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METODIKA ANIMÁTORSKÉHO KURZU 

A. HISTORICKÝ KONTEXT 

HISTORIE SALESIÁNSKÉ PRÁCE S ANIMÁTORY 

Péče o animátory má v českém salesiánském prostředí dlouhou tradici. V posledních deseti letech lze 

vysledovat tyto důležité události, které přípravu animátorů ovlivnily a ovlivňují, a které přesahují práci  

s animátory na jednom místě: 

Od roku 2005 byl každoročně otevírán nový ročník Salesiánské školy animátorů (tříletý kurz, kdy se každý rok 

skládal ze tří víkendových školení). Byl nabízen zájemcům z celé ČR. 

Salesiánská střediska mládeže v Brně pořádala do roku 2015 opakovaně dvouletý kurz zvaný Salesiánský 

výchovný animátorský řádný kurz (SVAŘáK). V posledních letech byl kurz otevřen i jiným zájemcům spíše  

z blízkého okolí. 

Podobně se v Českých Budějovicích pravidelně organizoval také samostatný dvouletý kurz zvaný Junior. 

Tento kurz zahrnoval především mladé lidi, kteří se bez ohledu na své bydliště podíleli na vedení táborů 

organizovaných tamním salesiánským střediskem mládeže. 

Od roku 2005 bylo do roku 2014 uspořádáno sedm víkendových Celostátních setkání salesiánských 

animátorů, nejdříve v roční, později ve dvouleté frekvenci. 

V roce 2008 byl vydán Salesiánský slabikář, což jsou texty pro účastníky kurzu Salesiánská škola animátorů.  

V roce 2012 vyšel pracovní sešit Salesiánská výchova do kapsy pro animátory a dobrovolníky, kteří se 

inspirují přístupem sv. Jana Boska. 

Od roku 2014 kurz Salesiánské školy animátorů probíhá ve změněné formě (dvouletý kurz se čtyřmi víkendy 

ročně s obnovenou osnovou, přičemž jeden rok se otevírá pro zájemce z Čech, druhý rok pro zájemce  

z Moravy). Osnova tohoto kurzu je obsahem tohoto projektu. 

DŮVOD PRO ZMĚNU 

Dosavadní formát kurzu Salesiánské školy animátorů (SŠA) a dalších kurzů přinášel dobré plody, ale zároveň 

se objevovala tato omezení: 

Zužoval se počet těch, kteří byli schopni vzít závazek vstoupit do týmu jednotlivých ročníků. Důvodem bylo 

jejich větší zapojení v práci v místech, kde měli své hlavní zaměstnání, nebo i změna jejich zaměstnání. 

Ze strany salesiánských středisek mládeže nebyl o kurz pro jeho délku již tak velký zájem jako dříve. Díky 

tříletému trvání více vyhovoval animátorům např. ze Salesiánských klubů mládeže, které pracují výhradně na 

dobrovolnické bázi a nenabízejí každodenní činnost. 

Díky výše uvedenému tomu klesal i počet zájemců o absolvování tohoto kurzu. 

V týmu SŠA nebyli ti lidé, kteří jsou s animátory v pravidelném kontaktu v daném středisku.  

V některých místech závisela práce s animátory na jednom konkrétním člověku. V případě jeho odchodu 

nebyla zajištěna kontinuita předchozí práce. 



METODIKA KURZU SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI   4 / 44 

Na začátku roku 2014 se v rámci setkání ředitelů salesiánských středisek mládeže diskutovalo o dalším 

vývoje přípravy animátorů. Otevřela se možnost větší spolupráce mezi jednotlivými středisky a popsaly se 

základní požadavky pro přípravu animátorů, pokud by se měla prohloubit vzájemná spolupráce. 

SMYSL SPOLUPRÁCE BYL VIDĚN PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH: 

 Poskytovat kvalitní vzdělání i pro ta místa, která si nejsou schopna z personálních a kapacitních 

důvodů zajistit vlastní kurz. 

 Využít společně dosavadních zkušeností z odlišné práce s animátory. 

 Spojit vzájemně kapacity pro sestavení silného týmu. 

 Udržet trvalost a kontinuitu péče o animátory i při personálních změnách. 

 Překročit místní hranice a pomoci získat animátorům zkušenost i s jinými salesiánskými středisky 

mládeže, resp. s animátory z jiných míst. 

Z JEDNOTLIVÝCH středisek se dále objevovaly požadavky a důrazy v přípravě animátorů: 

 prožitek dobré skupiny pro animátory, 

 důležitost dobrých vzájemných vztahů, 

 prostor pro růst ke zralosti pro animátory, 

 možnost určité specializace animátora podle práce, kterou v praxi vykonává, 

 nutnost nabídky pro všechny animátory v místě, ne jen pro některé. 

Z DISKUSE VZEŠLY TYTO LINIE PRO SPOLUPRÁCI: 

 vytvořit nově vzdělávací osnovu, která využije dosavadních zkušeností, 

 společný kurz bude pro vybrané animátory z jednotlivých míst, každé místo bude mít určitý limit, 

 tým bude složen z lidí z jednotlivých středisek, čímž se umožní i určitá předatelnost, 

 obsah kurzu bude více přizpůsoben činnosti těch animátorů, kteří se zapojují do činnosti větších 

středisek např. v oratoři, nízkoprahových klubech, pravidelné zájmové činnosti apod. 

 kurz je potřeba animátorům přiblížit, proto se navrhl nový formát: kurz bude dvouletý, přičemž 

jeden rok bude probíhat v Čechách, další rok pak na Moravě. 

ZÁROVEŇ BYLO I STANOVENO, ŽE BY KURZ NEMĚL: 

 mít ambice stát se po animátory jejich primární vztahovou skupinou vzhledem k tomu, že budou 

pocházet z různých míst, 

 snažit se zajistit kompletní vzdělání pro animátory. 

B. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ KURZU 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

 středoškoláci, cca od 15 let výše, 

 alespoň pasivní zkušenost práce s dětmi, 
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 napojení na někoho odpovědného (reference), 

 počet animátorů v kurzu: 25 – 30. 

CHARAKTERISTIKA KURZU: 

 dvouletý kurz, 4 víkendy ročně, 

 kurz bude probíhat na různých místech (salesiánská střediska aj.). 

ODPOVĚDNÝ ZA SALESIÁNSKOU ŠKOLU ANIMÁTORŮ:  

 zodpovídá za kurz jako celek, 

 zajišťuje komunikaci mezi kurzem v Čechách a na Moravě 

 účastní se zásadních reflexí a jednání o dalším směřování kurzu, 

 měl by být členem týmu alespoň jednoho kurzu, není nutné se účastnit obou (Čechy i Morava). 

TÝM KURZU: 

 vedoucí kurzu - koordinuje činnost týmu, 

 členové týmu 

 zástupci salesiánských středisek, příp. klubů SHM, SKM především z těch míst, odkud pochází 

účastníci daného kurzu – salesiáni, salesiánky, zaměstnanci – zodpovědní za práci s animátory  

v místě, 

 animátoři – běžně ti, kteří již kurz Salesiánské školy animátorů dříve absolvovali. 

VÝSTUP KURZU PRO ABSOLVENTY: 

 první rok jako příprava na dobrovolnou službu, zakončení testem, 

 druhý rok prohloubení dalších témat, získání osvědčení o absolvování, 

 dobrovolné navázání devátým víkendem, který umožní absolventům získat akreditaci Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní vedoucích dětských táborů. 

METODA UČENÍ – DŮRAZ JE KLADEN NA TYTO PŘÍSTUPY: 

 při sdělování teoretických poznatků vycházet z praxe, kterou animátoři již mají (z běžného života, 

jako účastníci akcí, příp. z dosavadní animátorské práce), 

 teoretické poznatky si utvrdit praktickým vyzkoušením v co možná největší míře, 

 vracet se k již probranému i v předchozích víkendech, poukázat na souvislost jednotlivých předmětů, 

resp. jejich obsahů. 

USPOŘÁDÁNÍ SALESIÁNSKÉ ŠKOLY ANIMÁTORŮ 

Východiskem pro osnovu kurzu je Salesiánská výchova do kapsy, pracovní sešit pro animátory a 

dobrovolníky, kteří se inspirují přístupem sv. Jana Boska. Vydala ho Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. v 

roce 2012. 

Jako studijní text bude animátorům předán Animátorský slabikář postupně doplňovaný některými 

inovovanými texty. 
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C. STRUČNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TÉMAT BĚHEM JEDNOTLIVÝCH 

VÍKENDOVÝCH SETKÁNÍ 

1. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

 Don Bosco a salesiánský animátor 

 Já, který se stává salesiánským animátorem. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Seznámení s postavou Dona Boska – zakladatele salesiánského díla. 

 Představit, kdo je salesiánský animátor – základní principy. 

 Vnímat sám sebe jako důležitou osobu i jako člena skupiny/společenství. 

 Poukázat na salesiánské poslání, které se uskutečňuje tady a teď. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

 Představit účastníkům, co kurz obnáší, co nabízí, co se od účastníků očekává. 

 Posílení motivace účastníků pro aktivní zapojení se do kurzu. 

 Vzájemné poznání a seznámení se. 

 

Salesiánská výchova do kapsy, s. 2 – 11. 

 

2. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

O co usilujeme? Základní směr salesiánské výchovy. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Rozpoznávat základní roviny člověka – tělesný, duševní, duchovní a sociální rozměr. 

 Seznámení se základy vývojové psychologie s důrazem na poznání svého životního období (15 – 18 

let). 

 Seznámení se s hierarchií potřeb. 

 Poznat základní typy temperamentu a jak na ně reagovat při práci s dětmi. 

 Vliv prostředí na člověka. 

 Křesťanský pohled na člověka – svoboda člověka, dobro a zlo, Boží obraz. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Hlubší vzájemné seznámení se na úrovni: 
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 spolupráce 

 názorů, postojů. 

Salesiánská výchova do kapsy, s. 14 – 17. 

3. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Co děláme? Cíle a hodnocení. 

Výchova je záměrný proces, který má cíl. K tomu nám slouží i různé dramatické prostředky. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Vnímat výchovu je proces, který zasahuje všechny roviny člověka. 

 Osvojit si základní kritéria v salesiánské pedagogice. 

 Umět stanovit cíle výchovy uzpůsobené vývojové fázi dětí. 

 Seznámení se základními dramatickými zásadami a otázkami při přípravě konkrétní aktivity. 

 Seznámení se základními dramatickými zásadami a otázkami programu (vícedenní pobytové akce). 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

 Technické zajištění akce. 

 Prohloubení dřívějších témat: 

 Hlubší seznámení s postavou Dona Boska. 

 Poukázat na salesiánské poslání, které se uskutečňuje tady a teď. 

 

Salesiánská výchova do kapsy, s. 18 – 23. 

4. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Jak postupujeme? Preventivní systém. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Naučit se rozlišit mezi represivním a preventivním (korigujícím a motivujícím) systémem. 

 Představit konkrétní metody při používání preventivního systému. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Dobrovolnictví v rámci české legislativy. 

PROHLOUBENÍ DŘÍVĚJŠÍCH TÉMAT: 

 Specializace vybraných témat. 

 Seznámení se se základy vývojové psychologie. 
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 Poukázat na salesiánské poslání, které se uskutečňuje tady a teď. 

Salesiánská výchova do kapsy, s. 24 – 33. 

5. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Zážitková pedagogika – osvojení jejích základních principů. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

Propojit základní metody zážitkové pedagogiky s dosavadními znalostmi z psychologie, pedagogiky včetně 

preventivního systému. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Díky pojetí víkendu prohloubit vztahy ve skupině a otevřenost mezi účastníky. 

6. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

 Jak postupujeme? Formy salesiánské výchovy. 

 Tři roviny působení: práce s jednotlivcem, práce se skupinou a vytváření pozitivního výchovného 

prostředí. Výchovné prostředí zahrnuje, jak vnější část (výzdoba…), tak vnitřní část (normy – způsoby 

jednání apod.). 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Znát základní zákonitosti v práci se skupinou (druhy skupin, skupinové normy, fáze vývoje skupiny). 

 Znát základní pravidla komunikace s důrazem na neverbální komunikaci. 

 Vnímat vytváření pozitivního prostředí jako nedílnou část výchovné práce. 

 Osvojit si některé zásady řešení krizových situací při práci s jednotlivcem a skupinou. 

 Vnímat důležitost vyváženosti a propojenosti tří rovin působení – práce s jednotlivcem, skupinou a 

vytváření pozitivního prostředí. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Vést animátory ke konkrétnímu propojování (teoretického) obsahu kurzu s vlastní praxí. 

Salesiánská výchova do kapsy, s. 34 – 39. 

7. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

 Kdo je důležitý? Lidé se srdcem Dona Boska. 

 Na konci kurzu se tematicky vracíme opět k postavě samotného animátora, tentokrát se zvláštním 

důrazem na jeho místo v rámci tzv. výchovně pastoračního společenství. 
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CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Připomenout a prohloubit důležité charakteristiky a hodnoty salesiánského animátora a požadavky 

na něj. 

 Rozumět pojmu a významu pojmu výchovně pastorační společenství. 

 Zná odlišnost rolí ve výchovně pastoračním společenství. 

 Reflektovat si své hodnotové priority. 

 Dokázat rozlišit význam slov animace a asistence. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

 Umět formulovat své duchovní zakotvení a respektovat jiný názor. 

 Prohloubit si schopnost práce s Biblí. 

Salesiánská výchova do kapsy, s. 40 – 46. 

8. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Shrnutí a zakončení kurzu. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Obhajoba závěrečné práce. 

 Ústní zkouška z vybraných témat, která byla obsahem kurzu. 

 

 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

 Specializace vybraných témat. 

 Příjemné zakončení kurzu. 

 Zpětná vazba z celého kurzu. 

 Pozvání na možnost absolvování 9. víkendu (akreditace hlavní vedoucí letního tábora). 

 Dát nabídky na další možnosti vzdělávání v rámci salesiánského díla. 

D. NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH VÍKENDOVÝCH 

SETKÁNÍ 

1. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Don Bosco a salesiánský animátor 

Já, který se stává salesiánským animátorem. 
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CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

Seznámení s postavou Dona Boska – zakladatele salesiánského díla 

Stručné představení postavy Dona Boska v rámci bloku Salesiánský animátor. 

Zadání úkolu – přečíst některý z životopisů Dona Boska: 

 Teresio Bosco: Don Bosco, Portál. 

 Don Bosco: Můj život pro mladé, Portál. 

 

Do třetího víkendu napsat, co mě na Donu Boskovi nejvíce oslovuje, co mě při četbě překvapilo.  

Během třetího víkendu se budou tyto výstupy sdílet. 

Představit, kdo je salesiánský animátor – základní principy 

Vychází se z publikace Pastorale giovanile, kapitola 7.4 Animátor. 

Je předložen animátor podle salesiánského stylu jako model, který se snažíme napodobit,  

postupně do něj dozrávat.  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SALESIÁNSKÉHO ANIMÁTORA: 

 křesťanský postoj - rozvíjí svůj duchovní rozměr, vyhledává prostředky, kde čerpá pro svůj vlastní 

osobní růst; předpokládá se minimálně respekt ke křesťanským hodnotám, 

 spolupráce - pracuje ve společenství, ne individuálně, 

 služba - jeho působení je zaměřeno ve prospěch dětí a mladých lidí, 

 osobnost - je zralý odpovídajícím způsobem svému věku, 

 odbornost - získává a prohlubuje svoji odbornou kvalifikaci podle typu práce, do které se zapojuje, 

 soustavnost - činnost, kterou vykonává, je plánovaná a reflektovaná, nikoli nahodilá, 

 motivace – jeho činnost vychází z vnitřní motivace – službu vnímá jako své poslání, 

 salesiánský styl – přijímá hodnoty ze salesiánské tradice. 

VNÍMAT SÁM SEBE JAKO DŮLEŽITOU OSOBU I JAKO ČLENA SKUPINY/SPOLEČENSTVÍ 

Aktivity, které zdůrazňují důležitost každého přítomného animátora, který se zapojuje do salesiánského díla 

– tedy i „já“ – ve své originalitě: 

Koláž / výroba koláží – přivádí k osobnímu zamyšlení a k hlubšímu seznámení se s druhými. 

I. část – individuální práce za účasti všech - ztvárnit formou koláže z obrázků časopisů dvě otázky: 

 Kdo jsem? – co mě zajímá, baví; vypíchnout svoji charakteristiku… 

 Kam směřuji? – na čem mi záleží, po čem toužím… 

II. část – sdílení ve skupinách 

Jak se vám pracovalo, měli jste dost času, našli jste obrázky, které vám pomohly ztvárnit to, co jste chtěli…? 

 Postupné představení své koláže. 

 Možnost doplňujících dotazů od ostatních animátorů i od členů týmu. 
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III. část – společně – vyvěšení koláží, možnost se dál doptávat 

Kruhy života – drobně obměněná hra Čarodějka, viz Jan Hrkal, Radek Hanuš, ed., Zlatý fond her II., Portál 

1998, s. 47. 

Aktivitě lze dát oproti uváděné verzi ještě hlubší duchovní rozměr, pokud: 

 se aktivita odehraje v kapli/kostele, přičemž kruh nového života, kde aktivita končí, je umístěn v 

blízkosti oltáře/svatostánku/kříže, 

 chrámový prostor je uveden jako místo, kde se odehrávají důležité okamžiky lidského života, kde 

zaznívají prosby, chvály a díky Bohu. 

 je uvedena jako aktivita, kdy se mohu zamyslet nad sebou, svým životem, svojí životní cestou 

 

Důležité k tomu, aby aktivita mohla splnit své cíle je: 

 dobré vysvětlení pravidel s důrazem na nesoutěživost, 

 reflexe programu ze strany účastníků – co během aktivity prožívali. 

 

Dobře vedená aktivita může přivádět k reflexi v těchto oblastech: 

 důležitost vzájemné pomoci – pomoc poskytnout i přijmout, 

 dodržování pravidel, 

 vědomí toho, co je pro mne v životě nejdůležitější, 

 vědomí, že jsme na cestě. 

 

POUKÁZAT NA SALESIÁNSKÉ POSLÁNÍ, KTERÉ SE USKUTEČŇUJE TADY A TEĎ 

 Stručné představení míst, ze kterých přijíždíme. 

 Informace o činnosti salesiánského díla v místě (opakuje se na každém novém místě, které během 

kurzu navštívíme). 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Forma 

Důležitou úlohu má úvodní večer: jsou všichni shromážděni v místnosti, uprostřed stojí hora. Na konci hora 

vydá své tajemství – uvnitř ní je pro každého polštářek a Animátorský slabikář. 

Vzájemné poznání a seznámení se 

Výroba jmenovek – je dobře, pokud jsou předpřipravené a mají grafickou kvalitu. Na místě se doplní jméno 

tak, jak animátoři chtějí, aby byli oslovováni. 

Aktivity (během úvodního večera): 

 na poznání jmen, míst, ze kterých přijíždíme, 
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 na poznání našich zájmů 

 např.: Neuvěřitelné příběhy ze života (napsat na papír tři události ze svého života, přičemž dvě jsou 

pravdivé a jedna smyšlená. Ostatní mají hádat, které události jsou pravdivé a které je smyšlené. 

 Jiné seznamovací hry v průběhu víkendu. 

 Hlubší poznání druhých lidí – viz Koláže. 

 Hra – sobota odpoledne 

Kromě rekreačního významu a potřebě fyzického pohybu mají popolední hry i další významy. 

Zde je zařazena aktivita, která má dát zažít každému účastníkovi pocit potřebnosti při plnění úkolu, aniž by 

se vyžadovala hlubší spolupráce. 

Návrh konkrétní aktivity: SMS, Zlatý fond her III., Portál, s. 119. 

PŘEDSTAVIT ÚČASTNÍKŮM, CO KURZ OBNÁŠÍ, CO NABÍZÍ, CO SE OD ÚČASTNÍKŮ OČEKÁVÁ 

 Představení svých očekávání – psaní do „stop“, které se pokládají k hoře, je čas i ke komentování. 

 Vytvoření pravidel – vychází z našich očekávání – co musí nastat, abychom si víkend užili, abychom 

se něco naučili a bylo nám spolu dobře? Pravidla vytváří animátoři sami v menších skupinách, z nich 

se formulují naše společná pravidla. Tým má právo přidat svá pravidla. 

 Informace pro animátory – představit postupně koncept kurzu, podmínky pro absolvování, 

seznámit blíže s moodlem (skrze který se přihlašují a získávají informace…). 

POSÍLENÍ MOTIVACE ÚČASTNÍKŮ PRO AKTIVNÍ ZAPOJENÍ SE DO KURZU 

 Děje se na základě především těchto prostředků: 

 snaha o příjemnou atmosféru – jak při bodech programu, tak při společně trávených večerech, 

 dát animátorům zažít pocit přijetí, 

 osobní přístup k animátorům – každý z nich musí být některým členem týmu osloven, 

 samotný program, který je zaměřen především na prvním víkendu více než na předávání vědomostí 

na pozitivní prožitek ve skupině a na užitečnost programu pro každého animátora (viz aktivity k 

osobnostnímu rozvoji), 

 umožnit kurz ovlivňovat – např. skrze tvorbu pravidel, závěrečnou reflexí. 

REALIZACE - ZÁKLADNÍ BLOKY PROGRAMU 1. VÍKENDU 

Pátek 

Výroba jmenovek 

120 min  

 Úvodní scénka 

 Seznamovací aktivity 

 Očekávání, s kterým přijíždím 

 Vytvoření pravidel 

 Představení konceptu kurzu 

 Předání dárku a Animátorského slabikáře 
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Sobota 

 45 min  Seznamovací aktivity 

 120 min Koláž – kdo jsem a s čím přicházím 

 90 min  Hra  

 75 min  Salesiánský animátor 

   Duchovní rozměr – z čeho čerpám… 

 180 min Kruhy života 

 

Neděle 

 30 min  Reflexe víkendu – osobní rovina (vychází z Kruhů života) 

 60 min  Mše sv. 

 45 min  Podrobné informace o kurzu (moodle) 

   Zadání úkolu 

   Reflexe – organizační rovina 

 

2. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

 O co usilujeme? Základní směr salesiánské výchovy. 

 V hlavním tématu se zaměřit na věkové skupiny 6 – 20 let (samotní animátoři  

a cílové skupiny, se kterou pracují). 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

Smyslem těchto témat není, aby si animátoři osvojili co nejvíce teoretických znalostí, ale aby na různých 

příkladech dokázali rozlišovat, jaký přístup a typ aktivit mají zvolit k věkové skupině, se kterou pracují. Měli 

by se naučit jasně odlišit, že to, co pro ně bylo v nedávné době užitečné, co se jim líbilo, takže nemusí, ba 

mnohdy ani nemůže být užitečné a prospěšné skupině a jednotlivcům, se kterými pracují. 

