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1 Výchozí situace, cíle, metodika
Aby bylo moţné dosáhnout pedagogických cílů, je třeba brát ohled na moţnosti a schopnosti
ţáků. Hodnocení, respektive odhadnutí stupně vývoje ţáka, se však nesmí zaměňovat se
stupněm jeho vzdělání a schopností. Proto je potřeba, aby lektor, trenér, učitel ovládal průběh
vývojových změn v chování. Patří k tomu také vývojově-diagnostická kompetence, která se
zakládá na diferenciální vývojové psychologii a jejím pohledu na individuální rozdíly ve
vývoji.
Vývoj není pouze jeden z nejdůleţitějších předpokladů výchovy a vyučování, ale současně je
i cílem. Velmi velký význam má také vztah mezi učitelem a ţákem. Učitel by měl pozorovat
vývoj kaţdého ţáka a podporovat ho. Pro učitele to znamená neustále se pedagogicky a
didakticko-metodicky dále vzdělávat, a tak pozitivně ovlivňovat svůj vývoj. Právě tyto
předpoklady, které přináší učitel, mají velký význam a vliv na průběh vyučování. Proto není
moţné zanedbat případné nedostatky a chyby.
Výchova v dnešním vyučování se příliš orientuje na chyby ţáků.
- Chybí emocionální podněty. Zanedbává se emocionální výchova. Ţáci, studenti, které
učí vnímaví a empatičtí učitelé, dosahují podle výzkumů lepších studijních výsledků
neţ ţáci, kteří procházejí běţným stereotypním vyučováním.
Vyţaduje se tedy moderní vyučování:
Vyučování se musí orientovat na aktuální a rostoucí profesní potřeby.
Prioritou je vyučování orientované na praxi, zaměření se a na otevřené učení.
Je potřeba věnovat velkou pozornost rozvoji schopnosti konat a jednat u ţáků.
Cílem kaţdého vyučování je, aby ţák po 45 minutách opouštěl místnost s většími
dovednostmi, neţ s jakými do místnosti přišel. Tento nárůst však nesmí probíhat násilím.
Právě v dnešní době je rozvoj sociálních, vzdělávacích a metodických kompetencí velmi
důleţitý. Jen kdyţ ţák bude rozvíjet všechny čtyři kompetence, můţe dosáhnout vyšší
zaměstnatelnosti.
Pokud stojí učitel před třídou jenom proto, aby jim řekl obsah, dominuje vzdělávací sloţka.
Ta sice můţe zvýšit odborné kompetence, ale jak můţe dosáhnout zlepšení sociálních
kompetencí ţáků? Předpokladem zlepšování všech kompetencí je spolupráce a týmová práce,
kterou podporuje vzájemná komunikace. Proto jsou součástí vyučování také různá cvičení a
tréninky.
Při volbě vhodných vyučovacích metod hraje důleţitou úlohu samozřejmě učitel. Je však
potřeba brát ohled zejména na dva body: obsah a ţáka.
Úlohou učitele není pouze zprostředkování vědomostí, ale také soustředění se na ţákovo
zpracování zprostředkovaných vědomostí. Výsledkem této přípravy musí být podklady, které
ţákovi umoţňují samostatně se ztotoţnit respektive vypořádat s tématem. Pokud má kaţdý
