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Názov projektu: Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector StandPlast VET
Číslo projektu: 2013-1-SK1-LEO05-06359
Číslo zmluvy: 13310 0362
Trvanie projektu: 1.12.2013 –31.5.2015
Výstupy
• Príručka pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v oblasti odvetvia
spracovania plastov (zapojenie sa do prieskumu a účasť na workshopoch v SR)
•

•

•

Príprava a testovanie vzdelávacieho programu pre “Trénerov, lektorov a učiteľov” (možnosť
vybrať a vyslať firemných technických trénerov, lektorov a učiteľov, ktorí realizujú odbornú
prípravu, zaúčanie a firemné technické vzdelávanie)

WEB portál “members zone” zameraná na informálne vzdelávanie – články, analýzy, správy
z aplikovaných výskumov z oblasti spracovania plastov. (možnosť získať heslo do členskej
zóny, kde si môžu vaši zamestnanci rozširovať vedomosti z oblasti aplikovaného výskumu
plastov)

Príprava a testovanie Elektronického odborného 3 jazyčného slovníka v oblasti spracovania
plastov (možnosť zapojenia sa do testovania slovníka v oblasti spracovania plastov)

PARTNERI PROJEKTU



Tréning „ Ako učiť“

3

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE „TRÉNEROV. LEKTOROV A UČITEĽOV“ V OBLASTI
SPRACOVANIA PLASTOV.
Cieľ: Rozšíriť vedomosti a posilniť zručnosti trénerov, lektorov a učiteľov v oblasti výučby plastov
tak, aby boli schopní zabezpečovať výučbu formálneho a neformálneho vzdelávania na
porovnateľnej úrovni, ako v krajinách EU.
Cieľová skupina: učitelia (stredné odborné školy, vysoké školy), tréneri, lektori.
Konkrétne časti “modulárneho pilotného vzdelávacieho programu”
Každý vzdelávací modul bude mať samostatný učebný program.
3 dňový Tréning trénerov „Ako učiť“ – miesto realizácie SR, partner A-OMEGA, s.r.o, (výučba
v slovenskom jazyku).
Hlavným cieľom tréningu: Posilniť lektorské a trénerske zručnosti u lektorov, trénerov a učiteľov
v rámci odborného vzdelávania.


Case study – pre učiteľov, trénerov a lektorov (Prepojenie teórie a praxe vo výučbe
odborného vzdelávania) miesto realizácie LEOBEN, partner Montanuniversität University
Leoben, Rakúsko
Hlavný cieľ: výučba metodológie Case study, spojenie teórie s praxou a prezentácie v anglickom
jazyku.


3 dňový tréning trénerov zameraný na získanie nových odborných poznatkov z oblasti
spracovania plastov – miesto realizácie SR, partner STU Bratislava (výučba v slovenskom
jazyku)
Hlavný cieľ: rozšíriť poznatky z oblasti nových technológií spracovania plastov.


5-6 dňový tréning zameraný na metódy výučby (napr. prostredníctvom vzdelávacích
software), zameraný na kvalitu vzdelávacieho procesu, na verifikáciu vstupných poznatkov,
na verifikáciu získaných poznatkov a zručností, na meranie vzdelávacích výstupov a ich
aplikácia v praxi. Miesto realizácie Telford, City of Wolverhampton College. Veľká Británia
(výučba a tréning v anglickom jazyku)
Hlavný cieľ: získať zručnosti v oblasti metodológie výučby, verifikácie vstupov a výstupov
vzdelávacieho procesu.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
Produkt

Vzdelávací program pre učiteľov, lektorov a trénerov v odvetví spracovania
plastov.

Spolu:

104 hodín

Zodpovednosť

Popis aktivity

3/2014

A-OMEGA
(24 hodín)

3 dňový tréning trénerov AOMEGA -"ako učiť"

26-28.3.

UnLeoben
(8 hodín)

Príprava a realizácia „exkurzie“ pre
učiteľov University Leoben (AT)

STU BA
(24 hodín)

3 dňový tréning trénerov - odborný na
STU Bratislava

CoWC
(48 hodín)

Príprava a realizácia tréningu v CoWC
(Veľká Británia) (6 dní)
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PROGRAM

26.3.2014 – STREDA
10,00
Otvorenie tréningového programu
Informácie o projekte „STANDPLAST“. Popis jednotlivých sústredení v rámci
prípravy učiteľov, trénerov a lektorov.
Úvod – predstavenie účastníkov, program tréningu, cieľ tréningu,
očakávania, pravidlá, rozdelenie do skupín.
Tréner, lektor a jeho osobnosť (profil trénera, kompetencie, cvičenie,
využitie metódy SWOT)
12,30-13,00 PRESTÁVKA
Základy interpersonálnej komunikácie -tréner (pravidlá a chyby
odovzdávania a prijímania informácií, cvičenia)
Aktívne počúvanie (nácvik). Parafrázovanie, kladenie otázok, formulovanie
a zadávanie inštrukcií (nácvik)
15,00-15,15 PRESTÁVKA
Spätná väzba v komunikácii a jej využitie pri výučbe (cvičenia)
Chyby pri poskytovaní a prijímaní spätnej väzby (nácvik)
Neverbálna komunikácia, empatia, emočná inteligencia (cvičenia a hry)
17,30
Reflexia – záver z 1. dňa

27.3.2014 - ŠTVRTOK
8,00
Rekapitulácia z predchádzajúceho dňa.
Proces učenia (spôsoby učenia, Bloomova taxonomia, špecifiká učenia
dospelých)
Cyklus učenia, štýly učenia sa (individuálne metódy a diskusia).
10,00-10,15 PRESTÁVKA
Analýza vzdelávacích potrieb. Stanovovanie cieľov výučby (cvičenia).
12,00-12,30 PRESTÁVKA
Dizajn školenia (obsah, trvanie, metodika, didaktika tréningu). Príprava
tréningového konceptu (cvičenie). Príprava učebných materiálov,
prezentačných materiálov a pomôcok.
Didaktická triáda jej využitie. Metódy a formy využívané vo vzdelávaní
dospelých (ich využitie v praxi odbornej prípravy) – cvičenie. Príprava
priestorov, kde učenie prebieha (diskusia).
14,30-14,45 PRESTÁVKA
Asertívne správanie trénera v procese učenia. Ako zvládnuť náročné situácie
pri výučbe (nácvik, cvičenia)
Otvorenie, uzatvorenie tréningu, priebežné zisťovanie spätnej väzby.
Hodnotenie tréningu (úrovne hodnotenia).
16,30
Reflexia – záver z 2. dňa
28.3.2014 – PIATOK
8,00
Rekapitulácia z predchádzajúceho dňa.
Môj tréning - realizácia
Zaučenie - Praktický nácvik a realizácia (práca v skupinách a prezentácia)
10,00-10,15 PRESTÁVKA
Zaučenie - Praktický nácvik a realizácia (práca v skupinách a prezentácia) –
pokračovanie.
Modelová situácia – metóda výučby (práca v skupinách a prezentácia)
12,00-12,30 PRESTÁVKA
Prípadová štúdia – metóda výučby (práca v skupinách a prezentácia)
14,30-14,35 PRESTÁVKA
Debrief (rozbor), cvičenie – metóda výučby (práca v skupinách
a prezentácia.
15,30
Záverečná spätná väzba – záverečná úloha (príprava „vlastného tréningu“)
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OSOBNOSŤ TRÉNERA, LEKTORA, UČITEĽA
Zručnosti trénera

Aktívne počúvanie

= schopnosť povzbudiť a pochopiť verbálny prejav druhých ľudí

Kladenie otázok

= schopnosť klásť vhodné otázky tak, aby sa rozvinula diskusia

Pozorovanie/citlivosť k procesu

=schopnosť uvedomovať si a sledovať proces

Verbálna prezentácia

= schopnosť prezentovať iným zrozumiteľné hovorené myšlienky

Flexibilita

= schopnosť a ochota prispôsobiť sa meniacim okolnostiam

Sebauvedomovanie

= uvedomovanie si svojich silných a slabých stránok

Otvorenosť

= ochota podeliť sa tvorivým spôsobom so svojimi myšlienkami a pocitmi

Zvládanie konfliktov

= ochota a schopnosť dosiahnuť výsledok výhra- výhra

Písomná prezentácia

= schopnosť prezentovať iným zrozumiteľné písané myšlienky

Sociálna sebadôvera

= schopnosť vzbudiť a udržať si u druhých dobrý dojem

Interpersonálna citlivosť

= schopnosť zistiť presne a jasne iné názory, pocity a potreby , ochota brať na ne ohľad

Sebariadenie

= schopnosť organizovať účelným spôsobom seba samého a svoj čas
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KOMUNIKÁCIA
Čo je vlastne medziľudská komunikácia?