Rozpoznávat základní roviny člověka – tělesný, duševní, duchovní a sociální rozměr a jejich vývoj 

TĚLESNÝ ROZMĚR 

Představení tělesného vývoje v různých věkových skupinách s důrazem na nutnost jeho reflexe s ohledem 

na koncepci akcí a výběr aktivit, např.: 

 rozvoj motoriky, 

 limity fyzické námahy a zátěže, 

 potřeba odpočinku a dostatečného spánku, 

 pohlavní dospívání a potřeba intimity, 
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DUŠEVNÍ ROZMĚR 

 Vývoj myšlení, stádia (Piaget): 

 sensomotorické , 

 předoperační, 

 stadium konkrétních operací, 

 stadium formálních operací. 

Na základě těchto stádií přiřazovat vhodné typy aktivit k jednotlivým fázím vývoje myšlení. 

MORÁLNÍ VÝVOJ, STUPNĚ (KOHLBERG): 

 předkonvenční – orientace na trest a poslušnost / instrumentálně –hedonistická orientace, 

 konvenční – souhlas od ostatních / orientace na právo a pořádek, 

 postkonvenční – orientace na individuální právo a zákonné jednání / orientace na všeobecně platné 

etické principy. 

Na příkladech si ukázat, jakým způsobem apelovat a dodržování pravidel, příp. řešení jejich překročení v 

odlišných morálních stupních. 

Cílem není naučit jednotlivé autory a jejich teorie, ale uvědomit si vývoj a stupně v jednotlivých oblastech a 

potřebu adekvátního přístupu a reakce. 

SOCIÁLNÍ ROZMĚR 

Význam rodinných vazeb a vztahů. 

Význam skupiny v různých fázích dospívání (podrobně ke skupinám: viz 6. víkend). 

DUCHOVNÍ ROZMĚR 

Cílem je dotknout se faktu, že víra není nic statického, že se během života člověka vyvíjí podobně jako 

představa Boha. Navazuje se tak na i v této věci na již získané poznatky z vývojové psychologie. Např. 

představa Boha jako duchové bytosti předpokládá schopnost abstraktního myšlení.  

Znázorňování Boha – obrazy, sochy… - jsou různé (lze je promítnout), mají vliv na moji představu Boha. 

Boha nazýváme různými jmény, přiřazujeme mu různé vlastnosti – co je mi z toho nejbližší, které 

pojmenování či vlastnost mi naopak dělá problém? 

V představě Boha jsem ovlivňován mnoha faktory - Bible, učení církve, umění, výchova a rodina, životní 

události, naše povaha a zaměření, dosavadní zkušenost… Čím jsem ovlivněn já sám? 

V křesťanství se Bůh stal v Ježíši člověkem – z jeho jednání, slov… poznáváme srozumitelně, jaký Bůh je. 

Který příběh s Ježíšem mám nejraději, proč? Tyto příběhy odpovídají mé představě o Bohu, jaký je. 

Během celého života potřebujeme stále růst i v duchovním rozměru. Potřebujeme Boha stále více poznávat. 

Pokud se ve své víře nerozvíjím, přestává mi vyhovovat. 

SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE S DŮRAZEM NA POZNÁNÍ SVÉHO ŽIVOTNÍHO OBDOBÍ 

(15 – 18 LET) 
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Největší důraz je položen na věkovou fázi 15 – 18 let, což je období, které animátoři právě prožívají. Vychází 

se z předpokladu, že porozuměním své vlastní fázi dokáže pak mladý člověk lépe nahlížet i na jinou věkovou 

skupinu, se kterou pracuje. Z časových důvodů není možné se podrobně zabývat všemi skupinami podrobně. 

Animátoři se nejdříve mohou snažit odpovědět a následující otázky, ze kterých se pak udělá obecný 

výstup: 

 Jak bys charakterizoval tuto věkovou skupinu? Co je pro ni typické? 

 Jaké vlastnosti a potřeb mají lidé v tomto věku? 

 Jak je ovlivňuje prostředí, vrstevníci, rodina, okolí? 

SEZNÁMENÍ SE S HIERARCHIÍ POTŘEB 

Obecně platí, že vyšší potřeby předpokládají nižší (hladový člověk neřeší seberealizaci). Na druhou stranu 

může za určitých podmínek motivace k vyšším rovinám pomoci překlenout nedostatek nižší úrovně (v 

krajním případě až ochota za nějaký ideál položit život). 

Pyramida potřeb: 

 potřeba seberealizace – život motivovaný kulturními hodnotami a vysokou mírou kompetence, 

 potřeba uznání a lásky, 

 potřeba lásky a přijetí, 

 potřeba bezpečí a jistoty, 

 základní tělesné a fyziologické potřeby, 

POZNAT ZÁKLADNÍ TYPY TEMPERAMENTU A JAK NA NĚ REAGOVAT PŘI PRÁCI S DĚTMI 

Není cílem představovat různé typologie temperamentu. Animátoři by si měli u obecně známé znalosti 

tradičního rozdělení (cholerik, melancholik, sangvinik, flegmatik; příp. introvert, extrovert) posílit: 

 temperament sám o sobě není kladný ani záporný, 

 každý temperament má své silné a slabé stránky, které je potřeba rozvíjet, příp. překonávat, 

 každý typ temperamentu vyžaduje ze strany vychovatele odlišný přístup. 

VLIV PROSTŘEDÍ NA ČLOVĚKA 

Kromě vrozených daností nás ovlivňuje ještě velká řada vnějších vlivů. 

V rámci konkrétních příkladů se má projevit velké množství vnějších vlivů, které se promítají do našeho 

života – našich hodnot, postojů… 

 velikost rodiny, ze které pocházíme, 

 náboženské vyznání rodiny, 

 materiální zabezpečení v rodině, 

 styl život rodiny, 

 způsob výchovy v rodině, ve škole…, 

 místo, kde žijeme (město / vesnice), 
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 přátelé (parta…), 

 škola – učitelé, spolužáci, studovaný obor, 

 jiné autority (vedoucí kroužku, oddílu…) 

Animátoři mají mít prostor uvědomit si, jaké vlivy na ně působí,k teré jsou pozitivní, které jsou naopak 

negativní. 

KŘESŤANSKÝ POHLED NA ČLOVĚKA – SVOBODA ČLOVĚKA, DOBRO A ZLO, BOŽÍ OBRAZ 

V Bibli se setkáváme s pozitivním obrazem člověka a světa, ve kterém žije: 

 člověk je stvořen k Božímu obrazu – jeho existence je pozitivní, vychází z Boží lásky, 

 člověku je svěřena spoluzodpovědnost za stvořený svět, který je sám o sobě dobrým, 

 člověku je dána svoboda  rozhodování; i když může být omezena různými vlivy apod., přesto je 

člověk zodpovědný za své jednání, 

 dobro má větší sílu než zlo, nežijeme v dualistickém světě, kde je dobro a zlo rovnocenným 

principem. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Hlubší vzájemné seznámení se 

 Na úrovni spolupráce: 

Aktivita: 

 která prohlubuje spolupráci na základě řešení úkolů. 

Např.: Ve skupině sestrojit takové zařízení, které má obsahovat syrové vajíčko. Zařízení bude na konci 

shozeno z velké výšky (3. patro). Cílem je, aby se vajíčko nerozbilo. K sestrojení zařízení smějí použít 

výhradně materiál, který získají za plnění úkolů na stanovištích (i opakovaně). Úkoly jsou zaměřeny na 

spolupráci v rámci skupiny. 

Materiál: novinový papír, provázek, izolepa. 

Navíc dostávají: syrové vajíčko a k výrobě zařízení nůžky. 

 Na úrovni názorů, postojů: 

Aktivita, která: 

 rozvíjí důvěru ve skupině, 

 ukazuje na běžnost plurality názorů i v pro nás zásadních věcech. 

 

Např.: Každý účastník dostane dva barevně odlišné papíry. Všichni sedí v kruhu. Vedoucí pokládá postupně 

otázky, na které každý odpovídá ano nebo ne zvednutím papíru příslušné barvy tak, že odpověď je všem 

viditelná. Každý má právo jednou za hru neodpovídat. Po každé odpovědi má každý možnost se kohokoli 

doptat v reakci na jeho odpověď. Doplňující otázky jsou omezeny – v každém kole 1 – 2. 

Aktivita vyžaduje dobré uvedení a zajištění toho, že odpovědi se nemohou nikým nikde vynášet. 

Večerní hra v sobotu 
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Hra, kde se vyžaduje spolupráce ve skupině při tvorbě strategie. Projeví se odlišné schopnosti jednotlivců při 

řešení úkolu – převzetí odpovědnosti… 

Návrh aktivity: 

Hra Investice, in: Jan Hrkal, Radek Januš, ed. Zlatý fond her II., Portál 1998, s. 78.  

Realizace – základní bloky programu 2. víkendu 

Pátek 

 30 min  Ice breakerová aktivita 

Prezentace činnosti místního střediska 

 60 min  Aktivita, při které se pracuje s postoji jednotlivců. 

 

Sobota 

 120 min Základní roviny člověka 

Temperament, vlivy prostředí, potřeby 

 120 min Vývojová psychologie 

 90 min  Hra – spolupráce ve skupině s řešením úkolu 

 120 min Hra - Investice 

 

 

Neděle 

 60 min  Mše sv. 

 60 min  Duchovní rozměr člověka 

   Křesťanský pohled na člověka 

 30 min  Reflexe víkendu 

 

3. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Co děláme? Cíle a hodnocení. 

Výchova je záměrný proces, který má cíl. K tomu nám slouží i různé dramatické prostředky. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

Vnímat výchovu je proces, který zasahuje všechny roviny člověka 

 Navazujeme na znalosti z předchozího víkendu, kde jsme zdůrazňovali čtyři rozměry člověka – 

tělesný, duševní, duchovní a sociální. 

 Výchova člověka má být celistvá, to znamená, že má zahrnout všechny tyto oblasti. 
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V salesiánské tradici pro tuto celistvost používají 4 základní kritéria (viz níže). 

OSVOJIT SI ZÁKLADNÍ KRITÉRIA V SALESIÁNSKÉ PEDAGOGICE 

Pro stanovení cílů a hodnocení se v salesiánské práci používají tradičně základní kritéria. Tradičně se 

nazývají: 

 Domov – každý příchozí se cítí osobně přijímán a vítán. Má prostor a spoluodpovědnost za vytváření 

prostředí, kde vládnou pěkné vztahy. Podílí se také na programové nabídce. 

 Škola - je vytvořen prostor pro vzdělávání. V mimoškolní oblasti sem lze zahrnout nejen rozvíjení 

zájmů, ale také např. výuku k samostatnosti a k tomu, jak obstát v životě apod. Řadí se sem i 

náboženské vzdělávání. 

 Farnost - přicházející člověk má možnost se setkat s radostně prožívaným evangeliem. Každému je 

dán prostor pro jeho spirituální rozvoj. 

 Hřiště - salesiánský dům je místem radostné a živé rekreace. Zároveň je prostorem, kde se lidé 

setkávají se svými přáteli. 

Tuto oblast lze uvést na základě konkrétního příběhu a diskuse nad ním: 

Po návratu z tábora 

Petr, Pavel, Jitka a Martina se vrátili z desetidenního tábora, který připravili pro děti z jejich farnosti. Přípravě 

věnovali předem hodně času, scházeli se už od ledna dvakrát do měsíce. Samotný tábor se na první pohled 

vydařil - počasí přálo, nikomu se nic nestalo, děti byly spokojené a říkaly, že příště pojedou zase. Vedoucí se 

domluvili, že se ještě večer po příjezdu sejdou spolu v cukrárně. 

