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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

O
tvárací cerem

oniál: C
iele w

orkshopu

Otvárací ceremoniál:  
Ciele workshopu

Nový model 2.0 workshopu OVEP s názvom Vytrénuj trénerov, 
ktorého cieľom je propagácia vzdelávania prostredníctvom 
hry, obsahuje fyzicky aktívne hry, ktoré sa realizujú s 
inštruktážnymi stratégiami dobrej praxe (t. j. metakognitívne 
stratégie, formatívne hodnotenie) a jeho výsledný produkt 
sú skúsenosti, ktoré koneční prijímatelia (t. j. deti a mládež, 
dospelí účastníci a tréneri) získajú.

Tento 2,5-dňový (20-hodinový) workshop, ktorý nadväzuje na päť tém 
výchovy (t. j. prežívanie radosti z vynaloženého úsilia prostredníctvom 
športu a fyzickej aktivity, učiť sa fair play, rešpekt v praxi, snaha o 
dokonalosť a rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou), sa zameriava 
na vybudovanie kapacity pedagógov/moderátorov, ktorí majú ďalej 
odovzdať vzdelávacie posolstvo OVEP.
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
O

tvárací cerem
oniál: C

iele w
orkshopu

Po absolvovaní tohto školenia účastníci získajú potrebné zručnosti  
a vedomosti s cieľom:

• Ďalej odovzdať cieľ činnosti OVEP.

• Vysvetliť olympizmus, kľúčové olympijské hodnoty, účel OVEP, päť tém 
výchovy v rámci OVEP a dostať sa k existujúcim zdrojom OVEP. 

• Efektívne zrealizovať OVEP v rôznorodom (fyzicky aj emocionálne), 
bezpečnom a motivujúcom prostredí.

• Vytvoriť fyzicky aktívny obsah OVEP vychádzajúci z jedinečného kontextu 
konkrétnej komunity.

• Učiť fyzické aktivity v reálnom prostredí a zároveň poskytovať vzor dobrej 
praxe fyzicky aktívneho vyučovania (napr. účastníci si rozvíjajú schopnosti, 
a to fyzické aj životné zručnosti v bezpečnom a motivujúcom prostredí).

• Ako plánovať, realizovať, hodnotiť, monitorovať a vyhodnotiť fyzicky  
aktívny obsah OVEP v kontexte, ktorý je špecifický pre danú komunitu, 
kultúru a pod.

• Ako plánovať a zrealizovať aktívne stretnutia, na ktorých sa účastníci učia 
výchovné témy OVEP vo fyzicky aktívnom prostredí a pomáhať mládeži  
v uplatňovaní dosiahnutých vedomostí v rôznych oblastiach života  
(napr. v škole, rodine, sociálnom živote). 

• Určiť vhodné a nevhodné aspekty účelného vyhodnotenia obsahu OVEP 
na fyzicky aktívnom vyučovaní.

• Určiť, ktorí ľudia, ktoré miesta a aké príležitosti pomôžu pri realizácii  
fyzicky aktívneho obsahu OVEP. 

• Určiť v komunitách kľúčových odborníkov, ktorí dokážu podporiť rozvoj  
a realizáciu programovania fyzickej aktivity OVEP.

• Analyzovať súčasné prostredie, kde sa uskutočňuje fyzická aktivita  
(napr. šport, telesná výchova). Ide o prostredie, v ktorom žijú, a ktoré  
môže potenciálne poslúžiť na realizáciu fyzicky aktívnych častí OVEP. 

• Identifikovať príležitosti na realizáciou nového fyzicky aktívneho obsahu 
OVEP v ich komunite.
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

Z
hrnutie fyzicky aktívnych program

ov O
V

E
P

Zhrnutie fyzicky 
aktívnych programov 
OVEP

Činnosť Požadovaný materiál Kartička s 
úlohami

Základný 
manuál

Pracovný 
list č.

Odkaz na osnovy

Aktívne sochy Žiadne Nie je k 
dispozícii

Strana 51 12 Telesná výchova, 
dejepis

Ľudský uzol Povrazy na upravenú aktivitu Nie je k 
dispozícii

Strana 34 
Strana 77 
Strana 110

2 
31

Telesná výchova, 
sociálne štúdie

Kaviareň 
„Olympique“

Hárky papiera s olympijskými hodnotami, 
päť vzdelávacích tém OVEP a citáty 
z kartičky s úlohami č. 1. Na zadnú 
stranu každého hárku pridajte rôzny typ 
stacionárnej pózy či postoja z jogy

1 Strany 14–18 10 
11

Dejepis

Skupinové 
sochy OVEP

Vzdelávacie témy OVEP z kartičky s 
úlohami č. 2 poukladané na zemi

2 Strany 62–64 
Strana 103

17 
28

Telesná výchova, veda

Názor pri 
otváraní 
pukancov

Žiadne Nie je k 
dispozícii

Strany 85–86 24 Sociálne štúdie, obchod

Nechaj si to Tenisové loptičky, terče na označenie 
priestoru na aktivitu

Nie je k 
dispozícii

Strany 36–37 3 Telesná výchova

Žonglujem Tenisové loptičky alebo podobné 
predmety, s ktorými sa dá žonglovať

3 Strana 46 
Strana 53

8 
14

Telesná výchova

Všetky kartičky s úlohami sa poskytujú vo formáte PDF a posielajú sa spolu s 
plánom workshopu. Treba ich vytlačiť a používať spolu s plánom workshopu.

Kartičky s úlohami 1 - 13 súvisia s rôznymi aktivitami v rámci workshopu OVEP, 
pričom kartičky s úlohami 14 - 16 majú vyplniť účastníci ako súčasť vypracovania 
ich vyhodnotenia akčného plánu (pozri stranu 60 Vytváranie akčného plánu pre 
napredovanie prostredníctvom realizácie fyzicky aktívneho obsahu OVEP).

Stĺpik Odkaz na osnovy je odporúčaný návrh a po posúdení obsahu sa každý  
učiteľ môže rozhodnúť/rozšíriť ho aj v rámci ďalších predmetov na základe 
učebných osnov tej ktorej krajiny.
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Z

hrnutie fyzicky aktívnych program
ov O

V
E

P

Činnosť Požadovaný materiál Kartička s 
úlohami

Základný 
manuál

Pracovný 
list č.

Odkaz na osnovy

Upravený 
volejbal v sede

Tenisové (alebo podobné) loptičky, kužele 
na označenie hracej plochy a sieť

Nie je k 
dispozícii

Strana 65 16 
17

Telesná výchova, 
sociálne štúdie

Kriket Tenisová loptička, kužele na označenie 
hracej plochy a priestoru/bránky

Nie je k 
dispozícii

Strany 60–61 
Strany 62–64

18 
19

Telesná výchova

Zakolíš sa a 
hoď

Tenisové loptičky 4 Strany 42–43 
Strany 44–45

6 
7

Telesná výchova, veda

Komfortná 
zóna

Kužele alebo podobné predmety na 
označenie troch zón

5 Strany 
100–101

27 Zdravie

Žonglujeme Tenisové loptičky Nie je k 
dispozícii

Strana 77 
Strany 87–88

23 
25

Telesná výchova

Nástenná 
štafeta 
rešpektu

Rôzne fotografie zobrazujúce rešpekt a 
neúctu, obruče, veľké papiere na plagáty, 
páska, fixky/perá

6 Strana 100 2 
21

Sociálne štúdie, 
výtvarná výchova

„Handminton“ Tenisové loptičky, kužele na označenie 
siete a hracej plochy

Nie je k 
dispozícii

Strany 
106–109

30 
31

Matematika

Zmiešaj a 
pomiešaj

Čisté hárky papiera, perá Nie je k 
dispozícii

Strany 38–39 4 Matematika, jazyk, 
výtvarná výchova, 
zemepis

Autobusová 
zastávka

Otvorené priestranstvo, telocvičňa, 
viacúčelový priestor, spevnená plocha. 
Hárky papiera z kartičiek s úlohami č. 7 a 8

7 
8

Strany 70–71 20 Sociálne štúdie

Kráčaj a 
rozprávaj

Určené štúdie z kartičky s úlohami č. 9 9 Strana 25 1 
22

Sociálne štúdie, dejepis

Na celom 
svete

Hárky papiera z kartičiek s úlohami č. 10 
a 11

10 
11

Nie je k 
dispozícii

Nie je k 
dispozícii

Sociálne štúdie

Zdieľanie 
fyzicky 
aktívneho 
obsahu OVEP

Hárky papiera z kartičiek s úlohami č. 11 11 Nie je k 
dispozícii

Nie je k 
dispozícii

Jazyk, výtvarná 
výchova, obchod

Bingo OVEP Hárok papiera s bingom z kartičky s 
úlohami č. 12, perá

12 Strana 73 21 Sociálne štúdie

Epizóda 
vyučovania na 
mikro-hodine

Účastníci môžu použiť dostupné vybavenie 13 Nie je k 
dispozícii

Nie je k 
dispozícii

Telesná výchova, 
obchod

Akčný plán 
OVEP

Hárky papiera z kartičiek s úlohami č. 14 14 Nie je k 
dispozícii

Nie je k 
dispozícii

Jazyk, výtvarná 
výchova, obchod

Koláž na záver Hárky papiera z kartičiek s úlohami č. 15, 
lepiace lístky papiera

15 Nie je k 
dispozícii

Nie je k 
dispozícii

Sociálne štúdie, 
výtvarná výchova

Vyhodnotenie Hárky papiera z kartičiek s úlohami č. 16 16 Nie je k 
dispozícii

Nie je k 
dispozícii

Jazyk, výtvarná 
výchova, obchod, veda
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1. D
E

Ň
: Vzdelávacie prostredie a budovanie kom

unity

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Naučili ste sa niečo zaujímavé o niekom, koho ste predtým nepoznali?  

Ak áno, vysvetlite, prečo sa vám to zdá zaujímavé. 

• Prečo je dôležité spoznať sa ešte pred tým, ako sa zúčastníme na  
takomto programe?

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strana 51

Pracovný list 
12

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Čo ste sa naučili o osobných 
hodnotách ostatných účastníkov, 
ktorí ich vyjadrili prostredníctvom 
sôch a v rámci predstavenia sa?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Dokázali by ste tieto 
aktivity realizovať aj vo 
vašom prostredí? Prečo? 
Prečo nie?

• Aké aktivity na efektívne 
budovanie komunity by ste 
ešte použili pri mládeži? 
(Členovia skupiny sa delia 
o skúsenosti s partnerom. 
Všetci sú vyzvaní, aby sa 
podelili o výborné príklady.)

Činnosť

Aktívne sochy

V starovekom Grécku sa sochy bežne 
používali ako prejav úcty olympijským 
športovcom a olympizmu. 

• Účastníci vytvoria väčší kruh z 8 - 10 
osôb. 

• Jeden po druhom sa predstavia tak, že 
vytvoria sochu, ktorá bude znázorňovať 
ich obľúbenú fyzickú aktivitu. 

Materiály: 
Žiadne.

Cieľ 

Vytvoriť inkluzívne a príjemné 
vzdelávacie prostredie pre  
všetkých účastníkov.

Účastníci nielen okúsia, ale sa aj naučia, 
ako budovať komunitu v rámci programu, 
čo môžu použiť aj pri mládežníckych 
programoch.

Účastníci dostanú všetky informácie a 
zdroje, ktoré na workshop potrebujú (napr. 
Realizácia PLAYbook OVEP: Praktický 
sprievodca výučbou olympijských hodnôt, 
Pracovné listy OVEP 2.0). Účastníci si 
pripomenú účel zdrojov, ako aj spôsob, 
akým by sa mali používať počas školenia.

Zvyšovanie povedomia o všetkých piatich 
vzdelávacích témach OVEP.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Inštruktori fyzicky aktívnych činností v 
OVEP môžu prevziať iniciatívu, aby sa 
ubezpečili, že účastníci sa cítia fyzicky  
aj emocionálne v bezpečí.