Komunikácia je proces, v ktorom si ľudia odovzdávajú informácie, myšlienky a pocity.
Komunikácia je výmena významov medzi ľuďmi.

Prečo je medziľudská komunikácia taká zložitá?

Mnohí ľudia si myslia, že vedia dobre komunikovať s inými a nespôsobuje im to žiadne problémy – sú
priateľskí, milí, rozširujú dobrú náladu...Všetci sme však už zažili situáciu alebo ich bolo možno aj viac, že sme
niekomu niečo povedali, podľa nás, celkom jasne a on to pochopil úplne inak – dôsledky sú známe:
nesprávne splnená úloha, ak ju nejasne vysvetlil vedúci; urazenie sa partnera, ktorý v našom výroku pochopil
aj niečo iné, nielen to, čo sme povedali... Všetci komunikujeme v podstate dobre do určitého momentu – až
kým niekto na našu adresu neutrúsi necitlivú poznámku, až kým nás niekto nepožiada o radu a potom sa jej
vysmeje, až kým nás spolupracovníci neignorujú na porade....
Aby sme si ozrejmili k čomu vlastne pri komunikácii dochádza a ako komunikovať a vychádzať čo najlepšie
s ľuďmi, rozoberme si proces komunikácie a k čomu v tomto procese dochádza

Komunikačný reťazec

- prenos informácií z jednej osoby na inú tak, aby ich táto rozumela.
Povedané neznamená byť vypočuté, vypočuté neznamená byť porozumené, porozumené
neznamená byť akceptované a byť akceptované neznamená byť urobené.

Prvky procesu komunikácie
Zamýšľa
ná

Komunikačný kanál
Zakódovanie

Dekódovanie

Pochope
nie

Komunikačný
šum, hluk

Odosieľateľ
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Odosielateľ - osoba, ktorá prenáša správu
Správa - myšlienka, ktorú chce odosielateľ doručiť
Zakódovanie - výber určitých slov, alebo symbolov na vyjadrenie myšlienky
Komunikačný kanál - metóda použitá na doručenie správy
Prijímateľ - ľubovoľná osoba, ktorá si všimne, alebo sa zaujme významom správy
Dekódovanie - pochopenie významu správy tak, ako to zamýšľal odosielateľ
Spätná väzba - prijímateľ správu neabsorbuje, ale na základe nej reaguje
Šum, zvuk, hluk - jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výmenu informácií (fyzicky
hluk, psychologický hluk – predsudky, a i.)
Prostredie - druhý zdroj nedorozumení v komunikácií (miesto, čas, situácia)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kde teda dochádza k problémom pri komunikácii?

Keby existoval ideálny stav a človek vysielajúci informácie by ich formuloval presne podľa svojho
zámeru a prijímajúci človek by ich vnímal presne tak, ako boli povedané – potom by sme sa s
komunikáciou vôbec nemuseli zaoberať, žiaľ v tomto procese je veľká možnosť skreslenia
informácií:
Na strane vysielajúceho v tom, ako zakóduje, t.j. aké výrazové prostriedky použije na to, aby vyjadril
to, čo chce povedať.
Na strane prijímajúceho v tom, ako si dekóduje, t.j. ako on tomu rozumie, čo vysielajúci povedal.
Šum- fyzické vplyvy z prostredia sa dajú jednoducho odstrániť (napr. ak je hluk, nájdeme si tichšie
miesto), horšie je to s psychologickým šumom – ten spôsobujú dva faktory:
• naše predchádzajúce skúsenosti a ich vplyv na vnímanie súčasnosti
• fyziológia nášho mozgu

== Naše predchádzajúce skúsenosti a ich vplyv na vnímanie súčasnosti
Každý z nás získava skúsenosti počas celého svojho života a tie ovplyvňujú to, ako vnímame
súčasnú realitu. Ak sme napríklad už niekedy v minulosti stratili zamestnanie a bola to bolestná
skúsenosť, akonáhle nám vedúci hovorí o zmene činnosti, okamžite začneme vnímať napätie
a strach z prepustenia – naša energia a sústredenie smeruje k jedinej myšlienke – prepúšťanie, hoci
oň vôbec ísť nemusí - a skreslíme si informáciu, ktorú nám zamýšľal povedať vedúci. Ak by sme túto
informáciu podali ďalej, tak zvýrazníme možno fakt obáv z prepúšťania. Ďalší kolega by si zasa na
základe svojej skúsenosti skreslil informáciu podľa svojho vnímania, atď...

Niektoré ďalšie chyby pri vnímaní, ktorým sa treba vyhnúť:
• selektívne vnímanie: pozorujete len veci, ktoré vás najviac zaujali (tie, ktoré chcete vidieť
a potvrdiť si ich prítomnosť)
• “haló” efekt: jedno čiastkové pozorovanie môže ovplyvniť celkový dojem /(či v dobrom alebo v
zlom) /
• stereotypy: vzťahujú sa na charakteristiku jednotlivca podľa skupiny, do ktorej podľa vás táto
osoba patrí /(napr. Škóti sú skúpi)/
• prvý dojem: informácia, ktorú ste získali ako prvú, má najväčší vplyv na váš úsudok
• projekcia: vaše vlastné názory alebo povahové črty alebo povahové vlastnosti podľa vás
podobnej osoby pripisujete človeku, ktorého vnímate pri rozhovore
• dotvorenie: pozorovateľ si doplní - vymyslí chýbajúcu informáciu, atď.
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== Fyziológia nášho mozgu
Najnovšie výskumy ukázali, že kapacita ľudského mozgu je nastavená na spracovanie asi 2000 slov
za minútu. My sme ich schopní vysloviť asi 80-120. Ako využíva mozog zvyšnú kapacitu? U človeka
vysielajúceho: kým ešte hovorí svoju správu, sa jeho mozog už zaoberá aj inými vecami - ak
napríklad vedúci hovorí so svojím podriadeným, a pritom už rozmýšľa, ako pôjde na poradu vedenia
a ktoré materiály si pripraví. U človeka prijímajúceho správu: ak je to podriadený nášho vedúceho,
ten rozmýšľa o tom, prečo je vedúci taký nervózny, všíma si jeho oblečenie a pod.
Ľudský mozog však nemá vyčlenenú kapacitu na 80 slov osobitne – to znamená, že počas rozhovoru
vždy hrozí, že mozog zamestná celú svoju kapacitu niečím, čo pritiahlo jeho pozornosť – a to sú tie
momenty kedy vlastne ani nevieme, čo hovoríme, nepočúvame, čo nám hovoria a vtedy prichádza
k najväčšiemu skresleniu podávaných alebo prijímaných informácii.
Vzhľadom na to, že až pričasto dochádza k skresleniu informácii, dodržujme niekoľko zásad
o prijímaní a vysielaní informácií:
Čo môže urobiť človek, ktorý vysiela
informácie -vysielač, aby zabránil skresleniu
informácií
•
Zvoliť vhodné prostriedky (jednoduchý
jazyk, úroveň vyjadrovania, formu)
•
Zvoliť vhodné prostredie a čas(bez
rušenia)
•
Získať pozornosť / motivovať poslucháča
•
Používať príklady, prirovnania
•
Vhodne informácie štruktúrovať
•
Vyjadriť cieľ, účel stretnutia
•
Zabezpečiť pochopenie súvislostí
•
Overiť si pochopenie človeka, ktorý
informácie prijíma – prijímača: kontrolné
otázky,
•
Zdvojiť komunikačný kanál (správu, ak je
dôležitá, podať ústne aj písomne)
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Čo môže urobiť človek, ktorý prijíma
informácie - prijímač, aby zabránil
skresleniu informácií
•
Možnosť robiť si záznamy /poznámky
– zabezpečenie technické
•
Vhodné prostredie – zabezpečiť
podmienky príjmu, odmietnuť
počúvať napr. v hluku
•
Kvalita prijímača (osvojiť si zručnosti
komunikácie a počúvania)
•
Overiť si informáciu otázkou
•
Vybrať si dôležité fakty a overiť si ich
s človekom, ktorý nám ich hovorí
•
Potvrdiť si pochopenie
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SEDEM PRVKOV ÚSPEŠNEJ INTERPERSONÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
Model včelieho plástu