Nad zmrzlinovým pohárem se samozřejmě vraceli k tomu, co prožili na táboře. Petr říkal, že to byl nejlepší 

tábor, co zažil. Zvlášť si pochvaloval, jak se podařilo připravit noční stezku odvahy, kdy stál v přestrojení za 

kostru v márnici nad otevřenou rakví, kterou vyrobil doma z papíru. Muselo to vypadat strašidelně, protože 

dětem dělalo problémy se u té rakve podepsat u zapálené svíčky na papír. Tři z nich se tak lekly, že utekly bez 

podpisu. Na to se ozvala Jitka, že jí to tak perfektní nepřišlo, protože Bětka a Karina přiběhly s pláčem a celé 

se klepaly strachy. Naopak oceňovala, jak měli celý tábor pěkně vyzdobený - bylo to díky Martině, která umí 

krásně kreslit. Na nástěnkách nechyběly každý den nové obrázky. Nezapomnělo se ani na výzdobu 

jednotlivých pokojů a krásným dárkem, který si každý odnesl, bylo originální tričko. Martina na něj během 

poslední noci každému nakreslila některé výjevy z tábora, které se ho týkaly. Martina si pochvaly vážila, ale 

poznamenala, že si není jistá, jestli na táboře všechno dobře zvládli. Položila otázku, jestli se tam děti něco 

nového naučily. Na to zareagoval Pavel, že tábor není škola, že bylo mnohem důležitější, že spolu dokázali 

připravený program rychle přizpůsobovat tomu, co děti chtěly zrovna hrát nebo dělat. Horší prý bylo to, že se 

nepodařilo děti často poslat brzy spát, takže někdy spaly jen 7 hodin. A také se často nedokázaly zklidnit, a to 

ani při modlitbě, takže se večerní modlitba zkrátila raději jen na jeden Otčenáš. Petr se k tomu přidal, ale 

zdůraznil, že mu vadí především to, že se nepodařilo právě pro ty časté změny zahrát všechny hry, které si na 

tábor připravili. 

V tu chvíli se Martina všech zeptala, k čemu vlastně ten tábor byl dobrý? Měla ta jejich námaha nějaký 

smysl? A začalo další kolo zapálené diskuse. Ani si nevšimli, že se jim zmrzlina i se šlehačkou rychle roztéká…  

Jak to tedy vlastně bylo? Byl to dobrý tábor nebo ne? Podle čeho ho můžeme hodnotit? 
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Aby se Petr, Pavel, Jitka a Martina mohli dobrat nějaké odpovědi, musí se shodnout, podle čeho chtějí tábor 

hodnotit. Takovému měřítku hodnocení se říká kritérium. Je úzce spojeno s cíli, které si předem stanovíme. 

Zdá se, že si tito čtyři animátoři nevyjasnili cíle tábora před jeho konáním.  

Z příběhu vidíme, že kritérium pro hodnocení výchovné činnosti není možné postavit na obecné pocitové 

úrovni - jestli „se to dětem líbilo“, či dokonce jestli „se to líbilo animátorům“. 

Salesiánská výchova se uplatňuje v různých formách činnosti. Pro stanovení cílů a následného hodnocení se 

používají čtyři základní obecná kritéria salesiánské práce. Inspirují se zkušeností první turínské oratoře. 

Tradičně se nazývají domovem, školou, farností a hřištěm. 

(Salesiánská výchova do kapsy, s. 19 – 20.) 

Umět stanovit cíle výchovy uzpůsobené vývojové fázi dětí 

Praktické cvičení, při kterém se mají u konkrétních věkových skupin stanovit cíle např. pro letní tábor na 

základě výše uvedených kritérií. 

V následné diskusi je potřeba ukázat na potřebu vhodné konkrétnosti výchovných cílů. 

Seznámení se základními dramatickými zásadami a otázkami při přípravě konkrétní aktivity 

Základní dramatické otázky: 

Co? Kdo? Proč? Kdy? Jak? S kým? 

Příprava konkrétní aktivity má tyto body – jedná se většinou o aktivitu formou déletrvající hry: 

 motivace, legenda, 

 vysvětlení pravidel, 

 rozdělení hráčů, 

 čas na strategii a domluvu, 

 start aktivity a průběh aktivity, 

 konec aktivity, 

 vyhodnocení výsledků, 

 zpětná vazba. 

 

Seznámení se základními dramatickými zásadami a otázkami programu (vícedenní pobytové akce) 

 U vícedenní akce je potřeba mít na začátku na paměti tyto otázky: 

 Jaký je cíl akce? 

 Jaká je cílová skupina – věková, (ne)koedukovanost, zkušenosti…,? 

 V jakém prostředí bude akce probíhat? 

 Jaký je počet účastníků a jaký je počet týmu? 

  

Při vlastním sestavování programu je potřeba dbát např. na: 
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 výběr aktivit odpovídající cílové skupině, 

 vyváženost a pestrost – střídání více a méně zátěžových aktivit, 

 přiměřenou intenzitu aktivit, 

 režim dne – dostatek spánku, správné rozmístění klidových a zátěžových aktivit, 

 pravidelné rozmístění vrcholů v celkové dramaturgii, 

 práci s momentem překvapení, 

 důraz na začátek a na konec akce, 

 připravenost náhradního programu při nevhodném počasí. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Technické zajištění akce 

Při přípravě akce je důležité věnovat pozornost nejen programové části, ale i jejímu technickému zajištění. Je 

třeba dbát, např.: 

Před začátkem akce: 

 výběr objektu – zázemí pro ubytování, stravování, program, vybavení objektu, způsob vytápění, 

okolí objektu (vhodnost prostředí pro připravované aktivity), dopravní spojení… 

 zajištění v místě – možnost nákupu potravin, zdravotní zařízení, palivo… 

Na začátku akce: 

 převzetí objektu,  

 přivezení materiálu – potraviny, pomůcky…, 

 organizace odjezdu, 

 výzdoba objektu, 

 proškolení účastníků, 

 

V průběhu akce: 

 zásobování, 

 průběžný úklid včetně vynášení odpadků, 

 příprava programových aktivit, 

 péče o případné nemocné, 
  

Více viz texty pro animátory. 

PROHLOUBENÍ DŘÍVĚJŠÍCH TÉMAT: 

Hlubší seznámení s postavou Dona Boska 

Diskuse v menších skupinách – sdílení nad referáty, které animátoři psali na základě četby životopisu Dona 

Boska. 
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Hlavní otázky: Co tě na Donu Boskovi nejvíce oslovilo? Co tě na Donu Boskovi při četbě nejvíce překvapilo? 

Na základě této diskuse se animátoři mohou setkat s ještě jiným pohledem na Dona Boska, než je samotné 

napadá. 

Poukázat na salesiánské poslání, které se uskutečňuje tady a teď 

Prezentace činnosti místního střediska, která se neděje jen na úrovni informace, ale děje se interaktivní 

formou, kdy dochází k aplikaci již známých poznatků především v psychologii, pedagogice. 

Realizace - základní bloky programu 3. víkendu 

Pátek 

 30 min              Ice breakerová aktivita 

 45 min              Diskuse ve skupinách: sdílení nad referáty animátorů o Donu Boskovi  

                           na základě četby jeho životopisu. 

Sobota 

 90 min  Cíle výchovy 

 90 min  Metodika a dramatika činností 

 90 min  Hra s libretem – spolupráce, týmová komunikace, fyzický pohyb 

 60 min  Reflexe hry se zaměřením na cíle a dramaturgii 

 120 min Praktický nácvik s prezentací a diskusí 

 

 

Neděle 

 60 min  Mše sv. 

 60 min  Interaktivní představení činnosti místního střediska 

 30 min  Reflexe víkendu 

4. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Jak postupujeme? Preventivní systém. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

Naučit se rozlišit mezi represivním a preventivním (korigujícím a motivujícím) systémem. 

Represivní systém – hlídá se, zda dotyčný nepřekročil pravidla, po překročení pravidel následuje trest. 

Preventivní systém – korigující – vytváří se vnější podmínky, aby k porušení pravidel nemohlo dojít. 

Preventivní systém – motivující – rozvíjí pozitivní síly tak, aby dotyčný vnímal, že nastavená pravidla jsou 

dobrá pro něj samého i pro lidi kolem něj. 
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Modelové situace – jak se projeví odlišnost jednání podle tří přístupů v běžných situacích, např.: 

 pozdní příchody do školy, 

 potřeba vysbírat odpadky v areálu. 

Představit konkrétní metody při používání preventivního systému 

Tři základní pilíře preventivního systému: 

 rozum, 

 víra, 

 laskavost. 

Rozum 

Souvislost se základní pedagogickou premisou – výchova jako dlouhodobý systematicky promýšlený proces. 

Důležitost individuálního přístupu podle momentální úrovně člověka – zabránění minimalistickým i 

maximalistickým požadavkům. 

Vhodnost argumentace – podle úrovně vývoje, morálního rozvoje… 

Pravidla a jejich vymahatelnost. 

Víra 

Model cesty (kontinuita úrovně víry) – překročit zjednodušené rozdělení na: chodí do kostela/nechodí do 

kostela = věří/nevěří. 

Důležitost svobody. 

Víra, která není nadstavbou, ale je spojena s výchovou od samého počátku – souvislost s duchovním 

rozměrem člověka. 

Laskavost 

Laskavost jako jádro přístupu Dona Boska – viz dopis z Říma – skloubení motivačního a korigujícího přístupu. 

Laskavost jako konkrétní projev náklonnosti, ne jen emocionální vyjádření. 

Formy projevení laskavosti: mírné jednání, osobní znalost, znalost jména, znalost potřeby druhého, tím, čím 

žije… 

Možné formy trestu – různost podle vývojového stupně, tresty, které neponižují druhého člověka. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE 

Dobrovolnictví v rámci české legislativy. 

Představit různé typy dobrovolnictví: 

 členské, neakreditované, akreditované, 

 dlouhodobé, krátkodobé, 

 intenzivní, méně intenzivní. 
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Tři subjekty: 

 dobrovolník, 

 vysílající organizace, 

 přijímající organizace. 
 

Znát výhody akreditovaného dobrovolnictví: 

 větší vážnost a uznatelnost akreditované práce – společenské ocenění dobrovolné práce, vhodné 

pro profesní životopisy… 

 povinnost odpovědnostního pojištění, 

 u dlouhodobého intenzivního dobrovolnictví hrazení zákonného zdravotního pojištění a možnost 

získání dotace i na sociální pojištění. 

Seznámení s požadavky s právy a povinnostmi vyplývající ze zákona o dobrovolnictví: 

 zajištění lékařské prohlídky, 

 výpis z evidence rejstříku trestů, 

 povinnost uzavření smlouvy mezi VO a dobrovolníkem, 

 povinnost vést výkaz práce dobrovolníka. 

PROHLOUBENÍ DŘÍVĚJŠÍCH TÉMAT 

Vytvořit časový prostor k praktickému prohloubení vybraných témat při práci v menších skupinách – 

workshopy, např.: 

 Modlíme se s dětmi 

 Řešení krizových situací při táboře a práci s dětmi 

 Jak připravujeme delší akci 

 

Seznámení se základy vývojové psychologie 

V rámci bloku o preventivním systému na modelových situacích i při výkladu poukazovat na odlišnost 

konkrétního přístupu na základě věku a dalších oblastí vývoje. 