• Vzdelávacie prostredie je pre účastníkov 
kľúčové pri dosahovaní cieľov. 

• Účastníci workshopu Vytrénuj trénerov 
a fyzicky aktívnych činností OVEP si 
zaslúžia pocítiť, že sú súčasťou skupiny 
a na ich názore záleží.

• Budovanie komunity v rámci skupiny 
na začiatku školení a mládežníckych 
programov nie je strata času - 
práve naopak: upevňuje sa tak 
zaangažovanosť všetkých účastníkov.

• Jednotlivci do skupiny prinášajú rôzne 
prednosti a všetkým členom v skupine 
prospieva, keď pochopia silu kolektívu, 
ktorá vedie k optimalizácii členov 
prostredníctvom školenia či programu.

1
hodina

1. DEŇ: VZDELÁVACIE PROSTREDIE A 
BUDOVANIE KOMUNITY
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1. D
E

Ň
: Vzdelávacie prostredie a budovanie kom

unity

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ako môžete schopnosti, ktoré sa ukázali v aktivite s názvom ľudský uzol, využiť vo vašom 

živote mimo tohto programu?

• Ako si môžeme rozvíjať schopnosti riešiť problémy?

• V ktorých oblastiach vášho života môžete tieto zručnosti uplatniť?

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 34, 77, 110

Pracovný list 
2, 31

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako sa dajú témy vzdelávania, 
t. j. radosť z úsilia, fair play, 
rešpektovanie ostatných, snaha 
o dokonalosť, a rovnováha 
medzi telom, vôľou a mysľou, 
použiť pri riešení problémov?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Chceli by ste zopakovať 
aktivitu ľudský uzol 
s trénermi, s ktorými 
pracujete? Prečo?  
Prečo nie? 

• Ako môžu aktivity na 
riešenie problémov ako 
táto pomôcť pri integrácii 
účastníkov? 

• Ako sa táto aktivita dá 
upraviť, aby vyzdvihovala 
rôzne témy vzdelávania  
v rámci OVEP?

• Ako sa dá rozvíjať 
schopnosť riešiť problémy 
prostredníctvom tejto 
aktivity?

• Akú úlohu hrá šport  
pri rozvíjaní schopnosti 
riešiť problémy?

• S ktorými prvkami z aktivít 
na budovanie komunity 
ste nadobudli skúsenosť 
a chceli by ste ich zahrnúť 
do vlastnej realizácie 
fyzicky aktívneho 
programu OVEP?

Činnosť

Ľudský uzol

Olympijské kruhy sú prepletené, čo 
symbolizuje univerzálnosť olympizmu  
a predstavuje zjednocovanie ľudí z  
celého sveta. 

Táto aktivita vychádza z olympizmu,  
ktorý má, okrem iného, zbližovať ľudí.

• Účastníci sa rozdelia do skupín asi  
po desiatich a postavia sa do kruhu, 
tvárou v tvár.

• Účastníci sa ľavou rukou načiahnu a 
uchopia ruku niekoho, kto stojí oproti 
nim. Potom načiahnu pravú ruku a 
znova chytia za ruku niekoho, kto  
stojí v kruhu oproti nim. Účastníci 
nemajú držať za ruku niekoho,  
kto stojí vedľa nich.

• Skupina musí prísť na to, ako  
rozmotať tento uzol bez toho, aby 
porušili reťaz (bez toho, aby niekto 
vypadol). Ak sa niekto pustí, skupina 
musí začať odznova. 

Materiály: 
Ak si skupina zvolí upravenú verziu 
ľudského uzla, treba kus povrazu.

Poznámka:  
Táto aktivita sa dá upraviť tak, že jedna

osoba drží dlhý povraz a podá ho niekomu, 
kto nestojí hneď vedľa. Druhá osoba 
povraz uchopí jednou rukou. Pokračujte 
dovtedy, kým všetci nedržia povraz oboma 
rukami. Skupina potom musí prísť na to, 
ako rozmotať povraz. Takto sa obmedzí 
vykrúcanie rúk v prípade, že niektorí z 
účastníkov majú/mali zranenia alebo 
obmedzenú pohyblivosť rúk.

Poznámka:  
Vysvetlite účastníkom, že aktivita

ľudský uzol predstavuje efektívnu metódu 
vyučovania známu ako riešenie problémov. 
Situácia je pre nich autentická, keď sa vytvorí 
problém, ktorý jednotlivci musia vyriešiť. 
Povzbuďte ich, aby túto metódu vyučovania 
využili aj pri fyzicky aktívnych témach OVEP, 
ktoré v budúcnosti vytvoria a zrealizujú.

Túto aktivitu možno budete musieť časovo 
obmedziť, keďže jednotlivé skupiny sa môžu 
zásadne rozlišovať v dĺžke času, ktorú na 
splnenie úlohy potrebujú.

Cieľ 

Vytvoriť inkluzívne a príjemné 
vzdelávacie prostredie pre  
všetkých účastníkov.

Účastníci nielen okúsia, ale sa aj naučia, 
ako budovať komunitu v rámci programu, 
čo môžu použiť aj pri mládežníckych 
programoch.

Účastníci dostanú všetky informácie a 
zdroje, ktoré na workshop potrebujú (napr. 
Realizácia PLAYbook OVEP: Praktický 
sprievodca výučbou olympijských hodnôt, 
Pracovné listy OVEP 2.0). Účastníci si 
pripomenú účel zdrojov, ako aj spôsob, 
akým by sa mali používať počas školenia.

Zvyšovanie povedomia o všetkých piatich 
vzdelávacích témach OVEP.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Inštruktori fyzicky aktívnych činností 
OVEP môžu prevziať iniciatívu, aby sa 
ubezpečili, že účastníci sa cítia fyzicky  
aj emocionálne v bezpečí.

• Vzdelávacie prostredie je pre účastníkov 
kľúčové pri dosahovaní cieľov.

• Účastníci workshopu Vytrénuj trénerov 
a fyzicky aktívnych tém OVEP si zaslúžia 
pocítiť, že sú súčasťou skupiny a na ich 
názore záleží.

• Budovanie komunity v rámci skupiny 
na začiatku školení a mládežníckych 
programov nie je strata času - 
práve naopak: upevňuje sa tak 
zaangažovanosť všetkých účastníkov.

• Jednotlivci do skupiny prinášajú rôzne 
prednosti a všetkým členom v skupine 
prospieva, keď pochopia silu kolektívu, 
ktorá vedie k optimalizácii členov 
prostredníctvom školenia či programu.

Poznámka:  
Pri týchto aktivitách sa fyzické aktivity

používajú ako nástroje na podporu 
vzdelávania. Vyzývajte účastníkov, aby si 
spájali fyzickú aktivitu so vzdelávaním
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
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1. DEŇ: REALIZÁCIA OVEP

3
hodiny

Olympizmus, štruktúra MOV, komisia pre olympijskú výchovu, 
olympijské hodnoty, päť tém vzdelávania v rámci OVEP, 
aktuálne dostupné zdroje OVEP (OVEP 2.0, ku ktorému patrí: 
Základy výučby olympijských hodnôt, Realizácia PLAYbook 
OVEP: Praktický sprievodca výučbou olympijských hodnôt, 
pracovné listy a knižnica zdrojov).

Cieľ 

Vysvetliť olympizmus, štruktúru 
MOV, olympijské hodnoty, päť tém 
vzdelávania v rámci OVEP a fakt,  
že témy OVEP by sa mali rozširovať.

Účastníci identifikujú a preskúmajú päť tém 
vzdelávania v rámci OVEP.

Účastníci sa budú zaoberať tým, že päť tém 
OVEP má rovnaký zmysel na celom svete, 
preskúmajú rôzne spôsoby, akými sa tieto 
témy dajú využiť, ako sa o nich dá uvažovať, 
ako ich možno vysvetliť a vyjadriť.

Účastníci zistia, že päť tém OVEP vychádza 
a dopĺňa olympijské hodnoty dokonalosti, 
rešpektu a priateľstva.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 25, 29, 87–88, 92–93, 
107, 109, 114

Pracovný list 
25

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako by ste definovali 
olympizmus a témy  
olympijskej výchovy? 

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Čo tieto vzdelávacie 
témy znamenajú vo vašej 
miestnej komunite?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Myslíte si, že témy vzdelávania sú relevantné aj pre vás?

• Ako by ste olympijské témy zakomponovali aj do každodenného života s cieľom 
demonštrovať, ako vyzerá starostlivosť o seba, ostatných a životné prostredie v praxi?

Činnosť

Prezentácia záberov

Ukážte účastníkom snímky i) štruktúry 
MOV, ii) olympizmu, iii) prehľadu OVEP, iv) 
tém vzdelávania v rámci OVEP, v) globálnej 
agendy a vi) olympijského dedičstva (napr. 
Tokio 2020, atď.).

Pustite im video z médií MOV: 
“Living the Olympic Values” available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vy9a-
z946Rg

Nepovinné: pustite videá dostupné z 
Medzinárodnej olympijskej akadémie  
a animované video OVEP:

“The Olympic Values Education 
Programme video” https://www.youtube.
com/watch?v=xBVg6I5jcCA

Účastníci by sa počas tohto workshopu 
mali pozrieť na 7. časť materiálu Realizácia 
PLAYbook OVEP: Praktický sprievodca 
výučbou olympijských hodnôt, ak na 
to ostane čas. V opačnom prípade sa 
moderátor pre krátkosť času len slovne/
podľa stručných poznámok podelí o  
obsah tejto časti.
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Cieľ 

Vysvetliť olympizmus, štruktúru 
MOV, olympijské hodnoty, päť tém 
vzdelávania v rámci OVEP a fakt,  
že témy OVEP by sa mali rozširovať.

Účastníkom sa pripomenie, že informácie, 
ktoré získajú v tejto časti workshopu, sú 
zhrnuté v materiáli Realizácia PLAYbook 
OVEP: Praktický sprievodca výučbou 
olympijských hodnôt, 7. časť.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Tento workshop účastníkov pripravuje 
na to, aby ďalej rozširovali už existujúce 
zdroje OVEP.

• Tento workshop pripravuje účastníkov 
na to, aby vytvárali vlastné zábavné 
fyzicky aktívne programy OVEP 
pomocou predošlých materiálov  
OVEP s novými informáciami o 
pedagogike telesnej aktivity.

• V centre všetkých lekcií OVEP stojí 
päť tém OVEP, ktoré sa zrodili z 
olympijských hodnôt.

• Fyzicky aktívne programovanie, ktoré sa 
realizuje pomocou pozitívneho prístupu 
k rozvoju mládeže, umožňuje deťom 
a mládeži získať základné pohybové 
schopnosti a fyzické predpoklady, ako 
aj rozvinúť sociálne zručnosti, vzorce 
správania a sebavedomie, a to na 
akademickej ako aj kognitívnej úrovni. 

• Fyzicky aktívne časti OVEP tiež slúžia 
ako podpora globálnych iniciatív za 
zdravie s cieľom zvýšiť mieru telesnej 
aktívnosti mládeže na celom svete.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 14–18

Pracovný list 
10, 11

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ovplyvnilo váš systém hodnôt, 
keď ste sa o svoje myšlienky 
podelili s ostatnými?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Akým spôsobom je 
táto kľúčová olympijská 
hodnota aktuálne prítomná 
vo vašej komunite?

• Prečo je dôležité, aby sa 
mládež učila túto kľúčovú 
olympijskú hodnotu či tému 
vzdelávania? Určite spôsob, 
akým ju učíte v súčasnosti, 
alebo spôsob, akým ju 
budete učiť pomocou 
programu fyzickej aktivity. 

• Ako inak sa dá využívať 
pohyb alebo pomôcť 
účastníkom, aby si 
precvičovali flexibilnosť 
či stabilitu, keď diskutujú 
o témach OVEP v rámci 
vašich programov?

• Prečo je podľa vás 
dôležité zvážiť rôzne 
hodnoty a hodnoty, ktoré 
chcete názorne predviesť?