2.
počúvanie

5.
chápanie a
rešpektovanie
druhých

4.
kladenie
otázok
1.
sebapoznanie
7.
otvorenosť
a odkrytie sa

3.
jasné
vyjadrovanie sa

6.
zvládanie
emócií

1. Adekvátne sebapoznanie, dobre vyvážené sebavedomie. Vysoký stupeň zhody,
sebaporozumenia a vnímania seba samého s tým, ako nás vnímajú ostatní: „pozícia ja som O.K. /
ostatní sú O.K.“. Poznanie vlastných sklonov a hodnôt.

2. Schopnosť odsunúť hodnotenie a aktívne a empaticky počúvať.

3. Schopnosť vyjadriť svoje myšlienky jasne tak, aby ich ostatní pochopili.

4. Dobrá spôsobilosť (zručnosť) v kladení otázok.

5. Schopnosť rozpoznať, kde sa nachádzajú druhí ľudia, čo ich poháňa a motivuje, rozumieť
a akceptovať ich právo na rozdielny uhol pohľadu, rešpektujúc ich autonómiu a sebaúctu.
6. Schopnosť zvládať vlastné pocity a vyjadrovať ich konštruktívnym spôsobom, schopnosť citlivo
zaobchádzať aj s pocitmi druhých ľudí.
7. Vôľa a schopnosť otvoriť sa ostatným slobodne a pravdivo vtedy, keď je to vhodné.

Ak máte týchto sedem elementov, prešli ste tri štvrtiny cesty
k cieľu – k schopnosti uplatňovať ich tak, aby ste zvládli dobré
interview, hodnotenie, vyjednávanie, riešenie problémov,
a pod.
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ZÁKLADNÉ FORMY OTÁZOK

Otvorená otázka – predpokladá voľnú výpoveď odpovedajúceho, nelimituje ho a vytvára mu
priestor na vyslovenie vlastného postoja.
„Prečo si to myslíte?“
„Kde sú príčiny javu?“
„Aký je váš názor na XY?“

•

• Zatvorená otázka – dáva možnosť odpovedať iba kladne alebo záporne
„Prijímate našu ponuku?“
„Môžem Vám poradiť?“
„Máte záujem o príslušnú službu?“
Informačná otázka – je spravidla krátka (maximálne 9 slov) a zisťuje skutkovú podstatu veci.
Niekedy môže mať podobu zatvorenej otázky. Nebezpečenstvo týchto otázok spočíva v tom, že
ak je ich položené viacero za sebou, rozhovor dostáva podobu výsluchu.
„V čom spočívajú príčiny vášho konania?“
„Kto každý sa angažuje za vec?“
„Dostali ste už náš list zo dňa…?“

•

Alternatívna otázka – nepredpokladá zamietavé stanovisko. Dáva iba možnosť výberu z dvoch
alternatív.
„Prijmete náš návrh alebo neprijmete?“
„Počkáte ak Vám to máme poslať poštou?“
„Vyhovuje vám pondelok alebo štvrtok?“
•

Kontrolná otázka – je jednou z metód aktívneho počúvania. Má podobu otvorenej otázky
a overuje, či sme správne pochopili výrok partnera. Dáva najavo poslucháčovu pozornosť a včas
predchádza možným nedorozumeniam.
„Nemýlim sa? Povedali ste že dokumenty prinesiete v piatok?“
„Myslíte si teda, že do stredy budete v práci?“
„Ak som vás dobre rozumel, tak...?“
„Podľa vás teda...?“

•
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KLADENIE OTÁZOK V SKUPINE

„PUKANCE“

Tréner voľne položí viacero podobných otázok a čaká, kto
zo skupiny na ne zareaguje. Výhodou je nedirektívnosť
takého kladenia otázok, nevýhodou je to, že niekedy sa
nemusí cítiť nikto oslovený, a tak ani nikto nezareaguje.

„PLAZIVÁ SMRŤ“

Tréner položí otázku a vyzve účastníkov, aby na ňu všetci
do „kolieska“ odpovedali. Takto položené otázky
zabezpečia, že k slovu sa dostanú všetci aj tí, čo doteraz
mlčali. Na druhej strane, ak ide o otázku pri ktorej sa pár
odpoveďami vyčerpajú všetky možnosti, účastníci, ktorí sú
v druhej polovici kruhu, sú často stresovaní tým, čo by
mali povedať aby sa neopakovali.

„SRDCOVÝ INFARKT“

Tréner náhle položí otázku a povie meno človeka, od ktorého
chce odpoveď, poprípade na neho ukáže. Takáto forma
kladenia otázok má význam, ak sme „jasne prečítali znaky toho,
kto čaká na výzvu a chcel by prehovoriť“. V prípade, že sme
situáciu nesprávne analyzovali, priama otázka na telo , na ktorú
vyvolaný nepozná odpoveď, môže vyvolať nepríjemnú situáciu.
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AKTÍVNE POČÚVANIE

Počúvanie je zručnosť, ktorá sa dá rozvíjať a trénovať ako iné zručnosti. Najlepšie sa rozvíja
pomocou praxe a spätnej väzby.
Zložky aktívneho počúvania:
• podnietenie rozprávania
• parafrázovanie
• zdržanie sa posudzovania
• fyzická pozornosť – počúvanie telom
Podnietenie rozprávania
Rozhovor je možný iba tam, kde sa kladú otázky, tieto sú vypočuté a odpovedá sa na ne. O hodnote
rozhovoru nerozhoduje ani tak množstvo otázok, ako ich kvalita. Je dôležité vedieť sa pýtať.
Dobrá je tá otázka, ktorá dáva možnosť rozviesť rozhovor.
Zlá, či skôr nešťastná otázka je taká, ktorá nie je zrozumiteľná, je príliš dlhá, štylisticky
komplikovaná, resp. ktorá sa nevzťahuje k veci.
Parafrázovanie
Parafrázovať znamená zhrnúť a vlastnými slovami vyjadriť, ako ste pochopili to, čo vám druhá
strana povedala. Účelom parafrázovania je pomôcť poslucháčovi preveriť si, že skutočne porozumel
všetkému, čo hovoriaci rozprával. Zároveň je to pre hovoriaceho dôkazom, či a ako ho počúvajú a
rozumejú mu.

Pomôcky
Je potrebné počúvať a vnímať verbálne aj neverbálne odkazy. Čo vám hovorí zafarbenie hlasu, výraz
tváre, gestá a pohyby tela hovoriaceho?
Pri parafrázovaní používajte svoje vlastné slová, aby ste sa sústredili na preverenie, ako ste
porozumeli hovoriacemu.
Ak nerozumiete, čo hovoriaci hovorí, resp., ak stratíte niť a pointu diskusie, požiadajte o
vysvetlenie. Nepredstierajte, že rozumiete, ak tomu tak nie je.
Po parafrázovaní si skontrolujte, či hovoriaci súhlasí s vaším zhrnutím. Môžete sa ho na to priamo
opýtať alebo sledovať iné znaky - prikyvovanie hlavou, pritakávanie,...
Príklady
Pýtate sa ma na...?
Chcete, aby som...?
Neviem, či som dobre rozumel. Hovoríte, že...?
Skúsim zhrnúť vaše argumenty, aby som videl, či som vás dobre pochopil.
Než budete pokračovať, chcem si overiť...
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Zdržanie sa posudzovania
Efektívny aktívny poslucháč počúva nezaujato, zdržuje sa posudzovania.

