHOP FOR MANAGERS

TÉMA A CIEĽ

Cieľom seminára je prehĺbiť povedomie o rozdieloch
medzi rôznymi generáciami zamestnancov a
kandidátov, aby ostatní vnímali rozmanitosť ako
príležitosť pre organizáciu, prehĺbiť vzájomné
porozumenie, ktoré môže nakoniec posilniť náborové
a riadiace schopnosti manažérov alebo
zamestnávateľov.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Zamestnávatelia a manažéri, ktorí riadia a
zamestnávajú vekovo rozmanité tímy.

INŠTRUKCIE

1. časť - Moje predchádzajúce skúsenosti s generáciami.
Úvod, privítanie, zdieľanie individuálnych očakávaní,
prezentácia programu a cieľov.

 

Cvičenie „Časová os“. Účastníci sú vyzvaní, aby šli na
časovú os podľa svojho veku. Facilitátor potom vytvorí
tri skupiny, podľa veku.

V skupinách účastníci hovoria o kľúčových udalostiach -

ich predchádzajúcich skúsenostiach s generáciami.
Skúsenosti by sa mali týkať spoločenských, politických a
kultúrnych udalostí. Potom má skupina zostaviť zoznamy
STEREOTYPOV o mladšej, strednej a staršej generácii (v
tejto etape ešte neuvádzajte podrobnejšie vysvetlenie
medzi baby boom, X, Y, Z).

 

Cvičenie „Zdrvujúce stereotypy“. Každý účastník dostane 3
post-it poznámky a zapíše správanie ktoréhokoľvek
zástupcu generácie, ktorého bol svedkom. Poukazovať na
to, že je potrebné opísať iba správanie (čo možno počuť
alebo vidieť), nie jeho interpretáciu. Potom v pároch
účastníci vyberú jednu poznámku a prídu so 4 možnými
dôvodmi, motiváciami a zdrojmi tohto správania (2
pozitívne a 2 negatívne). Zdieľajte myšlienky v skupinách
po štyroch alebo so všetkými. Zmyslom tohto cvičenia je
uvedomiť si, že nie je ľahké pochopiť, prečo niekto koná
určitým spôsobom, a my sa snažíme iných ľahko súdiť
namiesto toho, aby sme sa im snažili porozumieť. Rovnaká
tendencia platí, keď pozorujeme a posudzujeme správanie
a rozdiely medzi generáciami.
Uschovajte si post-it poznámky s popismi správania
na neskoršie. Účastníci sa pustia do individuálnej
práce a vyplnia všetky 3 kategórie na FORMULÁROCH
ROZDIELOV. Všimnite si hlavné charakteristiky celej
skupiny.



INŠTRUKCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. časť - Poznatky získané z výskumu.

Rozdeľte účastníkov do 4 skupín. Každá skupina si vyberie
pozorovateľa.

Každá skupina dostane inú správu o generačných
otázkach. Každému účastníkovi je ponúknutá kópia, buď v
elektronickej podobe (napr. Dostane odkaz na mobilný
telefón) alebo v papierovej forme. Účastníci majú „uchopiť
predmet správy“ za predpokladu, že každý z nich najskôr
individuálne skontroluje zistenia zo správy s ich
formulárom rozdielov, potom (v diskusii s celou skupinou)

so zoznamom stereotypov.

 

Pozorovateľ je nastavený ako „tajná úloha“, aby pozoroval
účastníkov svojej skupiny a zaznamenal spôsoby, akými
získajú kópie správy (v elektronickej alebo papierovej
podobe) a spôsoby, ako z nich získať vedomosti (či už
čítajú celý článok alebo iba nadpisy, zvýraznenie,

zapisovanie, vytváranie výkresov atď.). Účastníci si môžu
vybrať z nasledujúcich správ: Newspoint „Generácie v
Poľsku a potreba monitorovať svoju rastúcu aktivitu“,

Deloitte „Prvé kroky na trhu práce“, Universum Global
„Generácie X, Y a Z na trhu práce“, Wszechnica UJ
„Generácia Y - potreby a návyky, ktoré ovplyvňujú zdieľanie
vedomostí.“
 

Samostatná práca: krížová kontrola formy rozdielov so
zisteniami z danej správy.