• Programovanie fyzicky 
aktívneho OVEP 
podporuje pozitívny 
vývoj mládeže. Vlastnými 
slovami vysvetlite ako.

Činnosť

Kaviareň „Olympique“

Táto metóda vyučovania sa použije vtedy, 
keď treba účastníkom pomôcť začať 
konverzáciu o olympijských hodnotách a 
piatich témach vzdelávania v rámci OVEP.

Prečítajte si a posúďte zábery z materiálu 
„Základy výučby olympijských hodnôt“  
na strane 14 - 18. 

Voliteľné čítanie: 6. časť materiálu  
Realizácia PLAYbook OVEP: Praktický 
sprievodca výučbou olympijských hodnôt, 
ktorá obsahuje základnú teóriu a aktivity  
v súvislosti s každou z piatich tém 
olympijskej výchovy.

Základné olympijské hodnoty sú: 
dokonalosť, rešpekt a priateľstvo.

Päť tém vzdelávania v rámci OVEP:  
radosť z úsilia, rovnováha medzi telom, 
vôľou a mysľou, snaha o dokonalosť, 
rešpektovanie ostatných, fair play.

Na zem poukladajte papiere, na ktorých 
budú vytlačené kľúčové hodnoty a témy 
vzdelávania (dve až tri kópie z každého) 
veľkým písmom (pozri kartičku s 
úlohami č. 1). 

• Na váš pokyn si účastníci nájdu  
partnera a presunú sa k jednému 
papieru pomocou lokomotorickej 
zručnosti, ktorú poviete (napr. skákať, 
hopkať, skočiť, bežať, plaziť sa). 

• Počas diskusie jeden pár desaťkrát 
zopakuje stacionárnu aktivitu alebo 
pózu jogy, ktorú si vyberie (napr. drep, 
natiahnutie ramena, kliky o stenu, 
brušáky, strečing hamstringov, jogging 
na mieste, bojový postoj, pozícia kobra).

Pokračovanie na ďalšej strane
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Činnosť

Kaviareň „Olympique“ - pokračovanie

Páry sa podelia o svoje názory na relevantnosť nasledujúcich citátov k 
olympijským hodnotám dokonalosti, rešpektu a priateľstva, ako aj k vzdelávacím 
témam radosti z úsilia, fair play, rešpektu, snahy o dokonalosť a rovnováhy medzi 
telom, vôľou a mysľou (pozri kartičku s úlohami č. 1).

„Nech sa pokoj rozhostí na zemi, a nech začne u mňa.“ (Sy Miller a Jill Jackson)

„Ak si niekto poradí s neporiadnymi pomocou poriadku, s krikľúňmi pomocou 
pokoja, taký človek ovláda srdce.“ (Sun -c’)

„Veľké problémy vznikajú vtedy, keď nevieme posúdiť, že už máme dosť.  
Veľké konflikty vzbĺknu, keď chceme príliš veľa. Ak vieme, kedy máme dosť, 
vždy budeme mať dosť.“ (Tao Te Ching)

„Aj keď ľudia v dnešnej dobe cestujú rýchlejšie, neviem, či za lepším.“  
(Willa Catherová)

„V živote ide o viac než len vyššiu rýchlosť.“ (Mahatma Gandhi)

„Len sa pozrite, ako príroda - stromy, kvety, tráva - ticho rastie. Pozrite, ako sa 
hviezdy, mesiac aj slnko ticho hýbu... Len v tichu sa dokážeme dotknúť duší.“ 
(Matka Tereza)

„Nechcieť sa vzdať hnevu je ako zvierať žeravý uhlík, ktorý chcete po niekom 
hodiť. Popálite sa len vy.“ Budha

„Hovoriť bez rozmýšľania je ako strieľať bez mierenia.“ (Španielske príslovie)

„Tie dve slová, ,pokoj’ a ,mier’, sú cennejšie ako tisíc zlatiek.“ (Čínske príslovie)

„So zaťatou päsťou rukou nepotrasieš.“ (Indira Gándhiová)

Na váš pokyn si páry zvolia novú lokomotorickú zručnosť, presunú sa k 
novému papieru a iniciujú nový pohyb počas toho, ako sa budú deliť so svojimi 
odpoveďami na tie isté diskusné otázky. To opakujte, až kým všetky páry 
neprediskutujú päť a viac citátov.

Materiály:  
Hárky papiera s olympijskými hodnotami, piatimi témami vzdelávania v rámci 
OVEP a citátmi z kartičky s úlohami č. 1.

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Rovnováha je v živote dôležitá. Precvičovali ste rovnováhu rôznymi spôsobmi prostredníctvom tejto aktivity?

• Na ktoré vzdelávacie témy kladiete dôraz a prečo?

• Prečo je podľa vás dôležité zvážiť rôzne hodnoty a hodnoty, ktoré chcete názorne predviesť?

• Ktoré oblasti vášho života by mohli poslúžiť ako vzor hodnôt, o ktorých sa diskutovalo v rámci tejto aktivity?

• Keby sa vás opýtali, prečo Medzinárodný olympijský výbor podporuje programovanie fyzicky aktívneho OVEP,  
čo by ste odpovedali?
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Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 62–64, 103

Pracovný list 
17, 28

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Šport môže slúžiť ako efektívny 
nástroj na nadobúdanie 
vedomostí a skúseností s 
témami vzdelávania v rámci 
OVEP. Ako môžete uplatniť tieto 
vzdelávacie témy vo všetkých 
aspektoch života?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Akým spôsobom tieto 
vzdelávacie témy spolu 
súvisia?

• O ktorých vzdelávacích 
témach sa nazdávate, 
že ich vaša komunita 
demonštruje najlepšie? 
Ktoré témy by si podľa vás 
zaslúžili viac pozornosti?

Činnosť

Skupinové sochy OVEP

• Päť tém vzdelávania v rámci OVEP sa 
rozloží na zemi, na veľkom rastrovom 
papieri (pozri kartičku s úlohami č. 2).

• Skupiny po troch či štyroch sa rôznymi 
lokomotorickými pohybmi spoločne 
presúvajú k hodnotám bez pevne 
určeného poradia.

• Na určitý signál sa skupiny zastavia 
a vytvoria skupinovú sochu pri danej 
kartičke s hodnotou (t. j. radosť z úsilia, 
rovnováha medzi telom, vôľou a mysľou, 
snaha o dokonalosť, rešpektovanie 
ostatných, fair play).

• Členovia skupiny ostanú v tejto formácii 
a pritom diskutujú s ostatnými o 
význame každej témy osobitne. Najskôr 
člen povie, ako sa volá, a potom sa s 
ostatnými podelí o to, čo pre neho/ňu 
osobne téma znamená.

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ako tieto hodnoty presadzujete medzi mládežou počas telesnej aktivity? Praktizujete 

rovnaké hodnoty celý život? Ak nie, prečo rôzne hodnoty meníme, prispôsobujeme či 
prehodnocujeme?

• Môžete uviesť príklad toho, ako vám telesná aktivita pomohla hlbšie pochopiť dôležitosť 
tém vzdelávania v rámci OVEP?
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Cieľ 

Učte fyzické aktivity v autentickom/
reálnom prostredí a zároveň ich 
uplatnite v praxi, aby ste účastníkom 
pomohli nadobúdať pozitívne 
skúsenosti a rozvíjať si schopnosti 
(zručnosti, kombinácie zručností).

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Tento workshop slúži na to, aby 
nadobudli skúsenosť s dobrým 
realizovaním tém OVEP vo fyzicky 
aktívnom prostredí. Zároveň má 
účastníkom pomôcť pochopiť túto  
prax, ktorá vychádza z výskumov.

• Spôsob, akým sa realizujú požiadavky 
OVEP vo fyzicky aktívnych prostrediach, 
zásadne ovplyvní mieru, v akej si 
účastníci užívajú program. Môže 
tiež výrazne zvýšiť mieru ich telesnej 
aktívnosti.

• Každý sa učí inak. Ak sa chcete stať 
efektívnym lektorom telesných aktivít, 
musíte pochopiť a uplatniť niekoľko 
inštruktážnych štýlov, ktoré slúžia na 
naplnenie potrieb všetkých študentov.

• Telesná aktivita môže slúžiť ako  
efektívny nástroj na vyučovanie tém 
OVEP a rôzneho obsahu, avšak  
pod podmienkou, že sa vykonáva  
v pozitívnom, inkluzívnom a  
motivujúcom duchu.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 85–86

Pracovný list 
24

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako sa dá OVEP využiť 
na upevňovanie rozvoja 
vzdelávacích kompetencií  
21. storočia?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Aké sú najväčšie 
zdravotné, sociálne a 
vzdelávacie problémy vo 
vašej miestnej komunite?

• Ako by mohol OVEP 
pomôcť pri riešení týchto 
problémov?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Akým spôsobom vám telesná aktivita pomáha robiť zdravé aktívne rozhodnutia?

• Ako môžete rodinu a rovesníkov motivovať, aby viedli zdravý aktívny životný štýl?

• Akým spôsobom sa uskutočňuje interakcia medzi našimi zdravými rozhodnutiami  
a prostredím?

Činnosť

Názor pri otváraní pukancov

Povzbuďte účastníkov, aby sa podelili 
o svoje názory na to, prečo je logické 
využívať telesné aktivity na podporu rozvoja 
materiálov OVEP. K potenciálnym stimulom 
či podnetom na premýšľanie patria:

• Už ste sa niekedy stretli s aktívnym 
vzdelávaním? 

• Ako to ovplyvnilo vaše vzdelávanie?

• Ako to rozšírilo vaše myslenie?

• Potreboval na to moderátor konkrétne 
zručnosti?

Účastníci sa postavia, keď sa chcú 
podeliť s konkrétnym príkladom a keď ich 
vyzvú, poskočia a nahlas sa vyjadria pred 
skupinou. Zopakujte ich odpoveď, aby ste 
sa ubezpečili, že ich všetci počuli.

Ak sa účastníci nevyjadria, môžete použiť 
niektoré z týchto príkladov:

• Fyzická aktívnosť v mnohých krajinách 
stabilne upadá. 

• Fyzická aktívnosť výrazne prospieva 
zdraviu z telesnej, psychickej aj  
sociálnej stránky.

• Fyzicky aktívne vyučovanie umožňuje 
vyniknúť kinestetickým študentom.

• Materiály OVEP sú flexibilné v tom 
zmysle, že sa dajú vyučovať v rôznych 
prostrediach, a preto by sme pri šírení 
OVEP mali zahrnúť aj prostredie, v 
ktorom sa realizujú fyzické aktivity.

1. DEŇ: DOBRÁ PRAX: 
PEDAGOGIKA TELESNEJ AKTIVITY

4 hodiny
15-minútová prestávka 
po 2 hodinách

Ako zrealizovať témy OVEP v pozitívnom a motivujúcom 
prostredí, kde sa uskutočňujú fyzické činnosti.

Ako aplikovať informácie z tejto časti na realizáciu  
Pracovných listov OVEP 2.0 v pedagogicky zdravom  
fyzicky aktívnom prostredí.
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Cieľ 

Maximalizovať šancu, že všetci 
účastníci dostanú príležitosť 
praktizovať a rozvíjať: hry s nižším 
počtom hráčov, úpravy vybavenia  
a/alebo rozlohu hracej plochy.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Aktivity treba naplánovať tak,  
aby sa mohli zapojiť všetci účastníci,  
a aby všetci dostali príležitosť zlepšiť  
si svoje schopnosti.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 36–37

Pracovný list 
3

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ktorú z tém/Ktoré témy 
OVEP by ste vedeli uplatniť 
prostredníctvom tejto aktivity? 
Prečo?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• V akom kontexte fyzickej 
činnosti najčastejšie 
pracujete alebo pôsobíte 
a ako by sa dalo 
nadviazať na hlavnú 
pointu tejto činnosti vo 
vašom kontexte?

• Prečo chcete robiť aktivity 
v malých skupinách 
počas realizácie OVEP 
vo fyzicky aktívnom 
prostredí?

