
Čo potrebujú Janíčko a Marienka, aby sa 

nestratili v lese  

(alebo zážitkový kurz osobnostného 

rozvoja) 

Konference: DOBRÁ PRAXE 

17. – 18. 10. 2018 Plzeň 

Mgr. Ján Smolka a Mgr. Tomáš Macko 



s podporou Komenského inštitútu a Teach for Slovakia 

 

                        Ján Smolka a Tomáš Macko 

                                                 



Kto sme? 

Ján Smolka 

rekreológ z Olomouca 

učiteľ Teach for Slovakia 

mentor v Divých makoch 

manažér v DofE 



Kto sme? 

Tomáš Macko 

učiteľ matematiky a náboženskej 

výchovy 

mentor v LEAF - rozvojový program 

pre učiteľov 

člen tímu krízovej intervencie Modrý 

Anjel 

koordinátor miestneho centra DofE 

horolezecký inštruktor 



s akým zámerom? 

mladí ľudia budú lepšie vedieť v čom sú dobrí a čo 

ich zaujíma 

pozitívne sa zmení ich postoj k tomu, že svoj život 

môžu ovplyvňovať učením sa a pracovaním na 

sebe 

v rámci projektu uskutočnia jednu malú zmenu 



Z čoho sme vychádzali? 

Zážitková pedagogika 

 

 

 

 

 

 

Kolbov cyklus 

SKÚSENOSŤ 

REFLEXIA 

ABSTRAKCIA 

EXPERIMENT 

SKÚSENOSŤ 

REFLEXIA 



ako? 

potreby 

účastníci 

ciele 

téma 

aktivity 

reflexia 

tím 



prečo? 

nejasná predstava, v čom sú dobrí, čo ich zaujíma 

nevedia, čo chcú v živote robiť 

pocit, že nemôžu svoj život ovplyvniť 

rozhodnutie, že je to v ich rukách 

neochota na sebe pracovať a zlepšovať sa 



čo a ako? 

práca vo firmách - 2,5 dňa 

pobyt na chate - 2,5 dňa 

pravidelné stretnutia raz za týždeň zamerané na 

osobnostný rast - 10krát 

projekt 



práca vo firmách 

program - dotazník, práca, reflexia 

1. deň - ZŠ vzdelanie 



práca vo firmách 

2. deň - SŠ vzdelanie 



3. deň - VPP 



pobyt na chate 

1. deň - hľadanie cesty, pravidlá, služby, reflexia 

pracovných dní 

2. deň - netradičné vyučovanie, veľká hra, flow, 

oheň 

3. deň - vyhodnotenie, slávnostný obed 





pravidelné stretnutia raz za 

týždeň 

rastové a fixné nastavenie mysle - Carol Dweck 

podpora učenia a motivácie, výber strednej školy - Peter 

Dráľ 

ako sa učiť, učebné štýly  

silné a slabé stránky - Jan Mühlfeit 

hry: Zoom, Rogerova hra,…  



projekt - workoutové ihrisko 

zháňanie peňazí 

tvorba videí 

kreslenie a vymeriavanie ihriska 

hrabanie trávy 

kopanie základov 



čo z toho? 

že sa môžem zlepšovať 

treba spolupracovať, treba myslieť na budúcnosť 

že keď niečo chcem dosiahnuť, tak to dosiahnem, že sa 

treba rozhodovať správne, kam a kde máme ísť 

naučila som sa prekonávať samú seba a nevzdávať sa 



čo by som v budúcnosti chcela robiť 

že ak sa budem snažiť, môžem niečo dokázať 

že sa nemôžem vzdať svojho sna, cieľa, treba ísť 

za tým, čo chcem, ak chcem byť šťastná 





ďakujeme za pozornosť 

Ján Smolka a Tomáš Macko 