ţák své vlastní tempo, není moţné mít ve třídě společné vzdělávací cíle a kontroly. O to víc
musí být obsaţené v podkladech a materiálech.
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Na osvojení si sociálních dovedností mají velký význam emocionální dovednosti
Pod pojmem sociální dovednosti rozumíme komunikační dovednosti, které obsahují
agresivitu, ale také stydlivost dětí.
Emocionální dovednosti dynamicky doplňují inteligenční schopnosti. Emocionální vlastnosti
na dosáhnutí úspěchu: empatie, vyjádření se, pochopení pocitů, ovládání nálad, přátelskost,
ochota, respekt. Emocionální inteligence zahrnuje schopnost vcítit se do svých vlastních
pocitů, ale i do pocitů druhých osob. Učitel musí podporovat emocionální schopnosti ţáků. Je
potřeba je neustále motivovat. Pro učitele to znamená velkou zodpovědnost.
Formy používané při motivaci žáků:
Ţáka poslouchat, brát do úvahy jeho názory, vyjádřit respekt, smát se jeho vtipům.
Vnímání, gestikulace a mimika patří k formám pozitivního hodnocení a pouţívají se při
motivaci ţáků.
Právě pomocí výrazu tváře, tónu hlasu nebo pomocí gesta je moţné vyjádřit pochvalu nebo
kritiku. Pokud takovéto projevy učiteli chybí, potom je vyučování neosobní a formální.
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2 Vnímání, gestikulace, mimika- psychické aspekty
vyučování
2.1 Vnímání
Vnímáníje psychický děj, pomocí kterého poznáváme vnější svět a také jeho vnitřek.
Vnímání je aktivní psychický děj, s jehoţ pomocí poznáváme okolní svět. Při vnímání není
moţné oddělit mozek od emocí a výrazu tváře – i kdyţ se člověk soustředí na mimiku.
Všichni vysíláme a přijímáme neverbální signály bez toho, abychom si to uvědomovali. I
navzdory tomu si všimneme, kdyţ se někdo necítí dobře – shrbený, spuštěné koutky úst.
Neverbální komunikace je z větší části vrozená, proto se nemusíme učit správnou interpretaci
signálů. Rozumíme jim intuitivně. Téměř celá neverbální komunikace se odehrává v rovině,
kterou si ani neuvědomujeme, o to hůře klameme tělem. Je velmi těţké dívat se někomu do
očí a klamat. Proto je někdy lepší věřit spíše řeči těla neţ slovům.
Tělo neklame, proto je potřeba spojit řeč těla se slovy. Ne vţdy prozradí tělo to, co si opravdu
myslíme, prozradí ale, ţe nejde o upřímná slova. To však stačí na vzbuzení nedůvěry. Partneři
jsou často příliš zdvořilí na to, aby nám o svém špatném dojmu řekli. Často se to však
promítne při dalším rozhovoru.
Existují různé formy neverbální komunikace: oční kontakt, mimika, gestikulace a drţení těla
– další signály, které se zakládají na pohybech. Slouţí mluvčímu jako zpětná vazba. Tak můţe
zjistit, jestli ho účastníci poslouchají. Zpětná vazba je pro lektora nesmírně důleţitá.