• Ako dokáže upravená 
veľkosť náčinia alebo 
veľkosť hracej plochy 
poslúžiť rôznym úrovniam 
schopností?

• Ktorá metóda je podľa 
vás najvhodnejšia pre 
mládež? Prečo?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• V čom sa líšila vaša skúsenosť, keď ste unikali s loptou vo veľkej skupine a v malej 

skupine verzus v zostave 2 proti 2? Ktoré témy OVEP sa tam prejavili?

• Ako môžete skúsenosť s touto fyzickou aktivitou dať do súvislosti so situáciou mimo 
tohto programu? 

• Akým spôsobom by podľa vás rozvoj vašich zručností ovplyvnila veľká skupina v 
porovnaní s hrou 2 proti 2? 

Činnosť

Nechaj si to

Jasne ohraničte čistú plochu. 

Hrajte úspešné únikové kolá (podržať loptu 
čo najdlhšie) pomocou tenisových loptičiek 
alebo pokrčeného papiera, a to v rámci 
veľkých skupín (napr. 15 proti 15), malých 
skupín (5 proti 5) a potom 2 proti 2. 

Pravidlá: 

• S predmetom sa hráč nesmie hýbať, 

• Predmet hráč nesmie vziať z rúk 
druhého hráča, ak už ten predmet drží, 

• Predmet sa musí hádzať, nie podávať 
spoluhráčovi a 

• za 5 prihrávok sa udeľuje 1 bod, potom 
sa predmet odovzdá ďalšiemu tímu.

Materiály: 
Tenisové loptičky, predmety na označenie 
priestoru na aktivitu.

Prechod: 

Aby sme lepšie pochopili olympizmus, štruktúru MOV, olympijské hodnoty, päť tém 
vzdelávania v rámci OVEP a zdroje poznatkov OVEP 2.0, je namieste, aby sme sa 
naučili, ako zaplniť aktuálnu medzeru a pomôcť mládeži, aby sa o hodnotách OVEP 
učila v priateľskom a pozitívnom fyzicky aktívnom prostredí. Navyše, keďže je zrejmé, 
že všetci pracujete v rôznych kontextoch, v tejto fáze sa od vás bude vyžadovať, aby 
ste prepájali skúsenosti s workshopom a rôzne spôsoby, ako sa dajú upraviť a uplatniť 
s cieľom vyhovieť potrebám tých, s ktorými budete pracovať v budúcnosti.
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Cieľ 

Prispôsobené pokyny: Poskytnite 
pokyny pre rôzne úrovne a rôzne 
úrovne nadobudnutých skúseností, 
ako aj pre deti a mládež s 
postihnutím.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Dá sa plánovať tak, že bez ohľadu na 
úroveň zručnosti sa vo vhodnej miere 
môžu zapojiť všetci účastníci.

• V prípade vhodnej výzvy sa zvyšuje 
šanca, že účastníci sa budú tešiť z  
tejto aktivity.

• Hry sa dajú upraviť tak, aby odrážali 
alebo pripomínali paralympijský šport, 
ktorý následne pomáha pri normalizácii 
príležitostí na inkluzívnu a dostupnú 
telesnú aktivitu. 

• Je dôležité, aby sa pri budúcom obsahu 
OVEP brali do úvahy aj hendikepované 
osoby, aby každý potenciálny mládežník 
v komunite dostal šancu zúčastniť sa.

Cieľ 

Prispôsobené pokyny: poskytnite 
pokyny pre rôzne úrovne a rôzne 
úrovne nadobudnutých skúseností, 
ako aj pre deti a mládež s 
postihnutím.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Dá sa plánovať tak, že bez ohľadu na 
úroveň schopností sa vo vhodnej miere 
môžu zapojiť všetci účastníci.

• V prípade vhodnej výzvy sa zvyšuje 
šanca, že účastníci sa budú tešiť z  
tejto aktivity.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 46, 53

Pracovný list 
8, 14

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

• Ako OVEP pomáha 
jednotlivcom robiť v živote 
zdravé rozhodnutia?

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strana 65

Pracovný list 
16, 17

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Akým spôsobom vám témy  
OVEP pomáhajú získavať 
rešpekt voči viditeľným a 
neviditeľným rozdielom? 

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ako by ste ešte mohli 
upraviť túto aktivitu, aby 
sa mohol zapojiť aj slepý 
účastník? 

• Ako by ste ešte mohli 
upraviť túto aktivitu, 
aby sa mohol zapojiť aj 
účastník so zafixovaným 
ramenom?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Prečo ste si zvolili práve túto možnosť? Je podľa vás dobré, že máte na 

výber, keď sa učíte niečo nové? Prečo? Prečo nie?

• Ak ste už vedeli žonglovať, aký ste mali pocit pri tejto aktivite? Ak ste ešte 
nevedeli žonglovať, aký ste mali pocit pri tejto aktivite?

• Čo sa deje, keď sa všetci sústredíte na nejakú úlohu a nemôžete pritom 
sledovať ostatných, ako sa snažia naučiť niečo nové?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Čo myslíte, akým spôsobom táto aktivita dokáže prispieť k tomu, aby ste boli  

pozitívnejší človek?

Činnosť

Žonglujem

• Žonglovanie s jedným, dvoma či  
troma predmetmi. 

• Moderátor poučí účastníkov, ako 
žonglovať s jedným, dvoma alebo  
troma predmetmi. 

• Účastníci si vyberú možnosť, ktorú  
chcú (jeden, dva alebo tri predmety). 

Pozri kartičku s úlohami č. 3

Činnosť

Upravený volejbal v sede

Predstavte paralympijský šport - volejbal 
v sede. Pripomeňte účastníkom, 
že postihnutie často vnímame ako 
znevýhodnenie, ale keby sme s mládežou 
hrali viacero modifikovaných hier či 
paralympijských športov, postihnutí by 
možno boli vo výhode. 

• Hrajte upravený volejbal v sede 
pomocou tenisovej loptičky a terčov.  
Na každej strane sa loptička môže 
odraziť len raz (bez prerušenia hry) a 
loptičku môžete prihrať najviac dva razy, 
potom ju treba „prehodiť“ ponad sieť. 
Loptičku vždy treba „prehodiť“ ponad 
sieť pomocou spodného podania.
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Cieľ 

Spätná väzba pri konkrétnej 
zručnosti: poskytovanie cielených 
pokynov so zámerom optimalizovať 
rozvoj mládeže.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Najefektívnejší druh spätnej väzby,  
ktorý sa dá poskytnúť vo fyzicky 
aktívnom prostredí, je kombinácia 
spätnej väzby pri konkrétnej činnosti  
a pozitívna spätná väzba.

Podpora medzi rovesníkmi (vzájomné 
učenie sa) v rámci rozvoja zručností: 
Umožnite mládeži, aby sa každý cítil 
hrdý na to, ako priateľom pomáha 
zlepšovať ich zručnosti.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Ak mladým umožníte, aby sa navzájom 
koučovali pri tom, ako sa učia nové 
telesné zručnosti, nadobúdajú tak  
pocit, že majú v rukách zodpovednosť,  
a že im dôverujete.

• Výučba medzi rovesníkmi všetkým 
účastníkom umožňuje získať detailnejšiu 
spätnú väzbu pri konkrétnej činnosti,  
čo napomáha ich vzdelávanie a rozvoj.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 60–61, 62–64

Pracovný list 
18, 19

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako môže úctivé poskytovanie a 
prijímanie spätnej väzby pomôcť 
pri snahe o dokonalosť? 

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Spätná väzba je 
nevyhnutná na podporu 
vzdelávania. Kedy je 
najvhodnejšie poskytovať 
spätnú väzbu? 

• Ako by sa dali upraviť 
tradičné športové 
pravidlá, aby sa mohlo 
zapojiť viac účastníkov?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ktorý druh spätnej väzby podľa vás najviac pomáha hráčom zlepšovať sa?

• Dávate prednosť niektorému druhu spätnej väzby? Prečo? Prečo nie?

• Darilo sa vám viac počas niektorého kola? Ak áno, myslíte, že konkrétny druh spätnej 
väzby ovplyvnil váš výkon?

Činnosť

Kriket

• Účastníci hrajú v malých skupinách, 
napríklad 5 proti 5. 

• Účastníci označia hracie plochy, v rámci 
ktorých umiestnia dve značky 10 m 
od seba na hracej ploche o veľkosti 
približne 40 m x 40 m. 

• Jedna značka označuje domácu 
základňu a druhá je prvá základňa. 
Základne sa rozložia v strede hracej 
plochy. 

• Bod sa pripíše vtedy, keď nahadzovač 
pomocou spodného podania pošle 
tenisovú loptičku smerom k pálkarovi 
na domácej základni, ktorý tenisovú 
loptičku odrazí rukou. 

• Pálkar môže loptičku odraziť kdekoľvek 
v rámci hracej plochy (dopredu, nabok, 
dozadu). Keď loptičku odrazí, pálkar 
potom beží na prvú základňu, vtedy 
sa mu pripíše jeden bod. Ak dobehne 
naspäť na domácu základňu, pripíšu sa 
tímu dva body a môže ďalej pobehovať 
medzi základňami, až kým tím poliarov 
nevráti loptičku nahadzovačovi. 

• Tím poliarov zatiaľ získa loptičku a  
každý člen ju musí raz hodiť a chytiť. 
Ten, kto chytí loptičku ako posledný,  
ju musí vrátiť nahadzovačovi. 

• Ak nahadzovať chytí loptičku v 
momente, keď pálkar nestojí na 
základni, pálkar vypadáva a prichádza  
o všetky body. 

• Keď už všetci z tímu pálkarov odrazili 
loptičku, poliari a pálkari sa vymenia. 
Vyhráva ten tím, ktorý získal najviac 
bodov po všetkých kolách, pričom 
na počte kôl sa musia tímy vopred 
dohodnúť.

Zahrajte si dve kolá.

• 1. kolo: Moderátor a hráči poskytnú  
len pozitívnu a všeobecnú spätnú  
väzbu. Napríklad: Pekný pokus,  
to bolo dobré, len tak ďalej, to dáš.

• 2. kolo: Moderátor a hráči poskytnú len 
konkrétnu spätnú väzbu. Napríklad: 
Choď do poľa, pozeraj sa na loptičku, 
doťahuj do konca, zrýchli, keď bežíš  
od jednej základne k druhej.
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 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Identifikujte, kto vám zásadne pomohol v rozvoji zručností.

• Pomáhajú nám vzory rozvíjať naše vzdelávacie zručnosti? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?

• Ktorá skúsenosť bola pre vás príjemnejšia a prečo?

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 42–43, 44–45

Pracovný list 
6, 7

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ktoré štýly vyučovania  
viac pomáhajú pri rozvíjaní  
tém OVEP?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ako na tejto aktivite 
môžete stavať, aby 
poslúžila rôznym  
témam OVEP?

• Aké sú klady a zápory pri 
každej skúsenosti?

Činnosť

Zakolíš sa a hoď

Účastníci sa dozvedia o zručnostiach 
potrebných na kmitanie a hádzanie, 
ktoré sa využíva v krikete, a to 
prostredníctvom dvoch skúseností 
so vzdelávaním, pričom pri prvej 
moderátor použije priamy (príkazný) 
štýl vyučovania a pri druhej sa použije 
vzájomný štýl vyučovania (účastníci 
poslúžia ako učitelia). 

Pozri kartičku s úlohami č. 4

Priame vyučovanie/prikazovanie: 
Nech účastníci trénujú hádzanie na terč 
na základe týchto pokynov (napr. hádzať 
partnerovi, o stenu). Prekrížte si ruky a 
otočte sa nabok, pričom v dominantnej 
ruke budete držať loptu a dominantnú 
ruku skryjete za chrbát. Hlavu majte stále 
na rovnakej úrovni a otočte ju smerom k 
cieľu. Hmotnosť preneste spredu dozadu 
(knísaním). Keď už budete pripravení, 
loptu uvoľnite pri prenášaní hmotnosti 
vpred. Spustite ruku v prednej pozícii a 
rukou, ktorou ste hádzali, sa pri uvoľnení 
načiahnite naprieč telom. Potom dotiahnite. 
Rameno ruky, ktorou ste hádzali, by po 
dotiahnutí malo smerovať k cieľu.