Poukázat na salesiánské poslání, které se uskutečňuje tady a teď 

HLUBŠÍ POZNÁNÍ DANÉHO MÍSTA 

např. hra Vesnice roku, která spočívá v úkolech, které mají jednotlivé skupiny plnit u předem domluvených 

rodin v obci. Cíl podporuje: 

 uvedení do hry ze strany místních animátorů, 

 komunikace s místními lidmi, kteří mají podíl na salesiánské činnosti v obci – prožití pozitivního 

kontaktů s dosud neznámými lidmi. 

OSTATNÍ 

Závěrečný test 



METODIKA KURZU SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI   24 / 44 

Ukončení prvního ročníku se děje testem, po jehož složení se animátoři mohou stát za splnění ostatních 

požadavků akreditovanými dobrovolníky. 

Rozvíjení vztahů ve skupině 

Vesnice roku – možnost vzájemné komunikace při cestě a plnění úkolů. 

Soutěžně zábavní večer 

Po napsání testu dochází k poklesu výkonnosti a pozornosti. Následující čas je vhodné využít pro relaxační 

aktivitu, která pomůže posílit vazby ve skupině a spolupráci, např.: 

Večer superhrdinů - Motivace filmem Avengers, kde se v jedné scéně sejdou hrdinové, z nichž každý má své 

specifické schopnosti a společně zachraňují svět před zničením. Účastníci se mají stát také superhrdiny - 

jednoho ze skupinky obléci tak, aby vypadal jako Avenger. Pak sehrát gag na cca 45 vteřin, ve kterém se 

ukáže, v čem spočívá jeho síla. 

Hodnocení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečný víkend prvního ročníku, je vhodné ho zažít prožitkovou aktivitou, 

která je spojena s hodnocením víkendu i celého roku. 

Např. vyslat animátory individuálně na označenou cestu ven. Během „procházky“ nachází otázky k 

zamyšlení, které je přivedou k reflexi končeného prvního roku. 

Realizace – základní bloky programu 4. víkend 

 

 

Pátek 

 30 min  Ice breakerová aktivita 

Prezentace činnosti místního střediska 

 60 min  Dobrovolnictví 

 

Sobota 

 120 min Preventivní systém 

 120 min Vesnice roku - hra – hlubší seznámení s místem 

 60 min  Workshopy 

 60 min  Závěrečný test 1. ročníku 

   Předání certifikátů 

 90 min  Soutěžně zábavný večer – Večer hrdinů 

 

Neděle 

 90 min  Hodnocení spojené s požitkem 

 60 min  Mše sv. 
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5. VÍKEND – PRODLOUŽENÝ 

Tento víkend je o den prodloužený. Záměrně je zařazen prakticky do poloviny kurzu – jednak se už skupina 

dostatečně zná a tým zná skupinu, jednak se dají výsledky toho, co se ve skupině odehraje, ještě dále 

rozvíjet na následujících víkendech. 

Svým pojetím se vymyká celkové obsahové linii kurzu. Je zaměřen na významnou metodu volnočasové 

pedagogiky – zážitkovou pedagogiku. 

ZÁKLADNÍ LINIE VÍKENDU: 

Zážitková pedagogika – osvojení jejích základních principů. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

Propojit základní metody zážitkové pedagogiky s dosavadními znalostmi z psychologie, pedagogiky včetně 

preventivního systému. 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

Díky pojetí víkendu prohloubit vztahy ve skupině a otevřenost mezi účastníky. 

PRAKTICKÁ TÉMATA 

Animátoři mají během víkendu: 

 prožít navazující cyklus aktivit: 

 ice breakers, 

 dynamics, 

 hry na spolupráci s řešením úkolů, 

 aktivitu s principem win-win (spojení sil všech skupinek), 

 málostrukturovaná hra. 

 při realizaci aktivit se dotknout svých vlastních hranic, 

 zažít různé týmové role při zvládání aktivit, 

 naučit se základy hodnocení aktivit a rewiew. 

 

Příklad konkrétních aktivit: 

Čtvrtek večer 

Motivace na hudebním klipu stylu 80. let. Text směřuje k akci, hrdinům. Účastníci si mají přivézt v tomto 

stylu nějaké oblečení. 

Rozdělení do gangů (5 – 6 lidí ve skupině). 

Vytváření týmové identity – tag, heslo, pokřik… 

Večerní casino – „hazardní“ hry, za které mohou získávat peníze, za ně nakupovat v baru, dál „sázet“. 

Pátek 



METODIKA KURZU SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI   26 / 44 

Aktivity na řešení problémů ve skupině s následným krátkým rewiew (4 aktivity na cca 25 min): 

 vlajka – v kruhu o průměru cca 6 metrů mají vztyčit na sloupě vlajku, aniž by do kruhu vstoupili. Smí 

použít pouze připravené pomůcky. 

 atomová bomba – z kruhu o průměru cca 10 m mají jen za pomocí lan vynést kbelík s vodou, aniž by 

ho vylili, který je na začátku umístěn uprostřed kruhu. 

 ostrovy – skupina se má vejít na „ostrov“ (lanem vymezené území, které se ale postupně zmenšuje. 

 portréty – jeden se zavázanýma očima kreslí portrét předem daného člověka. Ve skupině se po 

minutě v kreslení střídají, vzájemně se navigují, když kreslí. 

Fyzická hra s prvkem náhody: 

 Člověče, nezlob se – skupinky hrají hru Člověče, nezlob se s tím, že oni sami jsou figurkami. Výchozí 

„domečky“ jsou rozmístěny kolem okruhu v celkové délce cca 60 m. Postupně hází kostkou, kolik 

bodů jim padne, tolik koleček musí oběhnout, než mohou zaběhnout do cílového „domečku“. Pokud 

je doběhne člen jiného týmu, může je plácnutím vyřadit ze hry. Figurka se tak vrací do svého 

„výchozího“ domečku. 

Aktivita s řešením náročného úkolu s prvkem soutěživosti: 

 Rallye – závod ručně vyrobených vozidel, které poveze jednoho člena skupiny, po daném okruhu 

vedeném v členitém terénu. 

Etapy aktivity: 

 vysvětlení pravidel a seznámení se závodním okruhem, 

 nákup materiálu za peníze vydělané v předchozích aktivitách, 

 výroba vozidla, 

 samotný závod, 

 reflexe. 

Aktivita s principem win-win a s prvky málostrukturované hry a překonáváním osobních hranic: 

 bar 80. let, možnost nákupu občerstvení, vytvoření pohodové atmosféry (karaoke…), 

 vyhlášení hry – plnění úkolů na venkovních stanovištích, kde jednotlivé úkoly plní předem daný 

počet členů ve skupině, 

 z jedné aktivity, kterou má plnit samostatně jeden muž, se tito členové nevrací zpět, řešení, co se děje, 

 z vysílaček se všichni dovídají, že byli uneseni a zatčeni, 

 cesta za nimi, 

 cesta končí u skály, kterou mají všichni jednotlivě slanit. 

 

TEORETICKÁ TÉMATA 

Spojení pedagogiky a prožitku 

Základní znaky prožitku: 

 nenahraditelnost, 
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 jedinečnost, 

 individuálnost, 

 intencionálnost (záměrnost), 

 nepřenositelnost, 

 komplexnost. 

 

V pedagogice je prožitek záměrně vyvolán v cíleně uváděných a plánovaných situacích. 

Častým prostředkem, kterým navozujeme prožitek v pedagogice, je hra/aktivita. 

Kolbův cyklus učení 

 

Dělení her 

Hry se dělí podle různých kritérií, např. podle: 

 prostředí – místnost, příroda, louka, les, město… 

 účelu v dramaturgii – „k prolomení ledů“ (icebreakers), s řešením problémů, dynamics, win-win… 

 herního principu – agon (soutěž, zápas), alea (kostka, princip náhody), ilinx (závrať), mimikry 

(předstírání, maska)… 

 výchovného cíle – na rozvoj intelektu, tvořivosti, sociálních dovedností, motoriky a pohybových 

dovedností, vůle, sebepojetí… 

Komfortní zóna 

Při uvádění aktivit je důležité vnímat tzv. komfortní zóny jednotlivců. Aktivita by měla posouvat hranice (to 

je princip učení), ale jen přijatelným způsobem. V okamžiku, kdy by měl jednotlivec překročit své hranice 

více, než je pro něj přijatelné, je pro něj tato situace nekomfortní až ohrožující. Aplikují se zde znalosti  

z vývojové psychologie i psychologie osobnosti z dřívějších víkendů. 
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Princip flow – plynutí, proudění 

Ideální znaky plynutí, proudění nastávají, pokud: 

 aktivita zaměstnává plně všechny schopnosti člověka, 

 dochází ke „změněnému vnímání“ času, 

 často si nepamatujeme konkrétní věci, jen pocity. 

 

K tomu je potřeba, aby došlo k rovnoměrnému poměru mezi úkoly (nároky) a dovednostmi jednotlivce. 
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 Motivace vnitřní a vnější 

Odkazujeme se na hierarchii hodnot (viz 2. víkend). 

Vnější motivace (stimulace) – něco dělám proto, že budu odměněn zvnějšku (dostanu body, peníze…). 

Vnitřní motivace – něco dělám proto, že sám chci, dobrovolně. 

Devět zákonů motivace 

1. Chcete-li motivovat, musíte být sami motivováni 

2. Úspěch motivuje 

3. Motivace má 2 stádia – vytýčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout 

4. Uznání motivuje 

5. Motivace je nikdy nekončící proces 

6. Vlastní účast motivuje 

7. Každý pokrok musí být zřetelně viditelný 

8. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno zvítězit 

9. Ztotožnění se skupinou motivuje 

 

Bezpečnost – objektivní a subjektivní; fyzická a psychická 

Nutnost zdůraznit bezpečnost při aktivitách: 

 objektivní – obecné platné, např. dodržování různých předpisů (dopravní, nosnost zařízení…), 

 subjektivní – co je bezpečné pro jednoho, není bezpečné pro druhého (viz komfortní zóny; manuální 

zručnost, fyzická kondice, úroveň znalostí a dovedností…). 

 fyzická – prevence úrazů (nebezpečná místa a situace), 
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 psychická – dobrovolnost aktivit (pravidlo STOP), otevřenost, emocionální bezpečí… Zdůraznění, že 

to jsou otázky, které nebývají na první pohled jednoznačně viditelné. 

 

Hodnocení aktivit, rewiew 

Na základě proběhnutých hodnocení a rewiew po skončení jednotlivých aktivit v praktickém bloku 

vyzdvihnout základní pravidla takové hodnocení. 

 otevřené a uzavřené otázky, 

 způsob pokládání otázek, který má ověřit, že bylo dosaženo plánovaného cíle aktivity, 

 rozlišení otázek, které se ptají na technické záležitosti a na vlastní prožitek. 

 

Zdroje her a aktivit, práce s literaturou 

Představit některé publikace se zaměřením na různé typy aktivit. 

Kvalifikace aktivit podle věku, stupně fyzické a psychické zátěže, doby trvání, náročnosti na přípravu… - viz 

informace u daných aktivit. 

Úvody do vedení aktivit v některých knihách. 

Příklad vhodných knih: 

Zlatý fond her I. – IV., Portál – každý díl má úvod od určité části problematiky vytváření her (např. uvádění 

her, kritéria třídění her…). 

Jan Neumann, Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál 1998 (s úvodem Příprava a vedení dobrodružných 

her). 

Jiří Chour, Receptář her, Portál 2000 (s úvodem Receptář etapových her). 

OSTATNÍ 

 Rozvíjení vztahů ve skupině 

Při aktivitách vedené zážitkovou pedagogikou se vztahy ve skupině velmi prohlubují. 