2.2 Gestikulace
Gestikulace obsahuje standardní gesta, jedná se o pohyby rukou a ramen. V širším smyslu jde
o změny v drţení těla.
Pomocí gest dává lektor najevo signály. Potvrzuje výpověď nebo záţitky, znepokojení dává
najevo „pokrčením“ čela, případně tak demonstruje nespokojenost. Škrábání se a ostatní
nervózní gesta znamenají napětí a nejistotu. Kdo se ale snaţí minimalizovat gesta, působí
svázaně. Lékaři například vědí, ţe člověk trpící depresemi téměř vůbec gesta nepouţívá.
Pomocí rukou doprovázíme naše výpovědi a slova. Dopředu poloţená ramena a otevřené ruce
znamenají rozhodnutí nebo rozhodná slova. Nahoru otočené dlaně znamenají dávání, braní,
prosbu.

2.3 Souvislost mezi gestikulací a technikou řeči
Při vývoji osobnosti učitele má velký význam i technika řeči. Jaký vliv můţe mít technika řeči
na gestikulaci?
Drţení těla, myslíme přitom na naše dýchání, by mělo být vzpřímené – ne příliš napjaté, ale
ani příliš uvolněné. Kaţdý prudší pohyb hlavy a ruky ovlivňuje naše dýchání. Dříve neţ něco
řekneme, se vydýcháme, abychom ze sebe dostali starou energii a napětí, potom se hluboce
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nadechneme, abychom získali novou sílu, a tím i naše tělo dynamické napětí. Potom však
nemůţeme dělat hlavou nebo rukama ţádné prudké aţ extrémní pohyby. Kdyţ se soustředíme
na dýchání, drţíme své tělo vzpřímené.
Co se týče techniky řeči, učitelé jsou školeni, aby váţili kaţdé slovo a aby zdůraznili to
důleţité. Slovo řečené moţná trochu hlasitěji neţ ostatní slova signalizuje pro ţáka, jako
kdyby mu toto slovo dal učitel na talíři, a znamená to, ţe se jedná o něco důleţitého.
Gesta výpovědi učitele podporují. Ne vţdy souhlasí gesta se slovy. Hraje si s perem nebo
vlasy – odvádí pozornost od obsahu. Vnímavý student tyto signály přijme a bude se soustředit
na učitele jako osobu a ne na obsah.
Kývání hlavou podporuje techniku řeči.
Téměř ve všech kulturách znamená zakroucení hlavou „ne“. Uţ náznak tohoto pohybu je
moţno pozorovat na dětech, které začínají pomalu kroutit hlavou a hýbat nosem. V průběhu
historie se toto gesto ritualizovalo.
Na druhé straně znamená pokývání hlavou „ano“. Znamená to: „skláním se před tím, co říkáš,
souhlasím s tím.“
Výjimku tvoří Bulharsko, stejně jako časti Indie. Gesta jsou naopak – přikývnutí znamená ne
a zakroucení hlavou ano.

2.4 Mimika – neverbální projevy učitele
Mimika představuje výraz tváře (překvapení, strach, smutek). Mnohé výzkumy a odborná
literatura tvrdí, ţe lidská mimika se zakládá na biologickém základě a kaţdý jí rozumí. Z 20
různých svalů na tváři pouţíváme při mimice 17. Nemají ţádnou jinou úlohu. Mimika ukazuje
základní pocity. Kdyţ se těšíme, ukáţeme typickou tvář, stejně je tomu, kdyţ se zlobíme nebo
jsme smutní. Tato mimika je vrozená. Velmi častý výraz tváře běţného dne je jakousi směsí
vyjádření radosti, smutku a hněvu. Máme tento výraz tak často, ţe si ho vůbec
neuvědomujeme. Myslíme si, ţe máme na tváři přátelský výraz, no mohli bychom ho mít i
lepší a milejší. Na to existují dva navzájem související důvody. Jedním z nich je: často se
hněváme kvůli maličkostem, které nám potom kazí náladu, a netušíme, ţe se to odráţí i na
naší tváři. Druhý důvod: jsme pod neustálým tlakem a stresem a to se zrcadlí i na naší
smíchané mimice. Proto je potřeba nahradit negativní myšlenky pozitivními a tělo nám
poděkuje šťastnou tváří.
Většina ţáků se dívá učiteli do tváře a právě zde nejlepší ţák uvidí, jak slova učitele
nesouhlasí s jeho mimikou. Určitě kaţdý pozná úsměv na tváři a smutné oči, přátelská slova a
přísnou tvář. Vnímáme jen 20% verbálně zprostředkovaných informací a aţ 80%
neverbálních. Právě těmto rozdílům by měl školený učitel umět zabránit. Pokud gesta,
mimika, drţení těla podporují i slova, potom ţák sdělovaný obsah lépe přijímá a výpověď je
jasnější a srozumitelnější. Pokud se k tomu přidá i vhodná modulace hlasu, vnímání se můţe
zvýšit aţ o 80%.
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2.5 Oční kontakt – prostředek na vzbuzení aktivity žáka
Oční kontakt je neverbálním prostředkem ovlivňování pozornosti osoby, která poslouchá. Je
zřejmé, ţe chybějící oční kontakt sniţuje úroveň a také pozornost.
Kdo odvrátí zrak, je stydlivý nebo se něco pokouší skrýt. Kdo se druhým klidně dívá do očí,
vzbuzuje důvěru. Cizí člověk zachytí náš pohled, kdyţ trvá déle neţ 3 sekundy. Pokud je jen o
trochu delší neţ 3 sekund, znamená zvýšený zájem.
Mezi účastníky rozhovoru je pohled velmi důleţitý. Ten, kdo mluví, nebude upřeně hledět na
jednu osobu, snaţí se však svůj pohled věnovat kaţdému účastníkovi diskuze.