Diskusia s celou skupinou: do akej miery sú v správach
potvrdené stereotypy uvedené vyššie.

V tejto časti pozorovateľ odhalí skupinám svoje
pozorovania týkajúce sa spôsobu, akým účastníci pracovali
s textom. Jednotlivo účastníci zvážia, či ich vlastné
preferencie sú v súlade so spôsobmi čítania generácií
(mladí ľudia majú tendenciu čítať na mobilných
zariadeniach, náhodne čítať atď.).

 

Vedúci predstaví skupine metodológiu sociologického
výskumu generácií:
- že výskum generácií nebol dostatočne overený a malo by
sa s ním pristupovať opatrne,

- táto osobnosť je v konečnom dôsledku dôležitejšia
ako generácia



INŠTRUKCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- že spoločnou skúsenosťou ľudí z danej generácie sú skôr
zdieľané skúsenosti ako funkcie. Tieto skúsenosti môžu u
rôznych ľudí rozvíjať rôzne postoje, napr. príležitosti na
cestovanie, ktoré sú charakteristické pre generáciu Y,

môžu v jednom prípade vzbudiť zvedavosť a v druhom
pocit nebezpečenstva.

 

Ja ako predstaviteľ „inej“ generácie
V skupinách troch účastníkov trénujete so zástupcami
iných generácií (hranie rolí). V tomto cvičení sú tri kolá a
každý účastník preberá rolu A) postavy B) za svoju
C) v každom kole pozorovateľ. Účastníci budú mať
možnosť A) vcítiť sa do úlohy zástupcu
iná generácia, B) precvičovanie s nimi
osoba na prípravu podkladov pre spoluprácu, C) pozoruje
konverzáciu a dáva spätnú väzbu účastníkovi, ktorý vedie
konverzáciu B.

Každý účastník dostane formulár charakteru, ktorý im
pomôže interpretovať úlohu charakteru (A).

 

Formulár znakov obsahuje:

- opis situácie v práci (náčrt napr. pracovného pohovoru,

situácie, keď tlačiareň nepracuje, atď.) potrebné na
precvičenie. Táto časť odhalená spolu s osobou, ktorá hrá
svoju vlastnú rolu. Účastníci si môžu vymyslieť situáciu
sami, ale môžu tiež využiť situácie, ktoré boli pripomenuté
počas cvičenia „Zdrvujúce stereotypy“.

- meno, vek, povolanie, základné údaje
- krátky bio
- hlavné motivácie, nádeje, priority života
- operačná motivácia (to, čo charakter potrebuje)

v tejto konkrétnej situácii)
- hlavné obavy v živote
- vzťah k B (načrtnutý spolu s B)

- kto sa podobá osobe z vášho každodenného života
(informácie užitočné pre prípravu na predstavenie)

Základný predpoklad pri analýze charakteru je to, že
koná s „dobrými úmyslami“ (aj keď niekto robí zlo,

nerobí to kvôli „potrebe robiť zlo“). Každý musí byť
schopný „brániť“ svoj charakter.



 TIPY PRE MODERÁTORA

Predstavený obrys seminára predstavuje jednu
jednotku, ale s určitými cvičeniami sa dá zaobchádzať
ako s voliteľnými / vzájomne zameniteľnými v
závislosti od zvoleného druhu práce a potrieb. Časy
pre jednotlivé cvičenia sa neuvádza za predpokladu,

že sa môžu vykonávať s rôznou dynamikou a
podrobnosťami.

HANDOUT A MATERIÁL

Flipchart, popisovacie perá, karty a perá, papierové pásky
(na vytvorenie časového plánu na podlahe), 4 správy,

formulár rozdielov.