Výučba medzi rovesníkmi (vzájomné 
učenie sa): Účastníci vytvoria skupiny 
po troch. Prejdite si so skupinou vyššie 
uvedené zručnosti potrebné na zakolísanie 
sa a hod a každej skupine ukážte 
bowlingovú techniku hádzania zhora 
v krikete, ako aj kartičku s úlohami a 
potrebnými zručnosťami. Dvaja členovia 
trojčlennej skupiny pošlú a dostanú 
tenisovú loptičku a predvedú zakolísanie 
sa a hod zhora, ktorý sa používa v krikete. 
Tretí člen skupiny je učiteľ, ktorý zvyšným 
dvom členom poskytne spätnú väzbu pri 
konkrétnej činnosti. Po piatich hodoch, 
pričom títo dvaja členovia skupiny hádžu 
a chytajú, si členovia vymenia pozície a z 
vrhača sa stane učiteľ.

7. časť materiálu Realizácia PLAYbook 
OVEP: Praktický sprievodca výučbou 
olympijských hodnôt s cieľom 
posúdiť časť o Mosstonovom spektre 
vyučovania.

Cieľ 

Spätná väzba pri konkrétnej činnosti: 
Poskytovanie cielených pokynov 
so zámerom optimalizovať rozvoj 
mládeže.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Najefektívnejší druh spätnej väzby,  
ktorý sa dá poskytnúť vo fyzicky 
aktívnom prostredí, je kombinácia 
spätnej väzby pri konkrétnej zručnosti  
a pozitívna spätná väzba.

Podpora medzi rovesníkmi (vzájomné 
učenie sa) v rámci rozvoja zručností: 
Umožnite mladým ľuďom, aby sa cítili 
hrdí na to, ako priateľom pomáhajú 
zlepšovať ich zručnosti.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Ak mládeži umožníte, aby sa navzájom 
koučovali pri tom, ako sa učia nové 
telesné zručnosti, nadobúdajú tak pocit, 
že majú v rukách zodpovednosť a že im 
dôverujete.

• Výučba medzi rovesníkmi všetkým 
účastníkom umožňuje získať detailnejšiu 
spätnú väzbu pri konkrétnej činnosti, čo 
prispieva k ich vzdelávaniu a rozvoju.
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Hodnotiaca činnosť

Ak čas dovolí pri danom počte členov v skupine, povzbuďte celú skupinu, aby sa zúčastnila na tejto záverečnej aktivite. V prípade 
časovej tiesne skupinu rozdeľte na menšie časti po 4 - 8 členoch. Cieľom je, aby si skupina uvedomila, ako sa používajú hodnoty 
OVEP, témy vzdelávania či nové stratégie vyučovania v prostredí, kde sa vykonávajú fyzické aktivity.

15
minút

Vybudujte komunitu a posúďte vzdelávanie. Zároveň oceňte 
vklad ostatných.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s účastníkmi: Oplatí  
sa zhromaždiť účastníkov na konci programu. Dodá im to  
totiž pocit spolupatričnosti ešte skôr, než sa deň skončí.

1. DEŇ: ZÁVEREČNÉ AKTIVITY

„Zistil/a som, že olympijská hodnota či téma OVEP  _____________________________________________________________________

sa počas dňa použila niekoľko ráz, hlavne keď   ________________________________________________________________________

(napr. všetci mohli navrhnúť, ako upraviť činnosť).“

Pri odchode moderátor každému účastníkovi odovzdá výstupný ústrižok. 

Výstupný ústrižok (pozri kartičku s úlohami č. 15): Výstupné ústrižky si účastníci neoznačujú menom. Skôr, než sa deň skončí, 
účastníci odpovedia na tieto otázky a odídu s moderátorom workshopu.

Podnet: Na základe dnešného workshopu:

1. Budem viac…  _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Budem menej…  ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Stále premýšľam…  _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Cieľ 

Hodnotenie s cieľom určiť oblasti, v 
ktorých sa účastníci cítia pohodlne  
a pri ktorých sa cítia nepohodlne.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Riskovanie patrí k zručnostiam 21. 
storočia a treba zistiť, v ktorých bodoch 
účastníci vychádzajú zo svojej zóny 
komfortu, aby mohli začať premýšľať 
o riskovaní a o tom, ako podporovať 
zdravé riskovanie v rámci budúcich 
fyzicky aktívnych činností OVEP.

• Budúce fyzicky aktívne činnosti OVEP 
by mládeži nemali brániť, aby vyjadrili 
svoje obavy a vyjadrili sa o komfortnej 
zóne.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 100–101

Pracovný list 
27

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako by témy OVEP mohli 
pomôcť jednotlivcom, aby sa 
zo zóny paniky dostali cez zónu 
rastu do komfortnej zóny?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Čo vám táto zahrievacia 
aktivita prezradila o 
vás osobne a o vašom 
osobnom zmysle pre 
pohodlie v prípade výzvy? 

• Čo vám táto zahrievacia 
aktivita prezradila o 
ostatných na školení? 

• Ako by ste túto aktivitu 
vedeli využiť na podporu 
mládeže, ktorá sa učí 
nové telesné aktivity?

• Ako by ste túto aktivitu 
mohli využiť, aby ste 
moderátorom pomohli 
určiť oblasti učebného 
obsahu, ktorý treba 
prepracovať pred tým, 
ako sa s workshopom 
pohnú ďalej?

Činnosť

Komfortná zóna 

Informujte účastníkov, že v tejto fáze 
workshopu sa zameriate na výučbu 
nových zručností, aby ste mládež 
zároveň poučili o fyzicky aktívnom 
prostredí. 

Niektoré z týchto stratégií sa možno budú 
zdať ťažké, preto táto zahrievacia aktivita 
účastníkom pomôže zistiť, ako sú na tom  
s výzvami.

Tieto pokyny treba prečítať účastníkom  
(v prípade potreby ich parafrázujte a 
možnosti v rámci komfortnej zóny upravte 
tak, aby čo najlepšie vyhovovali skupine,  
s ktorou pracujete).

„Postavte sa, prosím, do komfortnej zóny, 
ktorá predstavuje nasledovné zručnosti:“ 

• Navariť susedovi

• Opraviť pokazené vodné čerpadlo

• Zašiť košeľu

• Osedlať koňa

• Jazdiť na bicykli

• Naučiť psa, aby si sadol na povel

• Parašutizmus

• Pestovanie zeleniny

• Hrať na hudobný nástroj

• Rečniť pred publikom

• Urobiť premet

• Vysvetliť olympizmus ostatným

• Vysvetliť OVEP 2.0 ostatným

Pozri kartičku s úlohami č. 5

Pokračovanie na ďalšej strane

30
minút

Vitajte späť!

Každého privítajte. Uistite sa, že účastníci sa cítia pohodlne  
a uveďte príklady pozitívnej účasti z predošlého dňa.

2. DEŇ: ZAHRIEVACIE AKTIVITY V RÁMCI 
FORMATÍVNEHO HODNOTENIA
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atívneho hodnotenia

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ako by ste pomohli niekomu, kto sa ocitol v zóne paniky?

• Ako môžete ostatným pomôcť, aby sa dostali zo zóny paniky do komfortnej zóny?

Činnosť

Komfortná zóna - pokračovanie
Poznámka:  
Pripomeňte účastníkom, že sa možno nebudú cítiť pohodlne pri niektorých

tipoch na telesné aktivity v rámci dobrej praxe, ktoré odzneli v predošlý deň, alebo 
odznejú v daný deň. A to je v poriadku! Dôležité je to, že sú otvorení voči novým 
veciam, ktoré sa môžu naučiť alebo ktoré môžu vyskúšať, a že sa začnú cítiť 
pohodlne aj v nepohodlnej situácii.

Materiály  
Tri veľké sústredné kruhy vyznačené v prachu alebo na podlahe kriedou,  
páskou alebo pomocou povrazu (pozri kartičku s úlohami č. 5).
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atívneho hodnotenia

Cieľ 

Hodnotenie s cieľom vydať ďalšie 
pokyny/preveriť úroveň vedomostí.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Výstupné ústrižky patria k spôsobom, 
ktorými sa dá zistiť, či došlo k splneniu 
vzdelávacích cieľov, alebo či sa nimi 
treba opätovne zaoberať.

• Výstupné ústrižky predstavujú formu 
neformálneho formatívneho hodnotenia 
a dajú sa použiť počas workshopov ako 
aj počas budúcich fyzicky aktívnych 
činností OVEP.

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako vám všeobecné 
pochopenie tém môže pomôcť 
pri efektívnejšej realizácii OVEP? 

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Dajú sa výstupné 
ústrižky použiť na 
sebahodnotenie?  
Ako a kedy?

• Aké rady môžete 
poskytnúť ohľadom 
najvhodnejšieho využitia 
výstupných ústrižkov? 

• Cítili ste sa pohodlne 
pri príprave výstupných 
ústrižkov? Ak nie, prečo? 

• Použili ste výstupné 
ústrižky na zachytenie 
toho, čo ste sa naučili v 
predošlý deň? Ak áno, 
ako? Ak nie, prečo?

• Prečo sme, podľa vás, 
nechceli, aby ste počas 
tejto aktivity napísali  
svoje meno?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ako môže počúvnutie rady od rovesníka viesť k pozitívnej skúsenosti?  

Môže viesť k negatívnej skúsenosti?

• Prečo je dôležité, aby sa ľudia dozvedeli, že niečomu nerozumiete?

• Ako radosť z úsilia súvisí s úplným pochopením konceptu či lekcie,  
ktorá sa práve vyučuje?

Činnosť

Výstupný ústrižok - 1. 
nadväzujúci deň

• Účastníci dostanú výstupné ústrižky, 
ktoré boli pripravené na konci 1. dňa. 

• Účastníci nedostanú ich vlastné 
výstupné ústrižky. 

• Účastníci sa pohybujú po miestnosti  
a nájdu partnera. 

• Každý z nich odpovie na spoločnú 
otázku „Stále premýšľam...“ uvedenú  
na ústrižku.
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Prechod: 

Ako sme si práve vyskúšali, hodnotenie neslúži na oznámkovanie, posúdenie niekoho, 
alebo na to, aby niekto znervóznel. Hodnotenie je skôr hodnotný nástroj, ktorý má 
pomáhať pochopiť, ktoré témy by sa mali prepracovať, aby sa tak optimalizovala 
úroveň porozumenia zo strany mládeže. Odrazíme sa teda od včerajška a naďalej 
budeme pracovať na získavaní zručností s cieľom vytvárať a realizovať materiály  
OVEP v rámci efektívnych a emocionálne bezpečných fyzicky aktívnych programov.

2. DEŇ: DOBRÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 
(POKRAČOVANIE Z 1. DŇA)

2
hodiny

Ako zrealizovať témy OVEP v pozitívnom a motivujúcom 
prostredí, kde sa uskutočňujú fyzické činnosti?

Cieľ 

Efektívne aplikovať päť tém 
vzdelávania OVEP v programoch 
fyzických aktivít. Predveďte dobrú 
prax a buďte schopní ju aj učiť,  
aby dobrú prax vedeli uplatniť aj tí,  
z ktorých sa stávajú tréneri.

Poznámka:  
Pri týchto aktivitách sa fyzické aktivity

používajú ako nástroje na podporu 
vzdelávania. Vyzývajte účastníkov, aby 
si dávali do súvislosti fyzickú aktivitu a 
vzdelávanie.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 77, 87–88

Pracovný list 
23, 25

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Aká je úloha interpersonálnych 
zručností a stratégia na 
dosiahnutie individuálnych 
cieľov?

Činnosť

Žonglujeme

• Účastníci sa rozdelia do osemčlenných 
skupín a postavia sa do kruhu, tvárou 
obrátení dovnútra. 