Návod na zdržanie sa posudzovania
Počúvajte pozorne, čo a o čom sa hovorí. Buďte si vedomí negatívnych súdov vo vašej mysli, ale
držte ich bokom.
Požiadajte hovoriaceho, aby opísal všetky prednosti a silné miesta svojich myšlienok. Vypočujte si
ich bez toho, aby ste s nimi súhlasili alebo nesúhlasili.
Klaďte otázky, ktoré pomôžu hovoriacemu preskúmať možné nevýhody a slabé stránky. Opäť len
počúvajte, neposudzujte.
Ak si myslíte. že existujú ďalšie dôležité aspekty, o ktorých hovoriaci nerozmýšľal, pokúste sa ho
otázkami povzbudiť, aby ich preskúmal. Uveďte ich slovami: “Rozmýšľali ste o ...”, Táto formulácia je
vhodnejšia ako direktívne otázky typu: “Nemyslíte si, že toto je lepšie?”
Fyzická pozornosť
Ako dať viac najavo záujem?
Hovoriaci bude hodnotiť vašu pozornosť a záujem ako poslucháča podľa reči vášho tela.
Ak sa nudíte, nedávate pozor alebo nesúhlasíte s tým, čo počujete, vaše telo to o vás môže
prezradiť.

Pokúste sa dávať pozitívne odkazy
• seďte uvoľnene
• udržiavajte pravidelný očný kontakt / nie súťaž, kto sa dlhšie vydrží uprene dívať/
• dajte vedieť hovoriacemu, že rozumiete - z času na čas prikyvujte,
• vyvarujte sa neverbálneho posudzovania - mračenia sa, kývania hlavou, klopkania prstami...
• vyhýbajte sa správaniu, ktoré signalizuje nepozornosť, napr. bezmyšlienkovité čmáranie, zívanie,
odvracanie pohľadu, uprený pohľad na stôl, ruky,..., pozeranie na hodinky, sedenie v
nepríjemnom uhle k hovoriacemu.
Výsledky efektívneho počúvania
Získanie presnejších informácií
Lepšie pochopenie ľudí
Efektívnejšie riešenie nepochopenia, nesúhlasu
Pomoc ľuďom pri chápaní problému atď.

•
•
•
•
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Bariéry efektívneho počúvania
Fyzické bariéry, napr.:
• Hluk
• Ruchy
• Vzdialenosť
Sémantické bariéry, napr. význam slov atď.
• Používanie dlhých slov
• Žargón
• Slová s viacerými význammi
• Rozdielny prízvuk
Psychologické bariéry, napr.:
• Ostražitosť
• Stres, úzkosť, napätie
• Pamäť
• Vedomosti
• Tendencia rozmýšľať, keď počúvame
Sociálne bariéry, napr.:
• Hodnoty
• Rozdielne postavenie
• Predsudky

Na poskytnutú informáciu môžeme zareagovať minimálne štyrmi spôsobmi:
Ignorovaním
Povrchným počúvaním
Počúvaním na obsahovej úrovni
Empatickým / aktívnym počúvaním

•
•
•
•

Ignorovanie
Hovoríme o ňom vtedy, keď počúvame, ale hovorenému zámerne nevenujeme pozornosť.
Príkladom takéhoto správania je situácia, keď sme v preplnenej miestnosti, kde rozpráva množstvo
ľudí. Všetkých naokolo počúvame len zdanlivo, ale okamžite nás prebudí, keď niekto spomenie naše
meno. Je to akoby sme mali mentálny filter, ktorý blokuje všetko okrem toho, čo je pre nás dôležité.
Povrchné počúvanie
Takýto postoj sa často objaví vtedy, keď sme unavení alebo sa nad niečím trápime. Vyzerá to ,
akoby sme počúvali - prikyvujeme hlavou alebo vydávame zvuky záujmu, naša pozornosť však nie je
plne sústredená.
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Počúvanie na obsahovej úrovni
Pri takomto počúvaní prijímame to, čo sa hovorí: fakty, názory, informácie. Ak chcem byť vo
väčšine situácií efektívni, mali by sme počúvať na tejto úrovni. Potrebujeme pochopiť, čo nám ľudia
hovoria, aby sme si overili, že nás tiež počuli.
Empatické / aktívne počúvanie
V takomto prípade nepočúvame len to, čo sa povedalo, ale aj ako sa to povedalo. Je to „hudba za
slovami“ v našej komunikácii, čo je okrem iného dôležité najmä pri interview, vyjednávaní a
hodnotiacich rozhovoroch. Potrebujeme si uvedomiť, či sú naši účastníci motivovaní, rozrušení,
nahnevaní, stresovaní alebo frustrovaní. Aby sme počúvali empaticky, musíme venovať pozornosť
tónu hlasu, postoju, gestám a výberu slov.

Ako zlepšiť svoju schopnosť počúvať
• Uvoľnite sa, aby ste sa mohli naplno sústrediť. Zvoľte si taký postoj, ktorý bude demonštrovať
váš záujem o rečníka a o to, čo sa hovorí. Predkloňte sa dopredu smerom k hovoriacemu,
zaujmite otvorený postoj, gestikulujte otvorene a reflektujúco. Príležitostné prikývnutie môže
pôsobiť povzbudzujúco. Udržiavajte neohrozujúci očný kontakt, primeraný tón, tempo a
intenzitu svojho hlasu. Uvedomujte si všetky tieto aspekty aj v správaní hovoriaceho - môžu vám
poskytnúť cenné signály o tom, čo asi cíti.
• Vlastnými slovami reflektujte / parafrázujte, čo vám váš partner hovorí. Pomôže vám to overiť si,
či ste jeho posolstvo pochopili správne a demonštrovať, že sa snažíte počúvať. (Napríklad: „Takže
ešte stále neviete, čo robiť ďalej?“). Ak je to vhodné, reflektujte, ako vnímate reakcie a pocity
vášho partnera na to, čo sa hovorí (Napríklad: „Trochu sa teda obávate, čo bude s vašou
správou?“). Môžete sa rozhodnúť preskúmať otázky, ktoré sa vynoria, preto uvážte položenie
takých otázok, ako „Prečo sa toho trochu obávate?“
• Nebojte sa ticha - netreba ho vypĺňať len preto, aby sme sa vyhli rozpakom. Hovoriaci možno len
premýšľa, snaží sa nájsť pre niečo to správne slovo alebo reflektuje, čo bolo práve povedané.
Ticho môže byť niekedy silnejšie ako slová.
• Vyhnite sa rýchlym úsudkom, prerušovaniu, skákaniu vopred alebo tomu, aby vám vaše emócie
stáli v ceste.
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NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

Neverbálna komunikácia prebieha na kanáloch, ktoré sú nezávislé na reči. Patria sem všetky prejavy
človeka, ktoré dávajú neslovné informácie o jeho túžbach, myšlienkach, snahách, vnútornom
prežívaní, o tom, čo ho priťahuje, čo odpudzuje.