INŠTRUKCIE

Po dokončení prípravy účastníci hrajú svoje úlohy v
malých skupinách. Moderátor pripomína účastníkom ciele
každej úlohy.

Na začiatok môžete navrhnúť 2-3 opakovania pred celou
skupinou.

Po každom kole pozorovatelia odovzdajú spätnú väzbu
osobe B.

 

Po ukončení všetkých cvičení skupina zostaví „Zoznam
osvedčených postupov manažéra a manažéra ľudských
zdrojov, ako hovoriť so zástupcami rôznych generácií“
(osobitne pre každú generáciu alebo pre mladšiu
generáciu: Y a Z).

 

Na konci účastníci zdieľajú to, čo pre nich bolo
najdôležitejšie počas seminára a aké zmeny urobia vo
svojom správaní voči zástupcom iných generácií v
práci.



Nápad na workshop z Gruzínska

POSTAVME MOSTY

TÉMA A CIEĽ

Cieľom seminára je začať hovoriť o generačných
rozdieloch a premýšľanie na tým, ako ich riešiť v
každodennom živote.

VEĽKOSŤ SKUPINY A VEK

30 ľudí 
veková skupina: jedna skupina 17-30-ročných a druhá
30-55-ročná.

ZAČIATOK AKTIVITY

Aktivita sa začína krátkym energizérom nazývaným „HI-
HA-WHO“.

- Skupina tvorí kruh;

- Jedna osoba dá dlane dokopy a zdvihne ich nad
hlavu a povie HI. Dvaja účastníci, ktorí stáli vedľa
„osoby HI“, dali dokopy dlane a ukázali ich na pás HI
osoby a povedali HA. Osoba, ktorá stojí v strede,

poukazuje WHO na niekoho zo skupiny a tak ďalej. Tí,
ktorí zabudli povedať HI
alebo bod ich dlane budú vyhodené z kruhu.

Toto pomáha skupine sústrediť sa na to isté a vytvoriť
neformálnejšieho ducha.

INŠTRUKCIE K HLAVNEJ

ČASTI WORKSHOPU

Lektor zhromažďuje skupinu v kruhu a rozdelí skupinu do
dvoch skupín podľa veku: 17-30 a 30-55 rokov.

Päť dobrovoľníkov z každej vekovej skupiny sa stáva
pozorovateľmi a tvorí tretí tím.

Nakoniec máme tri skupiny - pozorovatelia, generácia 1 a
generácia 2.

Generácia 1 a Generácia 2 dostávajú rovnaké témy na diskusiu.

- Ako používate moderné technológie (Gadgets, Social Media,

Internet ...)?
- Dozviete sa niečo od mladých ľudí / ľudí stredného veku? Čo
konkrétne?

- Akú prácu alebo kariéru by si chcel?
- Čo je pre teba zmena? Čo z toho cítiš?
- Čo pre teba znamená úspech?

- Ako vidíte profesionalitu a skúsenosti?
 

Účastníci majú 30 minút na prediskutovanie tém a
vymenujú jednu osobu, ktorá pri stretnutí so zástupcom
druhej generácie vyjadrí / stručne predstaví svoj MOST.



INŠTRUKCIE K HLAVNEJ ČASTI

WORKSHOPU

Po skončení diskusie predstavte MOST. (Na podlahe sú
oproti sebe dve stoličky alebo prikrývky). „Toto je most,
okamih v našich životoch, keď stretneme osobu odlišnej
vekovej skupiny, mentality alebo ideológie a nemáme na
výber - ak sa na niečo nezhodneme, nebudeme môcť
prekročiť most a dosiahnite náš cieľ v bezpečí a zdravý.

“Preto privítajte MOST, aby ste prediskutovali tému po téme,

dohodli sa, nesúhlasili a spoločne dospeli k záverom.