• Účastníci v rámci skupiny vytvoria určitý 
systém hádzania a snažia sa ho opakovať 
bez toho, aby predmet pustili na zem. 

• Do skupinového žonglovania postupne 
pridávajte ďalšie loptičky. 

• Nech skupina zmení systém, aby 
sa zvýšila náročnosť a aby to bolo 
zábavnejšie. Všetci však so zmenou 
musia súhlasiť. 

Zahrajte si hru v dvoch kontextoch.

• Prostredie, v ktorom sa uplatní ego: 
Cieľom je zistiť, ktorá skupina dokáže 
žonglovať najdlhšie bez toho, aby jej 
predmet spadol a zistiť, ktorá skupina 
dokáže zachovať systém hádzania a 
pritom pridať ďalšie predmety, najviac 
však celkom päť predmetov. Ak predmet 
stratíte, skupina vypadáva. Potom 
sledujete ostatné skupiny.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Hrá spolupráca dôležitú 
úlohu pri uvedomovaní si 
potenciálu tém OVEP?  
Ak áno, prečo? Ak nie, 
prečo nie?

• Akým spôsobom sa 
definícia úspechu 
odlišovala pri týchto 
dvoch aktivitách? 

• Ktorá skúsenosť bola pre 
vás príjemnejšia a prečo?

• Aké podnety na 
zlepšenie/zmenu by sa na 
základe tejto skúsenosti 
dali vysloviť o súčasných 
programoch či zmýšľaní  
o rozvoji zručností? 

• Zamyslite sa nad 
najobľúbenejšou 
telesnou aktivitou vo 
vašej komunite, kultúre 
či krajine. Ako by sa dal 
navrhnúť výcvik podobný 
tomu, s ktorým ste sa 
stretli počas druhej verzie 
skupinového žonglovania 
(rozvoj založený na 
motivačnom prostredí  
na základe úlohy)? 

• Na každých 
olympijských hrách sa 
vyskytnú problémy s 
korupciou, dopingom 
a podvádzaním. Ktoré 
hodnoty môžeme 
uplatňovať pri účasti na 
fyzických aktivitách, aby 
sme sa vyhli takýmto 
problémom na tréningoch 
a mládežníckych 
programoch?

Činnosť

Žonglujeme - pokračovanie

• Prostredie, v ktorom sa uplatní 
úloha: Vaša skupina sa v tomto prípade 
musí snažiť o čo najlepší výkon, o 
dosiahnutie cieľa alebo o zlepšenie sa 
v porovnaní s predošlým pokusom. 
Každá skupina môže pokračovať bez 
následkov, aj keď jej predmet spadne. 
Členovia skupiny sú povzbudzovaní, 
aby sa navzájom podporovali. Pri tejto 
hre budú mať skupiny dva pokusy, 
každý pokus v trvaní troch minút. Po 
prvom pokuse sa skupina zamyslí nad 
tým, čo by sa dalo zlepšiť pri druhom 
pokuse. Skupina/skupiny, ktorej/ktorým 
sa podarí zlepšiť v tejto časti, sa so 
všetkými účastníkmi podelí/podelia, 
prečo sa im to podľa nich podarilo. 

• Pred začiatkom tejto aktivity si účastníci 
prejdú pracovný list č. 23 OVEP 2.0: 
Prekonávanie výziev spojených s 
olympijskými hrami. 

Poznámka:  
Nezabudnite účastníkom povedať,

že obe motivačné prostredia, či už pri 
uplatnení úlohy alebo ega, sú v športe 
prijateľné, avšak jedna podnecuje skôr k 
rozvoju zručností a druhá skôr k radosti 
z aktivity. Pri plánovaní aktivít by sa malo 
postupovať tak, aby zvládnutie úlohy, 
zlepšenie a podanie čo najlepšieho výkonu 
stálo v strede pozornosti.

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Prečo bolo dôležité, že celá skupina sa musela dohodnúť na úprave aktivity, aby sa 

zvýšila náročnosť, alebo aby bola zábavnejšia?

• Ktoré hodnoty OVEP vaša skupina predviedla počas tejto aktivity a ako to ovplyvnilo  
vašu skúsenosť?

• Čo ste urobili, aby ste všetkým členom vašej skupiny pomohli uspieť?
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Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strana 100

Pracovný list 
2, 21

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Chápe a vníma koncept 
rešpektu každý človek rovnako? 

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ako by ste túto štafetovú 
aktivitu prispôsobili, aby 
sa v nej uplatnil dôležitý 
miestny či náboženský 
zvyk?

• Keď sa zamyslíte nad 
kontextom, v ktorom žijete 
či slúžite, aké kultúrne 
adaptácie musíte vykonať, 
aby ste sa ubezpečili,  
že tento program sa  
bude dať uskutočniť  
vo vašej komunite?

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Keď stretnete ľudí z iných kultúr, čo sa ich pýtate ako prvé?

• Prečo je podľa vás dôležité, aby sme boli prívetiví k ľuďom z rôznych kultúr?

• Na ktorú tradíciu alebo kultúrny prvok ste najviac hrdí?

• Porozprávajte o kultúrnom zvyku, ktoré je vo vašej rodine alebo komunite dôležitý,  
ako aj o tom, ako obohacuje váš život.

Činnosť

Nástenná štafeta rešpektu 

Pozri kartičku s úlohami č. 6

• Rozdeľte účastníkov na šesťčlenné 
skupiny. Každá skupina začne asi  
20 m od obruče.

• Každý tím absolvuje štafetu. Jeden po 
druhom, členovia skupiny pobežia od 
štartovej čiary k označenej obruči. 

• Keď dobehnú k obruči, každý účastník 
si vyberie obrázok, ktorý podľa neho 
najlepšie vystihuje rešpekt. 

• Potom pobežia naspäť ku skupine 
a urobia fyzickú aktivitu uvedenú na 
zadnej stane. 

• Obrázok sa potom pripevní na veľký 
papier a vytvorí sa nástenná koláž. 

• Druhá osoba potom beží k obruči a 
vezme ďalší obrázok. 

• Účastníci pokračujú v tejto fyzickej 
aktivite, až kým sa ďalší člen nevráti  
ku skupine s ďalším obrázkom. 

• Keď už si všetci vybrali obrázok a 
umiestnili ho na veľký papier s kolážou, 
každá skupina potom diskutuje o tom, 
prečo si pre nástennú koláž rešpektu 
zvolili práve tie obrázky, ktoré si zvolili. 

Materiály:  
Obruče, veľké hárky papiera, 10 obrázkov 
+ aktivít, lepiaca páska.
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Cieľ 

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Fyzicky aktívne činnosti OVEP by 
mali zosúladiť bodovacie metódy so 
zameraním na schopnosť či úlohu pri 
každej aktivite.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 106–109

Pracovný list 
30, 31

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ako plánovanie a tímová práca 
prispieva k snahe o dokonalosť?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Akým spôsobom takéto 
bodovanie ovplyvnilo 
úroveň motivácie v 
správaní hráčov?

• Ako ináč môžete upraviť 
aktivity, resp. bodovanie, 
aby ste u mládeže udržali 
úroveň ich motivácie 
počas hry?

 Nadväzujúce 
otázky pre účastníkov

• Prečo ste, podľa vášho názoru, dostali 
medzi kolami čas na prehodnotenie 
stratégie?

• Ktorá téma/ktoré témy OVEP boli 
demonštrované počas tejto aktivity a 
ako by ste ich mohli uplatniť v iných 
sférach života?

Činnosť

„Handminton“

• Vytvorte vyrovnané tímy, pričom v 
každom bude najviac šesť hráčov. 

• Vytvorte hraciu plochu (podobnú 
bedmintonovému či tenisovému  
kurtu) pomocou kužeľov alebo  
iných predmetov (napr. kameňov,  
fliaš s vodou).

• Kurt rozdeľte na polovicu pomocou 
kužeľov či iného materiálu, ktorým 
vytvoríte sieť.

• Jeden tím postavte na jednu polovicu 
a druhý tím na druhú polovicu hracej 
plochy rozdelenej sieťou.

• Jeden tím začne podaním rukou 
zospodu smerom k tímu na opačnej 
strane siete.

• Ten loptu odrazí rukou, pričom sa loptu 
snaží vrátiť cez sieť.

• Každý člen tímu môže loptu odraziť 
raz predtým, ako ju tím pošle na druhú 
stranu siete.

• Medzi každým úderom rukou sa lopta 
môže raz odraziť od zeme. 

• Pred odrazením lopty späť ju nikto 
nesmie odraziť viac ako raz.

• Keď sa lopta dostane ponad sieť na 
druhú stranu a tím súpera ju nedokáže 
odraziť naspäť, tím, ktorý loptu poslal 
na súperovu polovicu, získava body 
v závislosti od toho, koľko ľudí loptu 
odrazilo pred tým, než ju prehodili ponad 
sieť. Napríklad, ak šesť ľudí odrazí loptu 
v rámci jedného tímu, a posledný hráč 
ju pošle na druhú polovicu, pričom tím 
súpera ju nedokáže spätne odraziť,  
tím získava šesť bodov. 

• Každé kolo trvá päť minút a v každom 
ďalšom kole hrá nový tím. 

• Medzi kolami si dajte pauzu dve minúty 
a diskutujte o tímovej stratégii na 
zlepšenie výkonu. 

• Tímom ostáva počet bodov, ktorý 
získajú v každom kole. 

• Tím, ktorý získa najviac bodov po troch 
kolách, sa vyhlási za víťaza.

Materiály: 
Tenisové loptičky, kužele (alebo podobné 
predmety).

Poznámka:  
Vysvetlite, ako táto aktivita môže

podnecovať k používaniu zručností 
súvisiacich s počítaním.
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Cieľ 

Integrované vzdelávanie vo fyzicky 
aktívnom prostredí: Naučiť sa 
dvojnásobne viac za polovičný čas! 
Realizácia OVEP vo fyzicky aktívnom 
prostredí spolu s učebnou látkou.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Vzdelávanie dáva mládeži väčší zmysel, 
keď sa fyzicky aktívne činnosti OVEP 
zapracujú do jadra akademických 
osnov.

• Prostredníctvom zapracovania 
fyzicky aktívnych častí OVEP do jadra 
akademických osnov sa dajú fyzicky 
aktívne činnosti OVEP efektívne 
realizovať v školách.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 38–39

Pracovný list 
4

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Prečo sa snažíme plánovať 
aktivity, pri ktorých sa témy a 
fyzické aktivity OVEP kombinujú 
s učebnými osnovami? 

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ako môže integrácia 
učebnej látky motivovať 
študentov v rámci fyzicky 
aktívnych činností OVEP?

 Nadväzujúce 
otázky pre účastníkov

• Ktoré témy OVEP ste predviedli počas 
tejto aktivity?

• Ako ste pri ostatných okúsili fair play v 
rámci tejto aktivity?

Činnosť

Zmiešaj a pomiešaj 

• Účastníci hrajú túto hru spolu v rámci 
veľkej skupiny.

• Každý dostane hárok papiera a na 
hornú polovicu napíše číslo od 1 do 9  
a písmeno od A po Z. 

• Pokrčte papier a vytvorte loptičku. 

• Po odštartovaní sa účastníci začnú 
miešať, pričom sa presúvajú pomocou 
nejakej lokomotorickej zručnosti.

• Potom si účastníci vymenia pokrčené 
loptičky, a to tak, že ju hodia ďalšej 
osobe v skupine. 

• Účastníci sa naďalej premiešavajú a 
vymieňajú si loptičky z pokrčeného 
papiera. 

• Keď lektor zakričí STOP, účastníci 
vytvoria 5-6-člennú skupinu. 

Prostredníctvom loptičiek z papiera vyberte 
jednu z nasledovných úloh, ktorú účastníci 
splnia ako skupina: 

• Pomocou čísel od všetkých účastníkov 
vytvorte matematickú rovnicu, ktorá sa 
bude rovnať 10.