2.6 Držení těla v kontextu mimiky a gestikulace
Vzpřímené drţení těla je signálem vyrovnané duše. Mnoho muţů kolem 20 let chodí se
svěšenými rameny a pohledem upřeným k zemi. Jejich tělo vysílá upnutý a neveselý signál.
Proto je třeba tělo drţet vzpřímeně, pohled upřený v horizontální rovině. Kdo takto chodí,
dýchá také volněji. Nejde jen o vzpřímení, ale také se tak cítit. Takováto chůze vyzařuje
sebevědomí a charisma. Kdyţ je někdo sebejistý, během rozhovoru otáčí horní část těla
směrem k partnerovi rozhovoru. Vzpřímené drţení těla ale druhého přesvědčí jen tehdy, je-li
správně prováděno uvolněnými pohyby. Kdo chodí, jakoby snědl pravítko, vysílá neschopnost
být spontánní. Platí to také pro mnoho muţů středního věku, kteří se po pláţi promenádují
příliš napnutí a se zataţeným břichem.
Podle vzdálenosti mezi lidmi zjistíme i vztah mezi nimi. Vzdálenost menší neţ 60 centimetrů
představuje uţ zásah do intimní zóny druhé osoby. Takováto blízkost signalizuje důvěru a
důvěrnost. Pokud si dva ještě i koukají do očí déle neţ 3 sekundy, určitě jde o zamilovanost.
Naše kultura si však vyţaduje i situace, kdy se ocitneme v intimní zóně druhého člověka – ve
výtahu nebo v tramvaji či autobuse. Tehdy se člověk snaţí vyvarovat očnímu kontaktu, dívá
se do země nebo někam do dálky, minimálně se pohybuje a svou tašku pouţívá jako bariéru.
Do 120 centimetrů se nacházíme v osobní zóně. Je to odstup, který mívají dobří přátelé a
známí i rodinní příslušníci při kaţdodenních rozhovorech. Kdyţ se přitom na sebe díváme
nebo k sobě obrátíme tělo, chápe to ten druhý jako výzvu k rozhovoru.
Od 120 do 360 centimetrů sahá sociální zóna. Tuto vzdálenost dodrţují lidé, kteří mezi sebou
komunikují v sociálních funkcích. Jako například šéf a zaměstnanec, zákazník a prodavačka,
úředník a ţadatel. Pouze pokud jsou šéf a zaměstnanec přátelé, jestliţe se zajímají i o své
záliby a podnikají spolu výlety, zmenší i vzdálenost mezi sebou. Někdy šéf připisuje
důleţitost přátelskému společenskému chování, aby tím dokázal své lidské kvality. Pokud je
to zaměstnanci nepříjemné, bude svůj vnitřní odstup nevědomě signalizovat větší tělesnou
vzdáleností.
Nad 360 centimetrů se nacházíme ve veřejné vzdálenosti. Je to odstup divadelních
představení, vojenských přehlídek nebo přednášek na univerzitě. Odpovídá tomu vzdálenost
rolí mezi předváděčem a publikem. Zatímco v bliţších vzdálenostech působí nepřetrţitý oční
kontakt dotíravě, je v tomto případě nepřerušené dívání často jedinou moţností zůstat
v kontaktu – přinejmenším pro mlčenlivé publikum – a proto se hodnotí pozitivně jako
známka zájmu.
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2.7 Nahrazení slov gesty ve vyučování (EQ)
Řečí těla je moţno účinně prosadit svou autoritu: učitel versus ţák, který nepracuje. Tři
otázky případně odkazy mají ozřejmit tuto výpověď:
1. Kladení otázek můţe často více oslovit ţáka, neţ kdybychom dělali přednášku o
mravnosti
2. Blízkost znamená proniknout do soukromého prostoru ţáka a tento postoj má velký
účinek
3. Oční kontakt zvýší náš vliv, hlavně kdyţ budeme svůj pohled směřovat o něco déle
na určenou osobu
Výrazy neverbální komunikace se dají řídit: aby gesta neřekla něco jiného neţ slova, aby
nebyla v rozporu s naší mimikou, aby nepůsobila nedůvěryhodně.
Přehnaná gestikulace působí nedůvěryhodně.
Gestikulace by měla naši řeč podtrhnout, ne přehlušit.
Chybějící neverbální vyjádření může snížit efektivnost vyučování.
Člověk má omezenou kapacitu vnímání.
Kdyţ komunikátor (učitel) zprostředkuje informace příliš náročně a rychle, dochází u
komunikantů (ţáci) ke ztrátě, nepochopení informací, k rychlému vyčerpání a rezignaci.
Kdyţ komunikátor uţ známé neodůvodněné informace zprostředkuje příliš jednoduše a
pomalu, můţe u komunikantů vyvolat nezájem, nudu a únavu.
Co se doporučuje ve výchovném a vzdělávacím procesu?
Seznam úloh, hry...
Neunikat před pocity... umožnit autentickou komunikaci.