Prvý zástupca každej skupiny sa posadí na stoličku a bude
čeliť druhej osobe. Od tejto chvíle majú 3 minúty na
obhajobu svojich pozícií, na vzájomnej dohode alebo na
opätovnú diskusiu. Každá téma je pokryté týmto spôsobom.

Počas celého procesu sa pozorovatelia spájajú s diskusiami
a berú na vedomie:

- Ako prebieha diskusia;

- kto je aktívnejší alebo sa viac dohodol na témach;

- Aký je tímový duch?

- Existujú nejaké argumenty, ktoré nespomenuli
stretnutie na moste?

Všetci sa stretávajú na moste. Záverečné slovo má tím
pozorovateľov, ktorí uskutočňujú krátku analýzu
procesu, argumentov atď.

TIPY PRE MODERÁTORA

Jasne vysvetlite pravidlá diskusie a dialóg BRIDGE,

odpovedzte na otázky, ktoré by skupina mohla mať,
v prípade potreby niekoľkokrát;
Dávajte pozor, aby ste rozdiely medzi vekovými
skupinami príliš nezvýraznili (nikoho
neznepokojovali);
Pamätajte na čas;

Sledujte skupiny čas od času, ak majú nejaké
otázky;

DEBRIEFING 

Ak sa chcete skupiny opýtať, opýtajte sa:

- Aké boli vaše očakávania pred začatím aktivít?
- Ako prebiehala diskusia?

- Podarilo sa vám úplne vyjadriť svoje názory?

- Zmenili ste názor?
- Rozumeli ste niečo nové?

- Ako sa teraz cítiš?
Ovplyvní to váš prístup k rôznym generáciám?



Nápad na workshop z UK

KROK, ČI STOP!

TÉMY A CIEĽ

· Pohľad triedy a rôznych generácií.
· Ašpirácie (túžby rodičov / rodiny pre mladých ľudí a pre
seba)

· Financie (hospodárska situácia rodičov a rodiny a to, čo si
myslia, že sa oplatí zaplatiť)
· Úroveň vzdelania (vzdelanie rodičov / rodiny a ich
skúsenosti s tým).

· Akékoľvek ďalšie potreby, ktorým čelia rodičia / rodina
(napr. Nízka úroveň gramotnosti, zdravotné problémy atď.)

 

Cieľom seminára je umožniť diskusiu a prinútiť
mladých ľudí, aby začali uvažovať o týchto
problémoch a skúmali ich v bezpečnom prostredí.

VEĽKOSŤ SKUPINY A VEK

Navrhujeme usporiadať seminár s mladými ľuďmi NEET
(nie v zamestnaní, vzdelávaní alebo odbornej príprave),

ako aj osobitne s pracovníkmi na podporu mládeže /

zamestnania.

Skupiny 20 mladých ľudí
NEET mladí ľudia vo veku 18 - 25 rokov

INTRO DO WORKSHOPU

Predstavenie vedúcich a prehľad toho, čo sa od
účastníkov počas seminára bude požadovať.
Ice breakers hry:

napr. Hľadanie Nema - jednoduchá energizujúca hra,

ktorá rozbije ľad a urobí skupinu príjemnou.

CVIČENIE 1

Na podlahe je čiara (vyrobená pomocou pásky alebo
čohokoľvek iného). Moderátor žiada účastníkov, aby šli na
stupnici: 1 - nie veľmi dôležité, 10 - veľmi dôležité.

 

Ako vnímajú mladí ľudia svoje postavenie v rodinách a
komunitách a ako to ovplyvňuje ich schopnosť vstúpiť
na trh práce?

napr. pomocou čiary môžete skúmať rôzne pohľady na
život, napríklad „Je potešenie vašich rodičov dôležité“, 1 -
nie veľmi dôležité, 10 - veľmi dôležité “, aby účastníci mohli
začať premýšľať o tom, ako sa umiestnia vo svojom svete a
čo ich ovplyvňuje. Ďalšie otázky budú zahŕňať:
- Chcú učitelia / tútori pre vás to najlepšie?