• Sčítajte všetky čísla, a potom niekoľko 
krát na základe výsledného počtu 
poskočte ako skupina v štýle  
Jumping Jack.

• Keď použijete písmená ako začiatočné 
písmená, koľko hlavných miest dokážete 
vymenovať pri každom počiatočnom 
písmene?

• Vykonajte nejaké telesné aktivity, ktoré 
sa budú začínať týmito písmenami.

• Nájdite slová v nejakom cudzom  
jazyku, ktoré sa budú začínať 
písmenami z pokrčených papierov.

Lektori by mali účastníkov 
povzbudzovať, aby používali rôzne 
manipulačné a lokomotorické zručnosti 
medzi kolami, pomocou ktorých sa 
majú členovia skupiny presúvať a 
premiešavať medzi sebou.

Materiály: 
Papier, perá. 

Poznámka:  
Dajte aktivitu do súvislosti s ďalšími 

školskými predmetmi ako napr. matematika, 
jazyk, výtvarná výchova, zemepis a pod. 
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

2. D
E

Ň
: S

ystém
y, nastavenia a pokyny na rozvoj, presadzovanie a realizáciu O

VEP

2. DEŇ: SYSTÉMY, NASTAVENIA A 
POKYNY NA ROZVOJ, PRESADZOVANIE  
A REALIZÁCIU OVEP

30
minút

Jedným z dôvodov, prečo je OVEP taký špeciálny, je, že sa dá 
voľne šíriť na celom svete. V tejto časti sa bližšie pozrieme na 
rôzne systémy realizácie fyzicky aktívneho využitia OVEP, na to, 
ako moderátori môžu adaptovať, vytvárať a realizovať OVEP, 
ako aj na rôzne prostredia, v ktorých sa mládež môže fyzicky 
zúčastniť na programovaní fyzických aktivít OVEP.

Cieľ 

Aktívny prístup, ktorý predpokladá 
brainstorming s cieľom poskytnúť 
rôzne možnosti v súvislosti 
so systémami, moderátormi 
a prostrediami na vytvorenie, 
presadzovanie a realizáciu fyzických 
aktívnych súčastí OVEP.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Ešte pred plánovaním fyzicky aktívneho 
OVEP v konkrétnom kontexte treba 
zvážiť silné a slabé stránky všetkých 
systémov, lektorov a prostredí.

• Pri plánovaní realizácie, prostredia 
realizácie a pokynov programového 
systému treba zvážiť potenciálnych 
partnerov. Potenciálnych partnerov  
treba určiť a osloviť už v počiatočných 
fázach plánovania.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strany 70–71 

Pracovný list 
20

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Čo si myslíte, prečo sme vám 
radšej zadali túto úlohu namiesto 
toho, aby sme vám vymenovali 
príklady systémov, moderátorov 
a prostredí na realizáciu fyzicky 
aktívnych požiadaviek OVEP?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ktoré systémy sú podľa 
vás najvhodnejšie na 
realizáciu OVEP vo vašej 
komunite? 

• Prečo je také dôležité 
pochopiť potenciálny 
dosah fyzickej aktívnosti?

• Vzhľadom na kontext v 
ktorom žijete, ako by ste 
upravili túto aktivitu, aby 
čo najlepšie vyhovovala 
mládeži vo vašej 
komunite? 

• Aké výhody so sebou 
prináša takéto uvažovanie 
nad témami a materiálmi?

Činnosť

Autobusová zastávka 

• Po miestnosti sa rozdistribuujú hárky 
papiera. Pri každom papieri bude 10 
ceruziek. Na každom hárku papiera 
bude jeden z nasledujúcich nadpisov 
a jedna definícia (pozri kartičku s 
úlohami č. 7).

Systémy: Ktoré organizácie či štruktúry  
by mohli zrealizovať fyzicky aktívne  
činnosti OVEP?

Lektori: Kto by potenciálne mohol 
zrealizovať fyzicky aktívne pôsobenie 
OVEP?

Prostredie: Aké priestory by sa mohli 
použiť na realizáciu fyzických aktívnych 
činností OVEP pri mládeži?

• Po odštartovaní sa účastníci presunú k 
jednému z hárkov papiera. Pri presúvaní 
účastníkov sa značky/fixky nepresúvajú 
(kvôli bezpečnosti). 

• Skupina spoločne uvažuje nad možnými 
odpoveďami na každú otázku a niekto 
zaznamenáva odpovede navrhované 
počas tohto brainstormingu.

• Po piatich minútach odznie ďalší 
signál a účastníci sa presunú v smere 
hodinových ručičiek k ďalšiemu hárku 
papiera. Úloha sa zopakuje, pričom 
účastníci sa zaoberajú otázkou na 
druhom papieri. 

• Keď sa vyplnia všetky tri hárky,  
skupina sa znova zíde. 

• Pred veľkou skupinou dobrovoľníci 
nahlas prečítajú odpovede, ktoré vzišli  
z brainstorming.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: S
ystém

y, nastavenia a pokyny na rozvoj, presadzovanie a realizáciu O
VEP

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ako vám brainstorming s priateľmi môže pomôcť nájsť riešenia problémov, s ktorými ste sa možno stretli v rôznych obdobiach 

života?

• Ako pohyb po miestnosti ovplyvnil vašu skúsenosť pri tejto aktivite a ako môžete nájsť ďalšie spôsoby zvýšiť mieru fyzicky 
aktívneho vzorca správania?

Činnosť

Autobusová zastávka - pokračovanie

Po prečítaní odpovedí sa skupine oznámia tieto informácie, a potom sa bude 
diskutovať:

• Systémy (šport, telesná výchova, trieda, rekreácia, programovanie  
fyzických aktivít zorganizované komunitou).

• Moderátori (tréneri, športovci, učitelia telesnej výchovy, triedni učitelia,  
vedúci rekreácie, komunitní dobrovoľníci v oblasti fyzických aktivít).

Prostredie:  
Otvorené priestranstvo, telocvičňa, viacúčelový priestor, spevnená plocha.

Poznámka:  
Vyzvite účastníkov, aby sa pozreli na kartičku s úlohami č. 8, aby zistili, 

ako môžu ďalej túto tému rozvinúť po skončení workshopu.
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: S
ystém

y, nastavenia a pokyny na rozvoj, presadzovanie a realizáciu O
VEP
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

2. D
E

Ň
: H

odnotenie, m
onitorovanie a vyhodnocovanie fyzicky aktívnych činností O

VEP Prechod: 

Počas dnešných aktivít sme sa zamerali na hodnotenie ako na spôsob usmerňovania 
pokynov, keď pracujeme s budúcimi trénermi a mládežou, ako aj na to, ako nás 
aktívny brainstorming môže naučiť spoluprácu a vytváranie prostredia bez rizika. Teraz 
prejdeme na hodnotenie a monitorovanie tém OVEP vo fyzickej aktivite, aby sme 
mládeži poskytli čo najoptimálnejšiu skúsenosť. Kľúčová myšlienka odovzdávaného 
odkazu je, že všetky programy sa dajú vylepšiť, ak sme ochotní uvažovať a využívať 
spätnú väzbu (formálnu aj neformálnu) na prispôsobenie realizácie osnov, aby sme čo 
najlepšie naplnili potreby mládeže.

2. DEŇ: HODNOTENIE, MONITOROVANIE 
A VYHODNOCOVANIE FYZICKY 
AKTÍVNYCH ČINNOSTÍ OVEP

1
hodina
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: H
odnotenie, m

onitorovanie a vyhodnocovanie fyzicky aktívnych činností O
VEP

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Čo ste sa naučili zo skúsenosti s prístupom využívajúcim konkrétne štúdie v tomto 

prostredí?

• Ktoré témy OVEP ste demonštrovali počas tejto aktivity? Svoju odpoveď/Svoje  
odpovede zdôvodnite.

Cieľ 

Aktívny prístup využívajúci 
náhodnú štúdiu s cieľom hodnotiť a 
monitorovať témy fyzickej aktivity 
OVEP.

Analýza vhodných a nevhodných 
postupov pri vyhodnocovaní fyzicky 
aktívnej činnosti OVEP.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Hodnotenie, monitoring a 
vyhodnocovanie hrá dôležitú úlohu pri 
plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní 
fyzicky aktívnej činnosti OVEP.

• Hlavným účelom vyhodnocovania 
programu je zistiť, či boli splnené ciele 
programu.

• Vyhodnocovanie programu je potrebné 
pre ďalšie prijímanie rozhodnutí ohľadom 
lektorov, udržateľnosti programu, ako 
aj pri získavaní partnerov a sponzorov 
programu.

Poznámka:  
Pri týchto aktivitách sa fyzické aktivity

používajú ako nástroje na podporu 
vzdelávania. Vyzývajte účastníkov, aby 
si dávali do súvislosti fyzickú aktivitu a 
vzdelávanie.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strana 25 

Pracovný list 
1, 22

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Čo sú, podľa vás, najdôležitejšie 
dôvody hodnotenia a 
monitorovania programov 
fyzických aktivít OVEP?

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ako by ste metódu 
vyučovania 
prostredníctvom 
prípadovej štúdie mohli 
skombinovať s realizáciou 
programovania fyzických 
aktivít OVEP?

• Čo by ste povedali 
niekomu, kto by sa opýtal, 
či je alebo nie je dôležité 
vyhodnocovať fyzicky 
aktívny obsah OVEP?

Činnosť

Kráčaj a rozprávaj 

Pri tejto aktivite budú účastníci pracovať vo 
dvojiciach alebo v trojčlenných skupinách. 

• Účastníci si prečítajú náhodnú štúdiu  
(pozri kartičku s úlohami č. 9, ktorá 
opisuje program fyzickej aktivity, ako aj 
fakty súvisiace s jeho realizáciou. 

• Účastníci dostanú 10 minút, aby sa s 
partnerom prešli a kriticky popremýšľali 
o jednom z príkladov konkrétnej štúdie.

• Po 10 minútach sa pripoja k ostatným, 
ktorí sa zaoberali tou istou konkrétnou 
štúdiou a vytvoria osemčlennú skupinu. 

• Ako osemčlenná skupina potom spolu 
vyplnia tabuľku z kartičky s úlohami č. 
9, kde sa podelia o to, ako by prispeli k 
prekonaniu výziev, resp. ako by zabránili 
vzniku a/alebo eskalácii problémov 
uvedených v tejto náhodnej štúdii. 

• Potom sa rozbehne diskusia vo veľkej 
skupine.

Poznámka:  
Usmernite účastníkov pri 

vyhodnocovaní v 4. časť materiálu Realizácia 
PLAYbook OVEP: Praktický sprievodca 
výučbou olympijských hodnôt. Ak čas dovolí, 
svoje postrehy a poznámky o vyhodnotení 
programu si môžu zaznamenať do svojho 
materiálu PLAYbook počas školenia. V 
opačnom prípade ich treba povzbudiť,  
aby sa tomu venovali vo voľnom čase
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: H
odnotenie, m

onitorovanie a vyhodnocovanie fyzicky aktívnych činností O
VEP
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

2. D
E

Ň
: U

platňovanie poznatkov z w
orkshopu

2. DEŇ: UPLATŇOVANIE POZNATKOV Z 
WORKSHOPU

1.5
hodiny

Cieľ 

Vytvorenie fyzicky aktívneho obsahu 
OVEP vo vašej komunite: Časť I.

Naplánujte, zrealizujte, zhodnoťte a 
monitorujte fyzicky aktívny obsah OVEP v 
kontexte, ktorý je špecifický pre tú ktorú 
komunitu a kultúru pomocou upravenej 
metódy na základe projektu. 

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Vyhradiť si čas na uplatnenie poznatkov 
z workshopu je dôležitý krok k 
vytvoreniu a realizácii úspešného  
fyzicky aktívneho uplatnenia OVEP.

• Fyzicky aktívne požiadavky OVEP by 
sa mali prispôsobiť silným stránkam 
mládeže zo všetkých kútov sveta.