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
-8-

www.rechance.eu

3 Osnova
K tématu: vnímání, gestikulace a mimika (24h)

3.1 Neverbální komunikace jako základ emocionální stimulace
(3 hodiny + 2 hodiny praxe)
- emocionální výchova
- koncept emocionální inteligence
- sebepoznávání, zvládání vlastních emocí/sebehodnocení
- téma cvičení: sebepoznávání, Kdo jsem?, ţivotní linie

3.2 Terminologie
(3 hodiny)
- definice základních pojmů a objasnění jejich významu v edukační realitě
- vnímání
- gestikulace
- mimika

3.3 Cvičení emocionální způsobilosti a její aplikace ve vyučovacím
procesu
(4 hodiny praxe)
- cvičení fyzického stavu
- cvičení rozhledu
- cvičení verbální monologické komunikace
- cvičení dialogické komunikace

3.4 Metody motivace žáků na udržení efektivních vztahů mezi žákem
a učitelem
(2 hodiny)
- formy pozitivního hodnocení/verbální versus neverbální komunikace
- důvěra a spokojenost s výsledkem

3.5 Kódování informací do gest
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(2 hodiny)
- účinné prosazení autority pomocí gestikulace
- poukázání na nedostatky (pomocí neverbální komunikace), bez utlačení osobnosti
ţáka

3.6 Regulování neverbálních vyjádření
(3 hodiny)
- pokud gesta vyjadřují něco jiného neţ slova
- sebekontrola a sebereflexe

3.7 Zážitkové vyučování jako metoda emocionální výchovy
(2 hodiny)

3.8 Výsledky zjištění
(2-3 hodiny)
- systematizace výsledků
- diskuze
- pouţití v edukační praxi
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4 Praktická část dalšího vzdělávání
4.1 Cvičení mimiky
Trvání: 10 minut
Velikost skupiny: do 20-ti účastníků
Metoda:
Účastníci se rozdělí do dvou skupin. Kaţdá cvičí, jak vyjádřit určitý pocit (radost, zlost,
překvapení, hnus, pohrdání, štěstí, srdečnost, touhu).
A. Skupiny musí navzájem dekódovat pocit, který představují ostatní účastníci.
B. Členové skupiny vyjádří pocity písemně a co nejvýstiţněji, pomocí emocí.
Cíl:
Naučit se popsat a identifikovat pocity pomocí mimiky tváře a potom je prezentovat písemně.

4.2 Cvičení gestikulace
Trvání: 10-15 minut
Velikost skupiny: do 20 účastníků
Metoda:
Úlohou účastníků je vyjádřit informaci, např. „zavři okna v této místnosti!“, „pojď sem a
posaď se!“, „musím se rozloučit“, „nemohu si celkem dobře vzpomenout“ pomocí gest.
Cíl:
Vyzkoušet vlastní schopnosti bez pouţití verbální řeči a správně zprostředkovat informaci
adresátovi pomocí těla, gest a pohybů.