 

REALIZACE - ZÁKLADNÍ BLOKY PROGRAMU 5. PRODLOUŽENÉHO VÍKENDU 

 

 

 

Čtvrtek 

 30 min  Ice breakerová aktivita 

 90 min  Motivační scénka 

   Týmová identita 

Pátek 

 100 min Skupinové aktivity s řešením problémů a s rewiew 
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 60 min  Fyzická aktivita – prvek náhody, který posiluje motivační složku 

 15 min  Osobní reflexe 

 240 min Aktivita, při které dochází k řešení náročného úkolu, prvek soutěživosti  

                            při fyzicky náročné aktivitě 

240 min Večerní aktivita s principem win-win a aktivitou na překonání osobních hranic 

Sobota 

 60 min  Společná reflexe předchozího dne 

 240 min Zážitková pedagogika 

 60 min  Pohybová aktivita – fyzický pohyb, bystrost 

 120 min Tvůrčí skupinová aktivita - videoklipy 

Neděle 

 30 min  Reflexe víkendu 

 60 min  Mše sv. 

 

6. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Jak postupujeme? Formy salesiánské výchovy. 

Tři roviny působení: práce s jednotlivcem, práce se skupinou a vytváření pozitivního výchovného prostředí. 

Výchovné prostředí zahrnuje, jak vnější část (výzdoba…), tak vnitřní část (normy – způsoby jednání apod.). 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

ZNÁT ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI V PRÁCI SE SKUPINOU (DRUHY SKUPIN, SKUPINOVÉ NORMY, FÁZE 

VÝVOJE SKUPINY) 

Skupina a skupinová dynamika 

Animátoři se mají seznámit se základními pravidly fungování především malé skupiny. K tomu potřebují 

obecné znalosti ke skupině a skupinové dynamice. 

 

 

Základní znaky skupiny 

 pocit sounáležitosti, identita, 

 společný úkol, funkce, 

 vzájemná komunikace, normy. 

Druhy skupin – dělíme je podle různých kritérií, např.: 

 velikosti - malá, střední, velká 



METODIKA KURZU SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI   32 / 44 

 obsahu – jaké má funkci 

 trvání - dočasná, dlouhodobá/stálá 

 základu utvoření - přirozená, dobrovolná, vynucená 

 formy přístupu - otevřená, uzavřená 

Skupinové normy 

Vychází z toho, co očekávají od skupiny její členové většinou ve snaze, aby bylo možné dosáhnout cíle 

skupiny. 

Některé normy mohou být formalizované a formulované. Normy mohou mít podobu zákona (co 

dodržovat…) nebo tabu (co je nedotknutelné, posvátné, zakázané, aniž by to bylo explicitně vysloveno). 

S normami souvisí i případná definice sankcí. 

Autorita 

 formální 

 neformální 

Fáze vývoje skupiny 

 fáze utváření, 

 fáze bouření, 

 fáze vzniku skupinových norem, 

 fáze výkonnosti, 

 fáze ukončení činnosti skupiny, příp. redefinice jejího významu, funkce. 

Znát základní pravidla komunikace s důrazem na neverbální komunikaci 

Komunikace 

Větší důraz je kladen na způsoby neverbální komunikace a pochopení základních neverbálních sdělení. 

Animátorům mají pomoci jednak dobře neverbálně komunikovat, jednak umět „číst“ neverbální komunikaci 

druhých. 

 výraz obličeje – mimika, 

 pohyby – kinetika, 

 gesta – gestika, 

 dotyky – haptika, 

 fyzické postoje – posturologie, 

 přiblížení, oddálení (bezpečné zóny) – proxemika. 

 

VNÍMAT VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO PROSTŘEDÍ JAKO NEDÍLNOU ČÁST VÝCHOVNÉ PRÁCE 

Procházka Salesiánským centrem 

Cíl: 
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Zaměřit se na vnímání vnějšího prostředí s uvědoměním si toho, že různí lidé vnímají prostředí jinak. 

Zadání: Projděte si podrobně vnitřní a venkovní prostory salesiánského domu v Praze - Kobylisích. Podívejte 

se na ně očima zadané skupiny.  

Zhodnoťte, co se vám v domě líbí, co vám připadá vaším pohledem dobré, užitečné, příjemné, 

kvalitní, milé… a označte to lajkem. 

Naopak to, co vaše skupinka shledá nekonfortním, rušivým, obtížným, nepříjemným - zkrátka mělo 

by to být jinak - označte dislajkem. 

Označení provedete tak, že se s danou věcí alespoň jeden z vás vyfotí a patřičným gestem vyjádří postoj vaší 

skupinky. 

Věkové složení vaší skupiny: 

Práce se děje v menších skupinách. 

Varianty:  

 Maminky s dětmi (v kočárku nebo sotva chodící). 

 Předškolní děti 

 Děti prvního stupně základní školy do 3 třídy 

 Děti ze základní školy 12 - 13 let 

 Mladí ve věku 14 - 16 let 

 Dospělí a senioři 

 

Na závěr jednotlivé skupinky prezentují své výsledky. 

Při shrnutí by měl vyjít jiný pohled na prostředí očima odlišných skupin. 

OSVOJIT SI NĚKTERÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI  

S JEDNOTLIVCEM A SKUPINOU 

Scénky s krizovými situacemi – Animátor reality show 

Cíl: 

Formou modelových situací a následné reflexe učit animátory reagovat na “hraniční” situace, které mohou 

na akcích s dětmi nastat. Otevřít diskusi o tématu skupina, pravidla, role, prostředí. 

 

Aranžmá 

Pomocí stroje času, nebo jinou kličkou, se ocitáme mezi mladými lidmi kdysi v minulosti. To by mělo přispět 

snadnějšímu odlišení rolí členů jako instruktorů a jako herců v modelových situacích. Děti v minulosti 

(modeloví herci) jsou oblečeni ve stylu dětí např. 30 let - kluci košile, kšandy, černé kalhoty. Holky sukně, 

nějaká halenka… Vstupujeme do situace, kterou moderátor uvede. Do každé modelové situace vstoupí 2 

animátoři a budou mít za úkol v ní reagovat. 

Modelové situace: 
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Situace: alkohol na táboře 

Jedno dítě vyloženě “svatoušek”, jedno “pokušitel”, ostatní indiferentní. Věk 13 let. 

První večer na táboře. Děti se scházejí v jednom ze stanů, zprvu si vyprávějí zážitky z dnešního dne - cesta 

vlakem, první hra, … Pokušitel vytáhne lahev s alkoholem a motivuje ostatní, aby si dali. Svatoušek se zprvu 

brání, když ale uchopí lahev, vstupují na scénu animátoři (do té doby jsou za dveřmi). 

Situace: šikana ve škole 

Kolektiv dětí cca 12 let. Jedno dítě (Pepík) má silné brýle a šlape si na jazyk, nebo má nějaký jiný hlasový 

handicap. Nejprve sedí někde bokem. Někdo ze spolužáků se mu začne vysmívat a ostatní se postupně 

přidávají. Když se chce Pepík bránit, ostatní to jen povzbudí. 

Situace: nespolupracující jedinec 

Animátoři mají za úkol motivovat skupinu dětí k jednoduché hře cca na 15 minut, než se připraví oběd. 

Jedno z dětí je vůči snaze animátorů imunní. Ne zcela – občas projeví náznak spolupráce, ale cokoliv se ho 

nějak dotkne, nebo se mu nelíbí, tak okamžitě couvá ve stylu „vše je špatně“. 

Situace: mobilní telefon 

Kluci a holky okolo 13 - 14 let. 

Nacházíme se na pobytové akci, táboře… Děti dostali od vedoucích informaci, že s sebou nemají brát mobilní 

telefony, protože budete celou dobu mimo civilizaci a k tématu tábora patří přežití v divoké přírodě. 

Jeden chlapec si s sebou vzal mobil a nabité externí baterie. Ostatní děti si k němu chodí telefonovat. Tři  

z nich jsou “slabší povahy” a volají každý den domů a stěžují si na náročné podmínky na táboře. 

Situace: přeaktivní rodič 

Kroužek fotbalu na venkovním hřišti střediska mládeže. Skupinka několika kluků ve věku 12 - 14 let. Jeden  

z rodičů zasahuje do tréninku. Očekává od svého syna vysoké výkony, není zcela spokojen s tím, jak to trenér 

vede. Vstupuje do programu kroužku, občas přebírá iniciativu. Kibicuje. 

Situace: jedinec vyžadující 100% pozornosti animátora 

Animátoři mají za úkol motivovat skupinu dětí k jednoduché hře cca na 15 minut, než se připraví oběd. 

Zatímco se snaží vysvětlit pravidla hry, jedno z dětí se snaží poutat pozornost na sebe.  

VNÍMAT DŮLEŽITOST VYVÁŽENOSTI A PROPOJENOSTI TŘÍ ROVIN PŮSOBENÍ – PRÁCE  

S JEDNOTLIVCEM, SKUPINOU A VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cíl 

Na konkrétní oblasti (duchovní život) si animátoři vyzkouší, jak mohou konkrétně aplikovat práci s 

jednotlivcem, skupinou a prostředím. 

Otázka do menších skupin: 

Jakým způsobem se může projevit práce s jednotlivcem, se skupinou a s prostředím v oblasti rozvíjení 

duchovního rozměru člověka na táboře? 



METODIKA KURZU SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI   35 / 44 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

 Vést animátory ke konkrétnímu propojování (teoretického) obsahu kurzu s vlastní praxí 

Na začátku víkendu je vyvěšen prázdný flip – banka nápadů. Animátoři na něj mohou kdykoli psát to, je pna 

základě programu napadá – co jim došlo, co chtějí ve své praxi uplatňovat, čeho naopak se vyvarovat. Tím, 

že se to píše na veřejném místě, může dojít k vzájemné inspiraci mezi animátory. 

Na konci víkendu se výstup stručně představí a připomene, případně se dá prostor pro komentář. 

OSTATNÍ: 

 Zadání závěrečné práce 

Animátoři dostávají zadání pro svoji závěrečnou práci, kterou mají písemně vypracovat před závěrečným 8. 

víkendem. Během tohoto víkendu budou práci obhajovat. Téma si vybírají podle svého zájmu ze zadaného 

seznamu. Ke každé práci je určen vedoucí této práce, se kterým mají animátoři možnost konzultovat průběh 

vytváření práce. Vedoucí práce dohlíží na to, aby byla práce včas připravována. 

Témata pro závěrečné práce: 

 Hry – etapové hry 

Hru vnímáme jako jeden z prostředků zážitkové pedagogiky. V závěrečné práci je možné se zaměřit na 

detailní přípravu jednodenního programu na akci, táboře nebo pro skupinu účastníků kroužku nebo 

návštěvníků oratoře. Je možné se zaměřit na obecnější přípravu celotáborové hry. V práci by se měly objevit 

a reflektovat znalosti zážitkové pedagogiky z kurzu. Zaměřit se na cíl akce/programu/celotáborové hry, 

možnosti motivace účastníků, vyváženou skladbu programu atd. 

 Skupina a její popis, práce se skupinou, (popis subkultury…) 

1.) Při přípravě tábora, programu nebo aktivity musíme dbát na konkrétní situaci účastníků. Většinou 

aktivitu připravujeme pro nějakou cílovou skupinu. Popiš jednu takovou skupinu dětí, se kterou pracuješ. 

Zaměř se zejména na sociální faktory (bydliště, rodiny, škola, náplň volného času). Dále popiš vztahy mezi 

účastníky (problémové, vůdce, outsider, nebezpečí negativních jevů, šikana, drogy, alkohol). Pro tuto 

skupinu navrhni jednu krátkou aktivitu, která bude "ušita na míru" právě jí. Popiš její cíle, rizika... 