Neverbálnou komunikáciou získavame predovšetkým informácie o emóciách, čo vyplýva
z existencie úzkych väzieb medzi fyziologickými väzbami a emocionálnymi stavmi (napr. červenanie,
blednutie, tiky, potenie, zrýchlené dýchanie, rozšírenie zreníc a pod.).
Neverbálna komunikácia sa ťažšie ovláda vôľou, ťažšie sa s ňou manipuluje, ťažšie sa skrýva, pri
komunikácii pocitov a prežívania sa 90 % informácií získava dešifrovaním neverbality a iba 10 %
slovami.
Čo tvorí neverbálnu komunikáciu

zrakový kontakt – vzájomné pohľady, pohľady bokom, druh pohľadu

•

mimika – najmä pohyby očí a úst, tvárové svalstvo

•

kinetika – celkové pohyby tela, chôdza

•

gestika –najmä pohyby rúk

•

haptika – dotyky, potľapkávanie, podanie ruky, „obchytkávanie“

•

proxemika – miera vzdialenosti od iných ľudí, intímny priestor

•

teritorialita – priamo súvisí s proxemikou, priestor a jeho obsadenie

•

posturológia – polohy tela, držanie rúk, poloha nôh

•

paralingvistika – zafarbenie hlasu, rýchlosť a plynulosť reči, sila hlasu, tón hlasu, iné znaky
(produkcia);

•

produkcia - účes, úprava, oblečenie, písmo, výtvory, individuálne charakteristiky

•

Pri optimálnej komunikácii je zhoda verbálnej (slovnej) a neverbálnej (mimoslovnej) zložky. Pri
nezhode vzniká dvojitá väzba – niekto hovorí „nenávidím Vás a usmieva sa, hovorí, že je šťastný
a pritom ľútostivo plače, na pohrebe verbálne vyjadruje smútok a má oblečené večerné šaty,
slovami vyjadruje záujem o človeka a zároveň sa od neho odvracia a pod.
Ak človek rozpráva a jeho slovná a mimoslovná zložka sú v rozpore, platí to, čo ukazuje gesto.
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Neverbálne zložky
HLAS

SPÔSOB REČI

TVÁR

PASIVITA
- niekedy sa chveje
- tón môže byť
spevavý,
podmanivý
- príliš mäkký
a príliš teplý
- často nevýrazný a
monotónny
- nerozhodný
s prestávkami
- niekedy trhaný
z rýchleho
k pomalému,
časté
pokašliavanie
- niekedy náznak
úsmevu, keď sa
hnevá alebo je
kritizovaný
zdvihnuté obočie
v očakávaní (napr.
pri karhaní)
- rýchle sa meniace
črty tváre

AGRESIVITA
- veľmi prísny
- tón je sarkastický,
niekedy chladný
- prenikavý, často
kričí, na konci
stúpa
- tvrdý a ostrý
-

-

KONTAKT OČÍ
POHYBY TELA

-

-

vyhýbavý
pohľad z vrchu
mädlenie rukami
krčenie plecami
ustupuje dozadu
zakrýva si rukou
ústa
nervózne pohyby,
ktoré rušia
(šramotí)
ruky obranne
skrížené

-

-

-

-
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plynulý, občas
váhanie v reči
často strohý,
úsečný
zdôrazňuje
hanlivé slová
často rýchly
úsmev sa môže
stať „krivým“
zamračí sa, keď sa
hnevá
zdvihnuté obočie
pri
údive/nedôvere
pevne zovreté
čeľuste
brada vystrčená
dopredu
snaží sa hľadieť
z výšky a
dominovať
ukazovanie
prstom
búchanie päsťou
sedí vzpriamene,
nakláňa sa
dopredu
stojí vzpriamene,
hlava v
„oblakoch“
prechádza sa
netrpezlivo
prekrížené ruky
(neprístupný)

ASERTIVITA
- rovnomerný
a pevný
- tón je v strednom
rozsahu, sýty
a teplý
- úprimný a jasný
- ani príliš hlasný,
ani príliš tichý
- plynulý, občas
váhanie v reči
- zdôrazňuje
kľúčové slová
- stály dokonca
pokojný
-

-

-

-

-

-

usmieva sa, keď
sa teší
mraští čelo, keď
sa hnevá
ináč „otvorená“
črty tváre
nemeniace sa
čeľuste uvoľnené,
nie „spustené“
pevný, ale nie
„pohľad z výšky“
otvorené pohyby
rúk (nabádajú
k hovoreniu)
pohyby rúk
v „miernom
rytme“
sedí vzpriamene,
uvoľnene (nehrbí
sa, nekrčí sa)
stojí so
zdvihnutou
hlavou
 19

Mimika

Očný kontakt

Posturika

Teritorialita
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Gestika

Kinetika

Produkcia

Paralingvistika

Haptika

Proxemika

Chronemika

 20

KOMUNIKÁCIA JE VIAC AKO POVEDANÉ SLOVO
paralingvistika
38%

slová
7%

Znalosť vlastných emócií

reč tela
55%

EMOČNÁ INTELIGENCIA

Sebauvedomenie– vedomé rozpoznávanie pocitov. Ide o schopnosť sledovať a uvedomovať si svoje
pocity, čo je dôležité pre hlbšie sebaporozumenie. Ak si svoje pocity sami nedokážeme uvedomiť a
„prečítať“, sme voči nim bezbranní. Ľudia, ktorí si sú svojimi pocitmi istí, dokážu sa lepšie
rozhodovať.

Zvládanie emócií

Ide o schopnosť (vychádzajúcu z rozvinutého sebauvedomenia) zaobchádzať so svojimi pocitmi tak,
aby tieto skutočne zodpovedali situácii. Ľudia, ktorí nie sú schopní striasť zo seba bežné pocity
úzkosti, skľúčenosti či podráždenosti a na druhej strane naplno prežiť svoju radosť, nedokážu
pružne reagovať a rýchle sa zotaviť zo životných udalostí a možných sklamaní.

Vnímavosť k emóciám iných ľudí

Základnou ľudskou zručnosťou je empatia – schopnosť vcítiť sa do pocitov iných. Táto vlastnosť
rastie so zvyšujúcim sa emočným sebauvedomením. Empatia podnecuje altruizmus, teda naladenie
na to, čo druhí „chcú a potrebujú“.

Umenie medziľudských vzťahov

Táto vlastnosť vychádza zo schopnosti vcítiť sa do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje
konanie. Tí, čo ju majú dobre rozvinutú, bývajú často obľúbení, zaujímajú vedúce postavenie, sú
schopní konštruktívne jednať s ľuďmi. Sú sociálnymi hviezdami a darí sa im všetko, pri čom treba
úzko spolupracovať s inými.
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SPÄTNÁ VÄZBA

Technika dávania a prijímania spätnej väzby

Spätná väzba je akákoľvek komunikácia, verbálna alebo neverbálna, ktorá človeku ponúka
informácie o dôsledkoch jeho jednania.

Spätná väzba sa vyskytuje v mnohých situáciách - hráč tenisu podá loptu a dostane takmer
okamžitú spätnú väzbu nielen o tom, či bolo podanie presné, ale aj o tom, či nebolo príliš vysoké
(mimo tenisového dvorca), alebo príliš nízke (na sieť).
Akúkoľvek informáciu možno využiť na udržanie alebo zlepšenie presnosti budúceho podania.
Rovnako, ako pri podaní v tenise, aby spätná väzba mala určitú hodnotu, musí byť v takej forme,
ktorá pomôže príjemcovi udržať alebo zlepšiť budúce konanie.
Zásady dávania a prijímania spätnej väzby
Zásady pre dávajúceho
• Obracajte sa priamo na prijímateľa.

• Vyjadrite presne, ktorých stránok prijímateľa alebo jeho správania sa bude spätná väzba týkať.
• Ponúknite spätnú väzbu ako informáciu, bez kladenia podmienok.

• Poskytnite také množstvo informácií, aké bude užitočné. Možno radšej menej, ako viac.
• Rozlišujte presne opisy, hodnotenia, vysvetľovania.

• Pamätajte na to, že je treba dávať tak “pozitívnu”, ako aj “negatívnu” spätnú väzbu a byť citlivým
na spôsob, akým prijímateľ reaguje na spätnú väzbu.

• Tam, kde je možné, spájajte spätnú väzbu so špecifickými príkladmi správania, napr.: ”Bolo
užitočné, keď ste povedali...”, “Keď ste povedali A, stalo sa B...”

• Pamätajte, že najlepším spôsobom na eliminovanie slabých stránok je stavať na silných
stránkach.
Zásady pre prijímajúceho
• Spätnú väzbu, ktorú prijímate, berte ako informáciu. Nemusíte s ňou súhlasiť.

• Je to dar, o ktorom vy rozhodnete, či ho prijmete alebo nie, celú alebo čiastočne.

• Vyhýbajte sa dokazovaniu, popieraniu, ospravedlňovaniu alebo prijímaniu bez debaty.

• Ak spätnej väzbe nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie. Opýtajte sa ako to bolo myslené.

• Rozlišujte obsah spätnej väzby od vašej reakcie na ňu.