4.3 Cvičení fyzického postoje
Trvání: 10-15 minut
Velikost skupiny: libovolná
Metoda:
Účastníci se rozdělí do dvou skupin.
Účastníci mají svým fyzickým postojem (postavení těla) v místnosti vyjádřit určité informace
(zájem, lhostejnost, nudu, napětí, sympatie). Alternativu představuje dekódování fyzických
postojů ostatních členů skupiny.
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Cíl:
Vyzkoušet nabyté informace z oblasti posturologie, proxemiky, kineziky a gestikulace.

4.4 Cvičení na oční kontakt
Trvání: 10-20 minut
Velikost skupiny: nejlepší párový počet, aby účastníci mohli vytvořit dvojice
Metoda:
Účastníci ve dvojicích hovoří na zvolené téma (nakupování, počasí, dovolená, horoskop...).
1. Účastník A má podmínku – při rozhovoru se musí dívat na komunikačního partnera B,
ten se ale nesmí ani jednou podívat na komunikačního partnera A.
2. Účastník B má podmínku – při rozhovoru se musí dívat na komunikačního partnera A,
ten se ale nesmí ani jednou podívat na komunikačního partnera B.
3. Účastníci se na sebe během celého rozhovoru dívají.
4. Oba účastníci se na sebe dívají co nejoptimálněji.
Cíl:
Nabídnout zpětnou vazbu neaktivnímu a aktivnímu komunikačnímu partnerovi.
Uvědomit si, jestli je oční kontakt při rozhovoru nezbytný. Přímá demonstrace neúcty, stejně
jako skutečného zájmu posilňuje osobnost ve smyslu kontroly vlastních vyjádření v reálných
situacích.

4.5 Hra – mrkání
Trvání: 20 minut
Velikost skupiny: 10-20 účastníků v kruhu
Metoda:
Polovina účastníků sedí na stoličkách a zbytek stojí za nimi. Jedna stolička v kruhu je volná.
Hráč, který stojí nad volnou stoličkou, se pokouší jen očima (beze slov) navázat kontakt
s jedním sedícím.
Tento se po „tiché domluvě“ pokouší co nejrychleji vstát a sednout si na volnou stoličku.
Spoluhráči sedící v kruhu mu to ale ztěţují.
Cíl:
Cvičit oční kontakt a pozorovat, jestli je tento druh komunikace pro všechny srozumitelný –
trénujeme oční kontakt, popisujeme a vysvětlujeme význam naznačených očních kontaktů.
V průběhu hry se vymění sedící se stojícími.
Můţe se stát, ţe se ze hry vypustí jeden nebo více účastníků. Proto je dobré mít jednoho
vedoucího, aby se hra sledovala.
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4.6 Zrcadlová pantomima
Trvání: maximálně 20 minut
Velikost skupiny: 6-40 členům vhodnější je párový počet, není ale podmínkou
Metoda:
Kaţdý hráč si vybere komunikačního partnera. Postaví se proti sobě tak, aby měli dost místa
pro pohyb ramen a nohou.
Jeden ze dvojice začne zrcadlově napodobovat odpozorované pohyby. Snaţíme se, aby byly
pohyby simultánní. Vţdy se prezentuje pouze jedna dvojice.
Cíl:
Pozorujeme neverbální schopnosti účastníků. Hra dělá atmosféru ve skupině uvolněnější,
v případě účasti různých typů osobností nabízí širokou škálu demonstrací neverbálních
vyjádření.

4.7 Na trhu
Trvání: 20 minut
Velikost skupiny: 2 skupiny, kaţdá 6-10 členů
Metoda:
Dvě stejné skupiny účastníků se postaví proti sobě ve vzdálenosti několika metrů.
Vedoucí zadá následující pokyny:
- „komunikujte společně, verbálně, vaše celá skupina“
- „komunikujte kaţdý verbálně a pouze s jedním členem“
- „navaţte neverbální kontakt s jedním členem“
Cíl:
Sleduje se kruh neverbální komunikace – jestli se vyuţil oční kontakt, nebo kontakt jiných
částí těla.
Následně se diskutuje o těţkostech, teda kdo měl problémy s jakým druhem komunikace.