2.) Na konkrétní skupině, se kterou pracuješ, popiš riziko vzniku šikany v takové skupině. Popiš prevenci i 

první pomoc oběti. Jak bys dál situaci na táboře (v programu) řešil? 

 Problémové dítě 

Ve skupinách se kterými se v roli dobrovolníků, animátorů, vedoucích nebo asistentů potkáváme, se může 

vyskytnout někdo, koho často označujeme jako „problémové“, „nepřizpůsobivé“, „neukázněné“ (apod.) 

dítě. V práci by se měly objevit návrhy, jak s takovým dítětem pracovat a základní prvky tzv. kazuistiky –  

v práci tedy budeme nahlížet nejen na kontext skupiny, ve které s dítětem pracujeme, ale i na jeho širší 

okolí. Pokusíme se najít (v rovině fantazií) příčiny jeho problémového chování a budeme se snažit tomuto 

chování porozumět. 

 Salesiánská pedagogika – asistence, animace 

Salesiánská pedagogika obsahuje především výchovný přístup a životní styl Jana Boska. Základními prvky pro 

Boskovu pedagogiku byl laskavý a osobní přístup k mladým. Věřil v jejich schopnost přemýšlet, toužil je vidět 

šťastnými, a proto jim ukazoval na nejvyšší Dobro - Krista. 
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Jeho pedagogika nebyla teoretická ani to nebyl přesný systém, ale hledal vždy způsob, jak se k dětem a 

mladým lidem „dostat“, aby se z nich stali jeho přátelé.  

Vypisuji některé specifické prvky salesiánské pedagogiky (individuální přístup, slůvka všem i jednotlivcům, 

animace - nedirektivní přístup, nabízet ne nutit, asistence jako laskavá přítomnost - ne hlídání; výzdoba 

prostoru - všechno by mělo mluvit o kráse a dobru; zprostředkovával Boží slovo (hledal nejrůznější formy) 

atd..  

Které z těchto či dalších prvků používáte na vašich akcích a vnímáte, že vám pomáhají "děcka" někam 

směřovat? Co se vám osvědčilo a v čem vnímáte, že musíte ještě hledat cesty nebo si nevíte rady... 

 Vedení pravidelné aktivity, roční plán, jedna hodina 

Tématem práce bude pravidelná aktivita, tedy kroužky, doučování, společenství a podobně. Při přípravě 

pravidelné aktivity musíme dbát na předem připravený roční (dlouhodobý) plán, ve kterém si stanovujeme 

cíle aktivity a to jak jich chceme dosáhnout. Závěrečná práce se tedy bude věnovat přípravě této aktivity. 

Může být detailně rozpracovaná jedna hodina (jedno setkání) v rámci ročního plánu nebo se můžeš více 

věnovat ročnímu plánu a jednotlivých setkání se dotknout spíše okrajově.   

 Příprava dne na táboře 

Téma obnáší přípravu programu jednoho dne na chaloupce, táboře, nebo jiné pobytové akci. Jedná se o 

kompletní denní program od budíčku po večerku. Program bude zpracován podle zásad dramaturgie 

programu, bude mít své výchovné cíle, bude odpovídat věku dětí. Návrh bude vycházet z témat probíraných 

na animátorském kurzu. 

 Zkušenosti z kurzu 

I když byl obsah kurzu pro všechny stejný, pro každého může být důležité něco jiného. V práci by měl 

účastník kurzu shrnout, jaké zkušenosti z kurzu mu pomohly v jeho roli animátora, vedoucího, asistenta… 

Mělo by také dojít ke srovnání počátečního stavu - očekávání, dovedností, se kterými do kurzu vstupoval a 

toho, v čem kurz účastníkovi pomohl. Text by měl být zaměřen na hledisko působení ve střediscích (kroužky, 

oratoř, chaloupky), ale může se do něj promítnout i přesah pro osobní život. 

 Tým, jehož jsem součástí (průzkum ve svém týmu….) 

Naše programy často připravujeme v týmu, i ty do nějakého určitě patříš. Aby akce dobře fungovala, musí 

dobře fungovat i týmová spolupráce. Popiš tým, ve kterém pracuješ. Zaměř se třeba na to, zda osobní vztahy 

ovlivňují (pozitivně/negativně) činnost týmu. Máte v týmu jasně vymezené kompetence a odpovědnost? Je 

hlavní vedoucí moderátorem týmu nebo spíše diktátorem? Máte mezi sebou v týmu klima důvěry? Jak jste 

dosáhli pozitivních rysů týmu? Jak se naopak můžete zbavit toho, co vám chybí k tomu, být ideální tým? 

 Technické zajištění akce 

Připravit dobrou akci neznamená jen vymyslet dobrý program, ale také myslet na plno dalších věcí – výběr 

objektu, potřebné pomůcky, zajištění stravování, dopravení se na místo a zpět a dalších mnoho věcí. V rámci 

této práce popište právě z tohoto pohledu nejméně víkendovou akci, na které jste byli jako účastníci nebo 

animátoři. Uveďte samozřejmě nejen, co bylo potřeba zajistit, ale také, jak to bylo, příp. jak by to mělo být 

zajištěno. 

 Duchovní program 

 Témátko – Cyklus témátek na chaloupce /jedno témátko 
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Pod pojmem témátko na chaloupce si můžeme představit část programu, která je zaměřena na duchovní 

rozvoj dětí. Může se jednat buď o nějakou oblast z křesťanského života (např. svátosti, mše svatá, modlitba, 

světci...) nebo i něco z témat více obecných, pokud pracujeme s dětmi z ne-křesťanského prostředí (např. 

hodnoty, mezilidské vztahy, aktuální společenské téma...). 

Úkolem je, připravit buď jedno témátko - a to podrobně (popsat jeho obsah, cíl, průběh, potřebné 

pomůcky...), nebo cyklus témátek na chaloupku, tábor. V případě cyklu můžeme zůstat na obecnější rovině a 

nepřipravovat vše do detailu. 

 Modlitby 

    Téma je modlitba. To znamená jakým způsobem dětem či mladým lidem připravovat modlitbu a pomáhat 

jim do ní vstupovat. Forem a způsobů je velmi mnoho a je dobré reagovat na počet dětí, věkovou kategorii, 

zralost, okolnosti atd. Jedná se o téma, které může být velmi tvořivé, protože modlitbu jako takovou 

můžeme prožívat s dětmi (mladými) na různých místech, v rozdílných časech a po nejrůznějších okolnostech. 

Modlitba může mít také po celou dobu nějaké vícedenní akce jedno téma, které se postupně prohlubuje.  

 Nekostelový účastník na akci, v oratoři atp. (návrh konkrétní aktivity, tématu pro nevěřící děti) 

Do programu našich oratorních programů, víkendových akcí a táborů zařazujeme témátka, modlitby, apod., 

tedy aktivity, které mají rozvíjet duchovní rozměr dětí a mladých lidí. Jak s tímto rozměrem pracovat  

v případě, že ne všichni se považují za věřící a nechodí na bohoslužby do kostela? 

V práci rozpracujte podrobně konkrétní aktivitu, která bude zaměřena právě pro tento typ lidí. Kromě 

popisu vlastního programu napište i pro jakou cílovou skupinu je program určen, kdy je možné ho použít, 

proč jste ho připravili, tak jak jste ho připravili. Také uveďte, na co byste měli při provedení té aktivity dávat 

zvlášť pozor. 

REALIZACE - ZÁKLADNÍ BLOKY PROGRAMU 6. VÍKENDU 

Pátek 

 15 min  Ice breakerová aktivita 

 120 min Diskusní aktivita 

   Reflexe aktivity 

   Uvedení do víkendového tématu 

Sobota 

Průběžná tvorba banky nápadů 

 30 min  Aktivity na skupinovou spolupráci 

 60 min  Skupinová dynamika 

 30 min  Aktivita - vcítění do myšlení ostatních ve skupině 

 60 min  Komunikace  

   Aktivita s fyzickým pohybem 

 

 90 min  Exkurze po domě – vidět ho očima různých věkových skupin 

 30 min  Pravidla komunikace 
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 30 min  Kreativní a komunikační aktivita 

 60 min  Aktivity na důvěru ve skupině 

   Reflexe 

 90 min  Modelové scénky s krizovými situacemi a diskusí nad jejich možným řešením 

 

Neděle 

 60 min  Mše sv. 

 75 min  Práce s jednotlivcem – skupinou – prostředím v oblasti duchovního života 

 45 min  Uzavření banky nápadů 

   Zadání závěrečné práce 

 30 min  Reflexe víkendu 

 

7. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

Kdo je důležitý? Lidé se srdcem Dona Boska. 

Na konci kurzu se tematicky vracíme opět k postavě samotného animátora, tentokrát se zvláštním důrazem 

na jeho místo v rámci tzv. výchovně pastoračního společenství. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

PŘIPOMENOUT A PROHLOUBIT DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY A HODNOTY SALESIÁNSKÉHO 

ANIMÁTORA A POŽADAVKY NA NĚJ 

Na prvním víkendu byla představena charakteristika salesiánského animátora jako určitý cíl, ke kterému 

chceme směřovat. Na závěr kurzu se k tomuto tématu vracíme. Animátoři mohou na téma nyní nahlédnout 

po osvojení řady znalostí a dovedností novým způsobem, mohou nyní lépe promýšlet, jakou roli jsou 

schopni při práci s mladými lidmi sami sehrávat. Animátor lépe chápe, že hodnoty a postoje, které zastává a 

styl, který k mladým lidem přistupuje, jsou důležitější než samotné konkrétní aktivity, které připravuje. 

Charakteristika salesiánského animátora 

Služba 

Animátor má zájem o mladé lidi. Zapojuje se do konkrétní činnosti v práci pro ně. Jeho činnost je pro ty, pro 

které se nasazuje, důležitá a užitečná. 

Přináší nová řešení a přispívá do společně naplánovaných programů a aktivit svým vlastním osobitým 

způsobem. 

Odbornost 

Podle míry a typu zapojení si prohlubuje své kompetence v oblasti pedagogiky a dalších potřebných oborů. 

Osobnost 
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Animátor se svou službou podílí na společné práci většího počtu osob. Nepostradatelnou je tak pro něj 

schopnost komunikace, spolupráce a rozvíjení zdravých vztahů. Očekává se, že je spolehlivý. Nestaví se do 

opozice proti ostatním animátorům a vychovatelům.  

Protože se podílí na výchově mladých lidí, vyžaduje se u animátora přiměřená osobní zralost, ochota dále se 

rozvíjet a nechat se doprovázet zkušenějšími lidmi. 

Křesťanský postoj 

Salesiánská výchova vychází z živé křesťanské víry, proto i život animátora je postaven na vztahu s Bohem. 

Podobně jako Donu Boskovi ani nám nic nebrání v tom, abychom spolupracovali s dalšími lidmi dobré vůle, 

protože výchova je záležitostí obecně lidskou a vyžaduje i profesionální odbornost. U těch, kteří se zapojují 

do přímé výchovné práce, je minimálním předpokladem respekt ke křesťanským hodnotám. 

Salesiánské zakotvení 

Cení si salesiánské výchovné tradice. Proto poznává život Dona Boska i salesiánskou historii. Přijímá principy 

a hodnoty, o které se opírá salesiánský přístup. 

Motivace 

Animátorská služba vychází z vnitřní motivace. Je důsledkem způsobu života, který se chce dělit s druhými o 

své schopnosti a dary.  