• Pamätajte, že potrebujete spätnú väzbu na to, aby ste sa mohli rozvíjať a zlepšovať.

• Spätnú väzbu neprerušujte.

• Je dôležité vedieť prijať spätnú väzbu. Dať SV vyžaduje odvahu, preto treba dávajúcemu za ňu
poďakovať (ďakujem ti, nevedela som, že takto pôsobím, môžeš mi o tom povedať viac?)
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Rozdiel medzi spätnou väzbou a deštruktívnou kritikou
Spätná väzba
Informácia zameraná na zmenu
správania v pozitívnom smere.
• špecifická
• popisná
• s dôrazom na vec
• jasná
• orientovaná na budúcnosť
• hľadá riešenie

Efektívne schémy - spätná väzba

Neproduktívne schémy - kritika

• popisujeme svoje pocity - JA...

• hodnotíme druhého - TY si...

• dávame informáciu, ako na nás pôsobí
správanie druhého

• moralizujeme, karháme, vyčítame

• popisujeme konkrétne správanie - sme vecní

• hovoríme o tom, aký druhý je - sme osobní

• uznávame, že sa môžeme mýliť

• je to tak, ako hovoríme

• hovoríme o tom, čo konkrétne urobil

• zovšeobecňujeme jeho vlastnosti

• chceme druhému pomôcť zmeniť
správanie

• zaujíma nás budúcnosť, hľadáme nápravu



Deštruktívna kritika
Vyzúrim sa tým, že ti poviem, aký by si
mal byť.
• všeobecná
• hodnotiaca
• s dôrazom na osobu
• zahmlená
• orientovaná na minulosť
• hľadá vinníka
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• chceme tomu druhému ukázať, že urobil
chybu
• poukazujeme na minulosť, hľadáme vinníka
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ASERTIVITA
Agresívne správanie
Pasívne správanie
Manipulatívne správanie
Asertívne správanie
Pre agresívne správanie je charakteristické:
• vyhrážanie sa, zastrašovanie, krik
• odhodlanie presadiť svoje ciele na úkor druhých
• snaha “zvíťažiť”
• nepredvídateľnosť, výbušnosť

Ľudia, ktorí musia takémuto správaniu čeliť:
• prechádzajú do defenzívy alebo sa uchylujú k agresivite
• sú týmto správaním zasiahnutí /zranení/
• pociťujú podráždenie, rozčúlenie
• obávajú sa toho, čo bude nasledovať

Obvykle ľudia nechcú o nedostatkoch a problémoch s agresívnym kolegom jednať z obavy, že sa
stanú terčom ponižovania, alebo zneužívania.
Pasívne správanie sa vyznačuje:
• nepresadzovaním svojich požiadaviek
• snahou vyhnúť sa konfrontácii
• neochotou prevziať zodpovednosť alebo rozhodovať
• pocitom, že som obeť
• obviňovaním druhých za to, čo sa stalo
• odmietaním kladného hodnotenia samého seba

Ľudia, ktorí prichádzajú do styku s takýmto kolegom pociťujú:
• hnev
• vinu
• podráždenie
• frustráciu

Pasívne správanie sa vyznačuje postojom obete a odmietaním všetkého, čo by mohlo situáciu
zlepšiť. Ostatní sa časom prestanú snažiť mu pomáhať, pretože ich snaha je vždy odmietnutá.
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Manipulatívne správanie je:
• chytrácke, úskočné, vynachádzavé, nápadité
• nepriamo agresívne
• záludné, rafinované vo svojej snahe ovládať druhých napríklad pomocou sarkazmu, vzdoru,
trucovania a pod.
• príjemné voči druhým ľuďom v osobnom styku s nimi, škodiace im za ich chrbátom – má
dvojakú tvár
• nevyspytateľné, nie úplne čestné

Ľudia stretávajúci sa s týmto správaním sa cítia:
• zmätení
• rozhnevaní
• vinní
• frustrovaní

Kolegovia manipulatívne jednajúceho človeka majú pocit, že nikdy nevedia, čomu majú veriť a čomu
nie. Rozčuľuje ich, že sa musia neustále pokúšať zistiť, o čo v skutočnosti ide.
Aserívne správanie je založené na:
• dosahovaní cieľov bez poškodenia záujmu ostatných
• ochrane vlastných práv a rešpektovaní práv druhých
• primeranom sebavedomí a dôvere
• sociálnej a emocionálnej expresivite
• samostatnom rozhodovaní sa a zodpovednosti za toto rozhodnutie
• priamom vyjadrení potrieb, vrátane požiadavky ich uspokojenia a prijatí rizika odmietnutia

Pokiaľ ľudia spolupracujú s asertívne jednajúcim človekom majú dostatok sebadôvery, ocenia tento
spôsob správania. Ich vzťah bude založený na vzájomnej dôvere, rešpekte a zodpovednosti.
Ľudia s nízkou sebadôverou sa môžu cítiť slabí, ohrození a môžu voči takémuto človeku pociťovať
závisť.
Kolegovia asertívne konajúceho človeka vedia, že sa môžu na jeho slovo spoľahnúť, že jedná
a hovorí úprimne, dokáže prijať oprávnenú kritiku aj ocenenie a dokáže sa o seba postarať.
Jednoduché asertívne reakcie
1. Áno / Jednoduchý súhlas /
2. Nie / Jednoduché odmietnutie, nesúhlas /
3. Spätná väzba
Dávanie a prijímanie
4. Obohratá platňa
Vymáhanie oprávnených požiadaviek
Odmietanie neoprávnených požiadaviek
5. Požiadanie o láskavosť
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POROVNANIE TYPOV SPRÁVANIA
VERBÁLNE SPRÁVANIE

Pasívne
Vyhýbate sa tomu, aby ste
povedali čo chcete, čo si
myslíte alebo cítite. Ak to
však robíte, zhadzujete sami
seba.
Často používate
ospravedlňujúce slová so
skrytými význammi, dymovú
clonu vágnych slov či ticho.
Príkladom sú výrazy: „Veď
viete,“, „Dobre“, „“Myslím
si“ ,Zdá sa mi“, “Je mi to
ľúto.“
Umožňujete druhým, aby za
vás rozhodovali.

Asertívne
Hovoríte, čo si skutočne
myslíte, cítite či chcete
priamym a nápomocným
spôsobom. Rozhodujete sám
za seba. Komunikujete s
taktom a s humorom.
Používate „Ja“ výrok. Vaše
slová sú jasné a objektívne. Je
ich len málo a sú vhodne
zvolené.

Agresívne
Hovoríte to, čo chcete, čo si
myslíte alebo cítite, ale na
úkor druhých. Používate
„ťažké“ slová a „vy“ výroky,
ktoré nálepkujú alebo hania
druhých. Využívate hrozby či
obvinenia a dominanciu.
Rozhodujete sa za druhých.

NEVERBÁLNE SPRÁVANIE

Asertívne
Pozorne načúvate. Vaše
spôsoby sú pokojné a
sebaisté. Komunikujete
starostlivosť a silu. Váš hlas je
pevný, teplý a expresívny.
Pozeráte sa priamo na
druhých, neciviete však na
nich. K druhým sa staviate
čelom, vaše ruky sú
uvoľnené. Svoju hlavu držíte
vzpriamene a nakláňate sa k
druhým. Máte uvoľnený
výzor.

Agresívne
Ukazujete prehnané použitie
sily. Ste uštipačný a šírite
okolo seba pocit
nadradenosti. Vaše oči sú
zúžené, chladné a hľadiace
uprene. Na druhých pozeráte
skoro ako keby boli
vzduchom. Často zaujímate
bojový postoj (macho). Vaše
ruky sú na bokoch a od
druhých ste vzdialení len pár
centimetrov. Zvierate ruky do
pästí alebo ukazujte prstami
na druhých. Ste napätý a
vyzeráte zlostne.