4.8 Co se změnilo?
Trvání: 10 minut
Velikost skupiny: 6-20 účastníků
Metoda:
A. Skupina se rozdělí do dvou řad stojících proti sobě. Během jedné minuty se pozoruje
spoluhráč. Na pokyn se všichni otočí zády a vyučující udělá na kaţdém hráči malou
změnu (rozváţe šňůrku, pohne svetrem, rozcuchá vlasy, vezme klíč, doporučí úsměv).
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B. Na stůl v místnosti se do řady poloţí určité předměty (alespoň 10). Zvolí se jeden
dobrovolník, který jednu minutu pečlivě pozoruje všechny předměty a snaţí se
zapamatovat si jejich pořadí.
Cíl:
Hra je dobrovolná.
Jsou změny v moţnosti A snadněji identifikovatelné nebo ne?
Po skončení aktivity se diskutuje o tom, co je v ţivotě lépe zapamatovatelné a co je na nás
viditelné. Jak se sami vnímáme, kdyţ víme o nějaké změně a okolí ne.
Toto cvičení slouţí jako trénink vnímavosti.

4.9 Dotyk
Trvání: 20 a více minut, podle nálady skupiny
Velikost skupiny: 6-20 účastníků, vhodnější pro známý kolektiv
Metoda:
Jednomu hráči se zaváţí oči a musí poznat jednotlivé spoluhráče. Musí se dotknout kaţdé
osoby, kterou chce poznat. Kdyţ osoba uhádne, dochází k výměně úloh.
Cíl:
Tato aktivita je dobrovolná, ne pro kaţdého jsou cizí dotyky příjemné, coţ se samozřejmě
respektuje.
Pozorujeme, jaké části těla si hráči volí, aby nebyli nepříjemní a aby mohli uţ z prvního
dotyku identifikovat (hlava, ramena, ruce, druh oblečení).
Pozorujeme, jak se tyto pociťují, která úloha byla příjemnější.

4.10 Dotyk
Trvání: 20 minut
Velikost skupiny: 6-20 účastníků, rozdělených do 2 skupin
Metoda:
Zvolí se jeden sochař. Jeho úlohou je za pomoci ostatních vytvořit sochu. Instrukce ale musí
dát jen pomocí neverbální komunikace (gesta, pohledy...).
Jiná varianta: Sochař zamění neverbální komunikaci za verbální.

4.11 Skupina soch
Trvání: 20 minut
Velikost skupiny: 6-20 osob
Metoda:
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První hráč udělá z druhého sochu a třetí ji doplní. Hra pokračuje takto dále a poslední hráč
sochy doplní vlastní sochou.
Cíl:
Podmínkou je neříct při hře ani slovo, všechno musí probíhat v klidu. Pozorujeme
akceptování narušení intimní zóny člověka. Hra utuţuje kolektiv muţů a ţen.

4.12 Pouze oči
Trvání: 20 minut
Velikost skupiny: 6-20 osob
Metoda:
Pokuste se zakrýt si tvář tak, aby vám byly vidět pouze oči. Například i rukama. Přitom se
však ruce nesmí dotýkat tváře. Poproste druhou osobu, aby se pokusila uhodnout, jakou máte
náladu. Pokud jste šťastný, uhádne to hned – dá se to pozorovat na očích, na vráskách kolem
očí. Pokusíme se vyjadřovat skutek, zamyšlení...
Cíl:
Abychom mohli rozpoznat pocity, nepotřebujeme pouze smysly.

4.13 Čarovná škatulka
Trvání: 5 minut
Velikost skupiny: různá
Metoda:
Do škatulky dáme zrcadlo tak, aby po jejím otevření směřovalo na člověka. Účastníci budou
po jednom škatulku otvírat a to, co tam viděli, nesmí nikomu povědět.
Cíl:
Tato hra by měla podpořit názory lidí a zvýšit jejich sebevědomí a schopnost akceptovat sebe
a ostatní.
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