- Myslíte si, že kvalifikácia je dôležitá?

- Myslíte si, že plánovanie vašej budúcnosti je
dôležité?



CVIČENIE 2

Otázky: Kto sú ľudia vo vašom živote, ktorí vás ovplyvňujú?

Ako ovplyvňujú vaše voľby? Ako vám pomáhajú a bránia
vám pri hľadaní práce?

 

Portrétová hra: Skupina hrá hru na spoločnú kreslenie
autoportrétu. Toto je rozšírené tak, aby ľudia mohli do
portrétu pridať charakteristiky, napr. „Aké sú vaše
obľúbené koníčky?“, „Aká je podľa vás vaša najlepšia
kvalita?“ Aká je podľa vás vaša najväčšia zručnosť? Aký je
váš sen? “Portréty sa krátko zdieľajú so skupinou a každý
člen je požiadaný, aby sa pozrel
a vytvorte jeden cieľ na osobu.

 

Od ďalších účastníkov sa žiada, aby na zadnú časť
autoportrétu napísali až päť ľudí, o ktorých si myslia, že
ovplyvňujú ich život. Požiadajte ich, aby si ich objednali a
usporiadali ich autoportréty v poradí podľa toho, koho
podľa ich názoru najviac ovplyvňujú ich životy.

 

Potom zahrajte hru „Kroky a zastávky“

kúsok papiera nakreslí obrys ruky na jednej strane a
obrys ich nôh na druhej strane. Potom vytvorte dva
medzery, začiatočný a koncový. Pomocou pracovného
cieľa jedného z vedúcich workshopov alebo postavy z
príbehu okuliarov sa opýtajte, či skupina môže
pomôcť človeku dostať sa zo štartovacieho priestoru k
cieľu na konci priestoru pomocou zoznamu
ovplyvňovačov. Napr. "Myslíte si, že pán Hussen je
zastávkou alebo krokom, ktorý pomáha Amy
dosiahnuť jej cieľ? Myslíte si, že mama je zastávka
alebo krok? Môžete zmeniť zastávku na krok? Môže sa
niekedy krok zastaviť? “Preskúmajte odpovede so
skupinou. Povzbudzujte ich, aby podnikli vlastný krok,

keď sú zaseknutí. Ako si môžeme pomôcť, ak nám
naši ovplyvňovatelia nepomáhajú?

DEBRIEFING 

Zdieľať odpovede skupín a viesť diskusiu o spätnej
väzbe. Existujú nejaké opakujúce sa témy alebo nové
myšlienky / nápady, ktoré ľudia chcú zdieľať?
Požiadajte ich, aby sa pozreli na svoj vlastný
autoportrét a svoj vlastný cieľ. Ako si myslia, že ich
ovplyvňovatelia môžu byť krokmi alebo zastávkami pri
dosahovaní svojho cieľa? Ako by si mohli pomôcť
prekonať vplyvného človeka, ktorý pre nich vytvára
zastávku? Ako môžu byť krokom pre seba?

TIPY PRE MODERÁTORA

Umožnite flexibilné odpovede a načasovanie
Pred hraním si dôkladne uvedomte tieto hry
Urobte z dielne pohodlný a prívetivý priestor
Bavte sa



Nápad na workshop zo Slovenska

"ZÁZRAČNÝ LIEK"

TÉMA A CIEĽ

Rozmanitosť a špecifiká hlavných aktérov na trhu práce.

Hlavným cieľom nášho workshopu je poskytnúť
študentom - budúcim personálnym manažérom - spolu
so svojimi učiteľmi - skúsenými mentormi - nástroj
hlavných charakteristík zamestnancov na trhu práce.

Cieľom činnosti je zistiť rozdiely medzi rôznymi
zúčastnenými stranami a generáciami a tieto rozdiely
využiť na vybudovanie efektívnejšieho a
inkluzívnejšieho pracovného prostredia.