Pasívne
Namiesto slov používate reč
tela a dúfate, že niekto
uhádne, čo vlastne chcete.
Vyzeráte, ako by ste
nemysleli vážne to, čo
hovoríte. Váš hlas je slabý,
váhavý a jemný, menej
výrazný. Oči máte odvrátené
alebo sklopené. Prikyvujete
hlavou skoro na všetko, čo
druhí povedia. Od druhých si
udržujete odstup. Neviete,
čo robiť so svojimi rukami a
vyzeráte, ako by ste sa cítili
neohrabane a napäto.

VAŠE CIELE A POCITY
Pasívne
Uspokojiť druhých,
byť obľúbený.
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CIELE
Asertívne
Komunikovať s druhými,
byť vážený.

Agresívne
Dominovať nad druhými
alebo ich ponížiť
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Pasívne
Cítite sa plný úzkosti,
ignorovaný, zranený,
manipulovaný a rozčarovaný
sám sebou. Ak sa nahneváte,
neskôr to ľutujete.

POCITY
Asertívne
Cítite sa sebavedome a
úspešne, máte zo seba dobrý
pocit. Cítite sebakontrolu,
sebaúctu a orientáciu na cieľ.

Agresívne
Cítite, že máte pravdu, že ste
nadradený a kontrolujete
ostatných. Niekedy sa po
tom, čo vykonáte, cítite
sebecky.

VPLYV VÁŠHO SPRÁVANIA
Pasívne
Vyhýbate sa nepríjemným
situáciám, konfliktom,
krátkodobým napätiam a
konfrontáciám. Nemusíte
preberať zodpovednosť za
svoje rozhodovanie.

VAŠE ZISKY
Asertívne
Cítite sa dobre. Cítite, že vás
ostatní rešpektujú a vaša
sebadôvera narastá.
Rozhodujete sám za seba.
Vaše vzťahy s statnými sa
zlepšujú. Pociťujete len veľmi
málo fyzického stresu ako v
prítomnosti, tak neskôr. Ste v
kontakte so svojimi pocitmi.

POCITY DRUHÝCH VOČI VÁM
Pasívne
Asertívne
Cítia sa previnilo, nadradene, Cítia sa rešpektovaní a
frustrovane alebo dokonca
ocenení. Cítia, že sa môžu
nahnevaní a iritovaní. Ľutujú slobodne vyjadrovať.
vás alebo nedoceňujú. Cítia
Zvyčajne si vás vážia,
dôverujú vám a cenia si vás.
voči vám frustráciu alebo
znechutenie. Nevážia si vás,
Vedia, na akých pozíciách
pretože ste tým, kým možno stojíte.
zametať.
PRAVDEPODOBNÉ DOPADY SPRÁVANIA
Pasívne
Asertívne
Nedosiahnete to, čo chcete. Často získate to, čo chcete, ak
Ak aj idete svojou vlastnou
to je niečo rozumné. Často
cestou, dosiahnete to
dosahujete svoje ciele.
väčšinou nepriamymi
Nadobúdate sebaúctu a cítite
spôsobmi. Cítite sa
sa dobre. Situácie, v ktorých
emocionálne nečestný. Iní
jedna strana prehráva a
svoje ciele dosahujú na váš
druhá vyhráva meníte na
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Agresívne
Dokážete zo seba dostať
nahromadený hnev. Máte
pocit kontroly. Cítite sa
nadradený.

Agresívne
Cítia sa ponížení, nedocenení,
zahnaní do úzkych, alebo
zranení.
Ste im odporný, nedôverujú
vám a boja sa vás. Môžu sa
vám chcieť odplatiť.

Agresívne
Často dostanete to, čo ste
chceli, ale je to na úkor
druhých. Zraňujete druhých
tým, že rozhodujete za nich a
staviate ich do pozícií
nedospelých. Druhí však cítia,
že sú s vami rovnoprávni.
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úkor a narušujú vaše práva.
Váš hnev narastá a vy ho buď
potláčate, alebo
presmerúvate proti iným,
menej vplyvným a mocným
ľuďom. Zisťujete, že pričasto
váhate, trpíte, keď je okolo
ticho, robíte veci len s
polovičným nasadením, alebo
zabúdate. Iní vás manipulujú.
Osamelosť a izolácia môžu vo
vašom živote prevládnuť.

situácie, v ktorých získavajú
obe strany. Výstup z nich je
určený otvoreným
vyjednávaním. Rešpektujte
svoje práva a práva druhých.

Môže sa vám stať, že máte
problémy s uvoľňovaním sa a
s relaxáciou.

Prostriedky asertívneho správania sa

Ak chceme dosiahnuť strednú cestu dostatočného priestoru pre obidvoch partnerov, mala by
vzniknúť otvorená komunikácia vzájomného rešpektu a súčasne úprimného vyjadrovania potrieb
a pocitov oboch partnerov.
Na tento účel slúžia nasledovné prostriedky komunikácie, z ktorých si niektoré bližšie rozoberieme:
 „Ja“ správy:
Myslím si...
Mám pocit....
Zdá sa mi...

 Tvrdenia o sebe a aký osobný význam im pripisujem (neobviňujúce iných)
„Takto to vidím ja....“
„Podľa môjho názoru....“
„Pre mňa to znamená toto...

 Tvrdenia ponúkajúce kompromis:
„Ja by som chcel...čo by si ty chcel?“
„Ja si myslím....,čo si ty myslíš?“
„Aký kompromis by bol pre nás oboch prijateľný?“

 Pýtanie si VYSVETLENIA, OBJASNENIA namiesto predpokladov
„Môžeš mi to bližšie vysvetliť?“
„Čo si tým myslel, keď si povedal...?“

 VYHÝBANIE SA tvrdení obviňovania druhého („ty“ správy)
„Je to tvoja chyba“.
„Mal si to urobiť inak.“
„Keby si len trochu premýšľal!“
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NÁROČNÉ SITUÁCIE PRI REALIZÁCII TRÉNIGU
Príliš aktívny účastník:

Účastník rozpráva štýlom „nekonečný príbeh“:

Účastník sa minimálne zapája do tréningu:

Celá skupina sa minimálne zapája do tréningu:

Účastníci vyrušujú:

Účastník poukazuje na svoje špecifické informácie/vedomosti:

Účastník má nevhodné komentáre:
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Účastníci sú negatívne naladení:

Účastník má obavy z modelových situácií a kamery:
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3 ZÁKLADNÉ SPÔSOBY UČENIA SA

KOGNITÍVNE
AFEKTÍVNE
PSYCHOMOTORICKÉ
KOGNITÍVNE UČEBNÉ CIELE
PYRAMIDA BENJAMINA BLOOMA
POSUDZOVANIE
SYNTÉZA
ANALÝZA
POUŽITIE
POCHOPENIE
POZNATKY/VEDOMOSTI
POZNATKY/VEDOMOSTI – najzákladnejší a najjednoduchší stupeň učenia sa začína pri malej,
predovšetkým jednostrannej učebnej stimulácii a vyznačuje sa tým, že učiaci sa dokáže vyvolať si
z pamäti poznatky o konkrétnych jednotlivostiach ako napr. fakty, pravidlá, teórie atď. a vie ich
reprodukovať
POCHOPENIE – tu nemá učiaci sa iba opakovať vedomosti, ale má ich vysvetliť vlastnými slovami
a uviesť príklady. Podľa toho je vidieť, že to čo sa naučil aj pochopil a vedel vytvoriť súvislosti.
POUŽITIE - Transfer vedomostí. Ak má učiaci sa vedomosti použiť, musí mať schopnosť problém
identifikovať, vedieť, ako problém vyriešiť a riešenie aj úspešne realizovať.

ANALÝZA – učiaci sa vie samostatne odhaliť rozpory, spoznať súvislosti a odvodiť následky. Takto
získava schopnosť členenia informácií a ich preverenia. Na základe toho je schopný napr. odvodiť
všeobecné pravidlá.
SYNTÉZA – na tejto úrovni vie učiaci sa už spájať navzájom rozličné spôsoby riešenia a z toho
odvodiť nové možnosti riešenia.