Vztahová výchova 

Salesiánská výchova je postavena na vztahu mezi animátorem a mladým člověkem. Jedná se o výchovný 

vztah. Animátor se tak nestaví do pozice rovnocenného kamaráda s těmi, kteří mu jsou svěřeni. Naopak 

před nimi přijímá roli formální i neformální autority. 

(Podle Salesiánská výchova do kapsy, s. 41.) 

ROZUMĚT POJMU A VÝZNAMU POJMU VÝCHOVNĚ PASTORAČNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Po základní charakteristice salesiánského animátora je nutné zdůraznit, že salesiánský animátor nepracuje 

sám za sebe, ale společně s dalšími lidmi, že je součástí velkého celku. Téma je důležité především proto, 

aby animátoři dokázali zdravým způsobem uchopit vztahovost jako jednu ze základních charakteristik práce 

animátora. Zde je potřeba zdůraznit nebezpečnost jednání, pokud by animátor navazoval mladé svěřené 

mladé lidi a sebe, a vysvětlit rozdíl mezi zdravým osobním a vztahovým přístupem a nebezpečností 

případných sólových akcí animátora. 

Vysvětlení základních pojmů: 

společenství – do výchovy a vytváření příznivých podmínek je cíleně zapojen široký okruh lidí, který vědomě 

spolupracuje na jednom díle. 

výchovné – společenství pomáhá mladým lidem, aby dozráli ve zralé osobnosti. 

pastorační – společenství vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé měli možnost rozvíjet spirituální oblast a 

mohli poznat osobu Ježíše Krista. 
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VPS je široký okruh lidí s různou intenzitou zapojení, není to konkrétní tým ani uzavřená skupina. V místech, 

kde je přítomna komunita salesiánů nebo salesiánek, vytváří ona jádro VPS. Dále ji vytváří ostatní členové 

salesiánské rodiny, animátoři, dobrovolníci, rodiče i další lidé, kterým záleží na výchově mladých lidí. 

ZNÁ ODLIŠNOST ROLÍ VE VÝCHOVNĚ PASTORAČNÍM SPOLEČENSTVÍ 

Ve VPS nese každý různý stupeň odpovědnosti podle svého úkolu a možností. Je třeba poukázat na 

důležitost každého. 

REFLEKTOVAT SI SVÉ HODNOTOVÉ PRIORITY 

Animátoři se mají zamyslet nad tím, jaké hodnoty jsou pro ně osobně důležité. Mají si zároveň uvědomit, že 

jejich hodnoty se v čase mění. 

Lze toho dosáhnout např. těmito aktivitami: 

 nad několik svými fotografie z průběhu dětství je možné sdělovat, které hodnoty byly pro mne v tom 

daném životním období důležité, 

 v diskusi mohu představovat své současné hodnoty s tím, že je mám „obhájit“ – pojmenovat důvod 

a zároveň reagovat na otázky druhých. 

 

DOKÁZAT ROZLIŠIT VÝZNAM SLOV ANIMACE A ASISTENCE 

V praxi se dnes používá častěji pojem animace (animátor). Méně se používá pojem asistence (asistent). 

Oboje vyžaduje aktivní přítomnost mezi mladými lidmi. Pro názornost se pojmy vysvětlit na základě termínů 

z preventivního systému (viz 3. víkend): 

Asistence – Pro názornost ji můžeme více spojit s korigujícím rozměrem preventivního systému. 

Asistovat tu není míněno ve smyslu být pomocníkem např. hlavního vychovatele. V salesiánské výchově 

tento pojem znamená aktivní výchovnou přítomnost mezi mladými lidmi, která vychází ze základní sympatie 

k nim a z touhy se s mladými lidmi setkávat. Neustálá přítomnost mezi nimi jednak znemožňuje negativní 

projevy, zároveň však podporuje pozitivní růst. Don Bosco rozvíjel tento přístup v protikladu s tehdejšími 

způsoby, které byly často založeny jen na „hlídání“. 

Animace – Tento novější termín je více spojován s motivujícím rozměrem preventivního systému. 

Animace je založena na vytvoření atmosféry důvěry a povzbuzování mladých lidí, aby odpovědně hledali a 

nacházeli, jak prožívat vlastní život. Nepoužívají se přikazující formy, ale posiluje se vnitřní motivace člověka. 

Mladým lidem se nabízí dostatečné množství přiměřených zajímavých a pozitivních možností k seberealizaci, 

zároveň se klade důraz na dobrovolnost, možnost volby i na prostor pro vlastní aktivitu. Animace tedy 

předkládá dobro přiměřeným a zajímavým způsobem tak, aby ho mladí lidé upřednostňovali před jinými 

negativními možnostmi. 

(viz Salesiánská výchova do kapsy, s. 42). 

 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

UMĚT FORMULOVAT SVÉ DUCHOVNÍ ZAKOTVENÍ A RESPEKTOVAT JINÝ NÁZOR 
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V menších skupinkách se vytvoří prostor pro sdílení oblasti duchovního života každého člověka. Cílem je: 

 umět formulovat před ostatními otázku svého duchovního života, osobního přesvědčení…, 

 vnímat odlišnost osobního přesvědčení každého člověka a vést tak k respektu k odlišnosti cest, 

úrovně duchovního života apod. 

 

PROHLOUBIT SI SCHOPNOST PRÁCE S BIBLÍ 

Práce s Písmem je propojena s přípravou na mši sv. Cílem je ukázat význam Božího slova ve mši sv. nejen v 

rámci liturgických čtení. 

REALIZACE – ZÁKLADNÍ BLOKY PROGRAMU 7. VÍKENDU 

Pátek 

 15 min  Ice breakerová aktivita 

 120 min Hodnoty v mém životě – jejich vývoj 

Sobota 

 150 min Hodnoty salesiánského animátora 

 60 min  Hra s fyzickým pohybem 

 90 min  Hodnoty v mém životě – o co se opírají 

 45 min  Konzultace závěrečných prací 

 75 min  Víra a já   

Neděle 

 60 min  Příprava mše sv. 

 60 min  Mše sv. 

 30 min  Reflexe 

 

8. VÍKEND 

ZÁKLADNÍ OBSAHOVÁ LINIE: 

 Shrnutí a zakončení kurzu. 

CÍLE VÍKENDU PODLE OBSAHOVÉ LINIE: 

 Obhajoba závěrečné práce 

 

Animátoři obhajují své závěrečné práce, které předem odevzdají (viz 6. víkend). 

Obhajoba probíhá v několika skupinách – cca po 8 - 10 animátorech. Obhajoba probíhá před touto malou 

skupinou. Slouží nejen k ověření znalostí konkrétního animátora, ale pro ostatní animátory je to vždy 

zároveň další forma učení. 
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Ústní zkouška z vybraných témat, která byla obsahem kurzu 

Obhajoba prací je spojena i s teoretickými otázkami. Při obhajobě má animátor prokázat, že si osvojil i určité 

pensum teoretických znalostí, a že dokáže propojovat praxi s teorií a teorii s praxí. 

Témata animátoři dostávají během 7. víkendu. 

Seznam témat: 

1. Jan Bosko (pedagogika J. Boska není teorie ani aktivismus, ale vyzařování osobnosti, prožívaný život, 

dobrovolné zasvěcení životu mladých – spáse jejich duší) 

2. Salesiánská pedagogika (asistence, animace atd.) 

3. Preventivní systém (víra, laskavost, rozumnost) 

4. Formy salesiánské výchovy (práce s jednotlivcem, skupinou, prostředím) 

5. Pedagogika (cíle, reflektovaný proces) 

6. Psychologie (celostní rozvoj člověka: tělesný, duchovní, duševní a sociální) 

7. Vývojová psychologie (práce s různými skupinami) 

8. Základy komunikace 

9. Dramaturgie programu (co, kdy kde, jak, proč a s kým) 

10. Skupinová dynamika 

11. Technické požadavky (zajištění objektu, finance atd.) 

12. Zážitková pedagogika (Kolbův cyklus, hra – prostředek k prožitkům, princip komfortních zón) 

13. Motivace (vnitřní a vnější, hierarchie potřeb atd.) 

14. Duchovní život (život v Duchu: modlitba, liturgie, svátosti atd.) 

CÍLE VÍKENDU NAD RÁMEC OBSAHOVÉ LINIE: 

SPECIALIZACE VYBRANÝCH TÉMAT 

Nabídka workshopů podle zájmu animátorů jako možnost si prohloubit znalosti podle své preference, např.: 

 tvořivá dramatika, 

 práce s fotopapírem, 

 řešení krizových situací, 

 práce s biblí, 

 lanové překážky 

 

PŘÍJEMNÉ ZAKONČENÍ KURZU 

Mezi prostředky patří: 
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 slavnostní (společenské) oblečení při závěrečné zkoušce, 

 vzájemné poděkování – např. možnost psát si navzájem psát poděkování, přání apod. do 

připravených obálek, které budou každému na konci předány, 

 závěrečný večer – který má podtrhnout sounáležitost ve skupině, 

 připomenutí si celého kurzu – např. prezentace fotografií ze všech předchozích víkendů, 

 předání závěrečného památečního „suvenýru“, 

 vyslání animátorů – závěrečná mše sv., na kterou je pozván provinciál, příp. jiný zástupce 

salesiánské provincie; v rámci ní budou animátoři symbolicky vysláni do animátorské služby, 

 předání závěrečného osvědčení. 

 

ZPĚTNÁ VAZBA Z CELÉHO KURZU 

Zpětná vazba probíhá v sobotu před závěrečným večerem. Je potřeba, aby na ní bylo dost času a aby ve 

skupině nevládla „odjezdová atmosféra“, která by mohla snížit kvalitu výpovědi animátorů. 

Zpětná vazba může využít dvojí formu: 

 ústní sdělení před celou skupinou toho, s čím kurz končím, jak jsem ho vnímal jako celek, 

 písemné sdělení: 

 co mi kurz nejvíce dal, 

 co mi v kurzu chybělo, 

 co vnímám jako důležité pro sebe dál rozvíjet, kam se chci jako salesiánský animátor ubírat dál. 

 

POZVÁNÍ NA MOŽNOST ABSOLVOVÁNÍ 9. VÍKENDU (AKREDITACE HLAVNÍ VEDOUCÍ LETNÍHO TÁBORA) 

Animátorům bude nabídnuta možnost účasti ještě na jednom víkendu, po jehož absolvování mohou získat 

osvědčení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako Hlavní vedoucí dětských táborů. 

Obsahem víkendu budou témata, která dosud v kurzu nebyla probrána podle osnovy, které vydalo 

ministerstvo: 

 základy práva, 

 vedení účetnictví na akcích, 

 základy první pomoci, 

 bezpečnost při práci s dětmi a mládeží. 

 

DÁT NABÍDKY NA DALŠÍ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI SALESIÁNSKÉHO DÍLA 

Cílem je povzbudit animátory k dalšímu vzdělávání v rámci salesiánského prostředí – podle aktuální nabídky. 

 

REALIZACE – ZÁKLADNÍ BLOKY PROGRAMU 8. VÍKENDU 

Pátek 
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 15 min  Ice breakerová aktivita 

 90 min  Aktivita k zopakování obsahu kurzu 

Sobota 

 150 min Obhajoby závěrečných prací 

 180 min Workshopy – 2 bloky á 90 min 

 45 min  Zpětná vazba z celého kurzu 

 90 min  Závěrečný večer 

Neděle 

 75 min  Mše sv. s vysláním a předáním certifikátů 

 60 min  Závěr kurzu – promítnutí fotografií… 

 

 