VEĽKOSŤ SKUPINY A VEK

Skupina 30 študentov, absolventov a učiteľov
vzdelávania dospelých
Skupina 40 študentov, absolventov a učiteľov
vzdelávania dospelých, personalistov a širšej
verejnosti.

INŠTRUKCIE

Najprv všetci účastníci brainstormujú o štruktúre trhu
práce z pohľadu zamestnávateľov. Najskôr individuálne na
post-it papieroch a potom, čo pracujú v 3 skupinách,

identifikujú druhy zamestnancov - horizontálne, zostavia
zoznam a predložia ho ostatným dvom skupinám. Lektor
sa pokúsi nájsť spoločné prieniky a vyberie vstupy.

 

Potom, čo sa skupiny dohodnú na konkrétnych
typoch zamestnancov, ktoré sú na trhu najbežnejšie.

(napr. Rómovia, NEET, etnické menšiny, atď.).

Vykonávajú SWOT analýzu charakteristík a špecifík
každej skupiny. Je to samostatná práca v 3 skupinách,

po ktorej nasleduje prezentácia výsledkov,

V závere prvej časti je priestor pre otázky a diskusiu o
SWOT.

 

Druhá časť seminára je venovaná prípadovej štúdii -
dennej rutine HR manažéra (variácia hry „zázračný lienk“);

 

Poslednou časťou je film s diskusiou:

- https://www.onlinezivakniznica.sk (príbeh Anetky,

Maťa a Sára);

TIPY PRE MODERÁTORA

- Vysvetlite horizontálnu štruktúru trhu práce a každý
bod SWOT analýzy;

- Pozorujte skupiny a uľahčujte tímovú prácu, ak sa
zaseknú;

- Stručne a jasne vysvetliť pravidlá hry;



DEBRIEFING
Zdieľať odpovede skupín a viesť diskusiu o spätnej
väzbe. Existujú nejaké opakujúce sa témy alebo nové
myšlienky / nápady, ktoré ľudia chcú zdieľať?

MATERIÁL

Trh práce -

https://goo.gl/s4We71https://goo.gl/CmUwRm
Mládež na trhu práce na Slovensku -

https://goo.gl/UHvgRS
Analýza zamestnanosti - https://goo.gl/3d8YH6
Film - https://goo.gl/1jyKJN

Účastníci sú rozdelení do skupín najmenej troch. Na počte skupín nezáleží, pretože
skupiny si navzájom nekonkurujú. Každá skupina dostane prázdnu tabuľku, ktorá je v
prílohe. Existuje niekoľko rôznych ľudí a niekoľko kategórií alebo atribútov, ktoré
charakterizujú tieto osoby. Organizátor ako jediný má tabuľku s úplnými informáciami a
presnými informáciami o každej osobe.

 

Skupinám je predostretá situácia, že disponujú „zázračným“ liekom na AIDS, ale môžu
zachrániť iba jednu osobu. Úlohou je rozhodnúť sa a vybrať jednu osobu zo zoznamu v
tabuľke, ktorý liek dostane a bude zachránená. Problém je v tom, že hráči na začiatku nič
nevedia, majú možnosť požadovať od organizátora iba 23 informácií (tabuľky buniek) z 30.

Informácie sa nemôžu vymieňať medzi sebou.

 

Na základe týchto informácií si skupina musí zvoliť najvhodnejšieho kandidáta na
očkovaciu látku - „zázračný liek“. Rozhodnutie musí byť obhájené a tiež vysvetlené.

Neexistuje správna odpoveď.

HANDOUT NA HRU



 
Tento projekt bol financovaný

 s podporou Európskej komisie.
Táto brožúra odráža iba názory

autorov a Komisia nezodpovedá 
za žiadne použitie, ktoré môže byť

produktom z informácii 
v nej obsiahnutých.