POSÚDENIE – závisí od informácií alebo od kvality práce na základe katalógu kritérií t.j. schopnosť
poznať, zvážiť a vybrať si z možných alternatív.
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KOLBOV CYKLUS UČENIA
AKTIVITA/SKÚSENOSŤ

ZAŽIJEME SKÚSENOSŤ

ZÁVERY APLIKUJEME DO
ŽIVOTA
APLIKÁCIA/PLÁNOVANIE
ĎAĽŠÍCH KROKOV

REFLEXIA/SPÄTNÝ
POHĽAD NA SKÚSENOSŤ

VYVODÍME Z NEJ ZÁVERY

ZREFLEKTUJEME JU

TEÓRIA/ZÁVER ZO
SKÚSENOSTI

DIDAKTIKA – Pojem pochádza z gréčtiny a znamená učenie. Patrí tu obsah a ciele („ČO“), voľba
foriem a výber médií a učebných pomôcok.
METODIKA - je prostriedok, prostredníctvom ktorého sa má dosiahnuť účel, a teda naplniť ciele
(„AKO“).
DIDAKTICKÁ TRIÁDA

Triáda orientovaná na obsah
Obsah
vedomosti

Vedomosti

Úvaha

Zážitkovo orientovaná triáda
Cvičenie
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Ďalšie variácie, ktoré vyplývajú z dôležitosti alebo z dĺžky jednotlivých fáz:
Obsah
vedomostí

Cvičenie

Úvaha

ZÁCVIK/VÝUČBA /SPRÁVNYCH PRACOVNÝCH NÁVYKOV
1.Príprava učiaceho
• Dosiahnuť, aby sa učiaci cítil uvolnene
• Ukázať pracovnú pozíciu a prácu
• Zistiť, čo o nej už vie
• Vyvolať v učiacom záujem o vykonávanú prácu
• Osvojiť správne držanie tela, rúk….
2.Ukážka práce
• Vždy opíšte a ukážte každú dôležitú fázu
• Poskytnite učiacemu hlavné oporné body
• Vyučujte jasne, zrozumiteľne, kompletne a trpezlivo
• Učte len toľko, koľko sa učiaci dokáže naučiť
3.Výkon práce
• Nechajte učiaceho vykonať úprácu
• Požiadajte ho, aby vám vysvetlil každý kľúčový bod práce
4.Sledovanie učiaceho
• Nabádajte učiaceho, aby si prácu osvojil
• Povedzte mu koho hľadať ak potrebuje pomoc
• Skontrolujte jeho prácu
Pamätajte si !
Výsledok učenia závisí od toho:
1.Kto učí
2. Ako učí
3.Čo učí
4.Koho učí
5.Kde učí
6.Prečo učí
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AKO POSTUPOVAŤ PRI ZÁCVIKU ZAMESTNANCA
1.

Odprezentovať

Uvedomte si ČO chcete dosiahnuť a AKO to dosiahnete
Stanovte si CIEĽ , ktorý je merateľný

Zamyslite sa aký typ učenia preferuje, čo mu vyhovuje a čo nie,

Urobte si dekompozíciu obsahu, rozdeľte si tému do logických celkov/rozdeľte hlavnú činnosť na
kroky
Stavajte na jeho doterajších vedomostiach, skúsenostiach, prípadne praxi

Vtiahnite ho do procesu otázkami , zapojte ho – participatívne učenie prebieha vtedy, keď sa
školený aktívne zúčastňuje pri zácviku
2.

Ukázať

Predveďte praktický návod - ukážku operácie, pracovného postupu

Vysvetlite najdôležitejšie časti , súvislosti s predošlými a nasledujúcimi krokmi činnosti
Zdôraznite PREČO je to dôležité

Vysvetlite ZMYSEL tohto kroku, operácie vo vzťahu k ostatným činnostiam
Demonštrujte produkt – od jeho zrodu až po praktický výkon

Ukážte školenému všetky potrebné materiály , podporujete tým jeho zapamätávanie
a učenie, pamätáte tak na vizuálny a kinestetický typ prijímania informácií
3.

Vyskúšať

Umožnite školenému získať bezprostrednú skúsenosť

Pýtajte sa ako to či ono dosiahol , vytvorte priestor pre jeho otázky
Ak treba opakujte a sumarizujte najdôležitejšie informácie

Ak sa mu nedarí, povzbuďte ho, overte si , či porozumel Vašim informáciám tak, ako ste ich Vy
formulovali - parafrázujte
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4.

Dať mu spätnú väzbu

Začnite tým, čo sa mu podarilo , čo robí dobre, používajte pozitívne slová a nezabudnite na úsmev
/on vníma aj to ako sa pri tom tvárite /
Pamätajte na cieľ spätnej väzby a zásady jej dávania

Využite svoju empatiu a schopnosť oceniť čo i len čiastočné pokroky v procese zaúčania
novoprijatého zamestnanca

Ak dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň

Ak ho naučíš ryby chytať, nakŕmiš ho na celý život
Staré príslovie

VÝBER OBSAHU PREZENTÁCIE – MATERIÁLU
Obsah, tak ako ho vyjadruje roztrúsený graf možno zhodnotiť pomocou:
• tvrdenia, že všetky položky by mohli byť súčasťou prezentácie
• zredukovaním tých položiek, ktoré by mali byť súčasťou prezentácie
• zredukovaním týchto by mali byť zahrnuté položky, ktoré musia byť súčasťou prezentácie
Položky musí byť tvoria obsah vašej prezentácie a ich skúmanie môže viesť k preformulovaniu
pôvodne načrtnutých cieľov. Tento proces je zobrazený na obr. 1.2.
mohlo by byť
malo by byť
musí byť
CIELE
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PhDr. Emília Knížatová
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Rigorózmu skúšku
absolvovala z klinickej psychológie. Na začiatku profesionálneho života pôsobila ako klinický
psychológ v zdravotníctve. V praxi pôsobila v oblasti výberu zamestnancov na riadiace a výkonné
pozície v chemickom, automobilovom priemysle, ale aj v zdravotníctve. Bola zapojená v niekoľkých
Assessment centrách pre banky a priemysel.
Dlhšie obdobie pracovala ako špecialista na získavanie a výber pracovníkov, ako lektor a tréner na
personálnom oddelení v bankovom sektore. Neskôr sa venovala výberom a testovaniu kandidátov
na pracovné miesta vo výrobných odvetviach a obchode. Počas tohto obdobia sa venovala aj
individuálnemu a kariérovému poradenstvu pre uchádzačov, ktorí neuspeli pri výberoch. Má za
sebou viac ako 20 ročnú prax trénerky. Trénovala pracovníkov prvého kontaktu, supervisorov,
teamleadrov, pracovníkov vo výrobe, kde išlo predovšetkým o posilnenie komunikačných zručností
a zvládanie stresových situácií. V súčasnosti pôsobí ako personálna poradkyňa, ako trénerka v
oblasti personálneho poradenstva, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov.

A-OMEGA, s.r.o. je poradenská a vzdelávacia spoločnosť. Vznikla v roku 2005 na základe
dlhoročných skúseností jej poradcov a trénerov, ktorí majú viac ako 17 ročné skúsenosti v oblasti
personálneho poradenstva, organizačného poradenstva, vzdelávania a projektového manažmentu.
A-OMEGA, s.r.o. získala v marci 2012 certifikát ISO od švajčiarskej spoločnosti SGS.
•

•

•

dizajn a realizácia vzdelávacích programov a tréningov, realizácia odborného akreditovaného
vzdelávania v oblasti nastavovania vstrekolisov, realizácia akreditovaného vzdelávania v oblasti
komunikačných zručností pre stredný a nižší manažment, realizácia dlhodobého manažérskeho
vzdelávania pre zdravotnícky manažment.

organizačné a personálne poradenstvo (rozbeh nových zahraničných spoločnosti na území SR,
rýchly nárast predovšetkým malých a stredných firiem na veľké spoločnosti, zmena organizácie
práce vo výrobných spoločnostiach, podpora pri ukončení firmy, alebo časti firmy atď.)
výbery zamestnancov (predovšetkým pre svojich dlhodobých klientov) - výbery na technické
pracovné pozície, na pozície manažérov stredného a nižšieho stupňa riadenia, na pozície v
oblasti logistiky, ekonomiky, kvality a do obchodnej sféry.
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