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Cítite sa viac pripravený 
uplatniť poznatky získané 
na tomto workshope vo 
vašej situácii? Prečo? 
Prečo nie?

• Čo ste prežívali pri 
vytváraní fyzicky 
aktívneho obsahu OVEP 
pre vašu komunitu? Boli 
tieto emócie prevažne 
pozitívne alebo negatívne? 
Ak boli negatívne, ako 
by ste mohli prispieť k 
tomu, aby sa zmenili na 
pozitívne?

Činnosť

Plánovanie vašich fyzických 
aktivít OVEP 

Vytváranie programu by malo obsahovať 
tieto tri fázy:

• Plánovanie

• Realizácia a 

• Vyhodnotenie.

Fyzicky aktívne požiadavky OVEP by sa 
mali prispôsobiť silným stránkam mládeže 
zo všetkých kútov sveta.

Každá lekcia fyzicky aktívneho OVEP by 
mala kombinovať témy OVEP s dobrou 
pedagogickou praxou v rámci výučby 
telesných aktivít.

Olympijský štafetový beh s pochodňou 
symbolizuje odovzdávanie pochodne 
jedného človeka druhému. Svoju cestu 
dokáže prejsť len za pomoci mnohých.

Rovnaký princíp platí aj pri tejto aktivite, kde 
účastníci aplikujú vedomosti získané v 1. - 7. 
časti materiálu Realizácia PLAYbook OVEP 
pri plánovaní fyzicky aktívnych požiadaviek 
OVEP.
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: U
platňovanie poznatkov z w

orkshopu

Cieľ 

Vytvorenie fyzicky aktívneho obsahu 
OVEP vo vašej komunite: Časť I.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Každá lekcia fyzicky aktívneho OVEP  
by mala kombinovať témy OVEP s 
dobrou pedagogickou praxou v rámci 
výučby telesných aktivít.

• Hodnotenie, monitoring a 
vyhodnocovanie sú rovnako dôležité 
zložky efektívneho fyzicky aktívneho 
obsahu OVEP.

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Cítite sa viac pripravený 
uplatniť poznatky získané 
na tomto workshope vo 
vašej situácii? Prečo? 
Prečo nie?

• Čo ste prežívali pri 
vytváraní fyzicky 
aktívneho obsahu OVEP 
pre vašu komunitu? Boli 
tieto emócie prevažne 
pozitívne alebo negatívne? 
Ak boli negatívne, ako 
by ste mohli prispieť k 
tomu, aby sa zmenili na 
pozitívne?

Činnosť

Na celom svete

Účastníci vytvoria skupiny s osobami z 
podobných zemepisných regiónov. Snažte 
sa vytvoriť skupiny, v ktorých nebude viac 
ako osem osôb.

Účastníci môžu vykonať túto aktivitu 
pomocou tabuľky z kartičky s úlohami 
č. 10. 

Počas tejto aktivity účastníci najskôr 
určia charakteristické vlastnosti a potreby 
účastníkov.

Potom identifikujú prínos/silné stránky 
a výzvy pri vytváraní a realizácii fyzicky 
aktívneho obsahu OVEP v ich komunite,  
a tiež ako by chceli, aby vyzeral ich  
konečný produkt po dokončení.

Účastníci dostanú 15 minút, aby 
spolupracovali s partnerom na vytvorení 
alebo úprave predošlej aktivity, ktorú by 
mohli využiť vo fyzicky aktívnej činnosti 
OVEP.

Použite formát plánu aktivít fyzicky 
aktívneho obsahu OVEP z kartičky s 
úlohami č. 11 a naplánovanie vašej 
aktivity.

Poznámka:  
Vyzvite účastníkov, aby zakomponovali 

len vybavenie, ktoré je k dispozícii.
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

2. D
E

Ň
: U

platňovanie poznatkov z w
orkshopu

Otázky s cieľom objavovať 
OVEP

Aký je výsledok vzdelávania 
sa prostredníctvom OVEP?

Ktoré témy OVEP ste vy 
a členovia vašej skupiny 
demonštrovali pri vykonávaní 
tejto aktivity?

Činnosť

Zdieľanie fyzicky aktívnych 
požiadaviek OVEP

Nové skupiny a neskôr skupiny vytvorené 
z párov, ktoré sa pridajú k ďalším párom 
z podobných cieľových skupín (napr. vek, 
škola, kluby, a pod.).

Pri každej skupine určite nasledovné úlohy: 

• Jeden moderátor.

• Jeden časomerač.

Prvý pár pomocou Protokolu spätnej väzby 
typu vzájomného hodnotenia bez rizika 
opíše, ako si predstavuje fyzicky aktívnu 
činnosť OVEP, ktorú vytvorili na základe 
kartičky s úlohami č. 11. 

Táto úloha by sa mala vnímať ako 
kontinuálny proces, zatiaľ čo ostatní 
členovia počúvajú.

Čas: tri minúty/moderátor

Prezentujúci pár za ten čas:

• Opíše danú aktivitu.

• Určí jeden aspekt, z ktorého je 
nadšený/á a má pocit, že funguje.  
Napríklad: Som hrdá, že cieľovou 
skupinou tejto aktivity je mládež, 
ktorá vykazuje nižšiu úroveň telesnej 
aktívnosti v porovnaní s národnou 
normou.

• Identifikujte jeden aspekt aktivity, 
o ktorom sa domnievate, že bude 
problematický alebo oblasť, kde budú 
potrebné nové nápady. Žiadosť o 
vklad musí byť štylizovaná ako otázka. 
Napríklad: v mojej komunite nebude 
ľahké presvedčiť rodičov, aby deťom 
dovolili zúčastniť sa, lebo majú 
strach o ich bezpečnosť. Čo by mi, 
podľa vás, pomohlo získať mladých 
účastníkov? Moderátor môže 
prípadne vysloviť otvorenú otázku. 
Napríklad: Ako by som to mohla 
vylepšiť? Ako mám ďalej postupovať?

• Kým pár opisuje ich návrh činnosti v 
rámci fyzicky aktívneho obsahu OVEP, 
ostatní členovia skupiny počúvajú, 
nevyjadrujú sa a odporúča sa, aby si 
robili poznámky.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: U
platňovanie poznatkov z w

orkshopu

Činnosť

Zdieľanie fyzických aktivít OVEP - pokračovanie

Po uplynutí troch minút sa moderátor ozve a mal by povedať: „Budeme radi,  
ak poskytnete spätnú väzbu.“

Ostatní členovia skupiny poskytnú moderátorovi príjemnú a konštruktívnu 
spätnú väzbu.

Čas: dve minúty

• Príklad konštruktívnej spätnej väzby by mohol obsahovať vyjadrenia ako: 
„Páči sa mi, že tvoja aktivita podnecovala k inklúzii“, „Možno by si mohol 
zvážiť, že pozveš rodičov, aby sa zúčastnili s mladými“, a „Zaujímalo by ma,  
či si zvážil partnerstvo s miestnymi podnikateľmi“.  

• Moderátori na žiadnu spätnú väzbu nereagujú verbálne. Skôr si robia 
poznámky a zapisujú si nové nápady, o ktoré sa podelili členovia skupiny.

• Proces opakujte, aby každý člen skupiny odprezentoval svoj vlastný návrh 
činnosti v rámci fyzicky aktívnych požiadaviek OVEP.

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Ako sa ti pozdával tento protokol?

• Čo si si v prvom rade odniesol z tejto aktivity?

• Ktoré skryté odkazy sa zviditeľnia pri takýchto aktivitách a s akými témami OVEP sa tieto odkazy spájajú?

• Ako by ste mohli túto aktivitu upraviť a použiť pri vyučovaní mládeže v aktívnom prostredí?

• Myslíte si, že plán aktivity, ktorý navrhujete, sa zásadne líši od plánu, ktorý by ste navrhli bez absolvovania tohto workshopu 
Vytrénuj trénerov? Vysvetlite svoju odpoveď.
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

2. D
E

Ň
: U

platňovanie poznatkov z w
orkshopu
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: U
platňovanie poznatkov z w

orkshopu
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

2. D
E

Ň
: Záverečné aktivity

2. DEŇ: ZÁVEREČNÉ AKTIVITY

10
minút

Cieľ 

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Zváženie potenciálnych následkov 
činností je dôležitý krok, keď ľuďom 
pomáhame, aby robili čo najefektívnejšie 
rozhodnutia na ceste za svojím cieľom.

Činnosť

Bingo OVEP

• Každý dostane kópiu papiera Bingo 
OVEP z kartičky s úlohami č. 12.

• Každý účastník potom komunikuje  
s ostatnými účastníkmi v miestnosti  
s cieľom vyplniť jeden štvorček v 
každom stĺpci.

• Keď už vyplnia jeden štvorček v každom 
stĺpci, entuziasticky zakričia BINGO.

• Potom si nájdu partnera, ktorý už splnil 
úlohu a spolu diskutujú o odpovediach.

Odkazy na zdroje OVEP 

Základný manuál 
Strana 73 

Pracovný list 
21

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Ako môžu obdobné 
rozhodovacie tabuľky 
pomôcť pri hodnotení toho, 
do akej miery jednotlivci 
pochopili prácu a dané 
úlohy?

• Ako môžete upraviť 
aktivitu na hodnotenie 
rozhodovacieho procesu 
a zhodnotiť úroveň 
pochopenia tém OVEP 
jednotlivcov?



53

Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
2. D

E
Ň

: Záverečné aktivity
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Vitajte 3. DEŇ: VITAJTE

10
minút

Úvodná zahrievacia aktivita.

Hodnotiaca činnosť 

Výzva na inšpiratívne písanie

Pokyny:

Účastníci napíšu krátku správu s touto výzvou:

• Ktorú myšlienku alebo ktorý inšpiratívny moment zo včerajška by ste dnes chceli ďalej rozvinúť pri vytváraní vášho vlastného 
fyzicky aktívneho obsahu OVEP?

• Nájdite si partnera, s ktorým ste ešte nespolupracovali a podeľte sa o svoju myšlienku či inšpiratívny moment v duchu zdieľania 
úžasných a podnetných myšlienok!
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
3. D

E
Ň

: Vitajte
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Epizóda m

ikro-vyučovania realizácia fyzicky aktívnych program
ov O

VEP

3. DEŇ: EPIZÓDA MIKRO-VYUČOVANIA 
REALIZÁCIA FYZICKY AKTÍVNYCH 
PROGRAMOV OVEP

1 hodina
20 minút

Cieľ 

Uplatnite vedomosti o: 

Kombinovaní dobrej pedagogickej 
praxe pri fyzických aktivitách v 
rámci výučby piatich tém olympijskej 
výchovy.

Ako mládež vyučovať, aby svoje 
vedomosti o piatich témach 
olympijskej výchovy preniesli do 
všetkých oblastí života?

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Podpora medzi rovesníkmi je hodnotný 
nástroj. Keď ho účastníci využívajú, 
čerpajú zo vzájomných skúseností a 
odborných znalostí, aby každý vytvoril 
čo najlepší fyzicky aktívny obsah OVEP.

• Podpora medzi rovesníkmi funguje 
najlepšie, ak sa ponúkne v prostredí bez 
rizika. O prostredí bez rizika hovoríme 
vtedy, keď sa spätná väzba poskytuje 
s cieľom zlepšiť či urýchliť projekt. 
V prostredí bez rizika by sa nemalo 
známkovať ani podobne posudzovať.

• Pri uplatnení novej zručnosti v skupinách 
sa možno budete cítiť pohodlnejšie ako 
pri precvičovaní tejto zručnosti osamote. 
Mohlo a malo by sa to praktizovať, keď 
sa od mládeže vyžaduje, aby ostatným 
predviedla nové nápady.

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Keď popremýšľate nad 
touto skúsenosťou, boli 
ste spokojní so svojím 
výkonom na mikro-
hodine? Prečo?  
Prečo nie?

• Čo z vyučovania na 
mikro-hodine ostatných 
by ste chceli napodobniť  
v budúcnosti? 

• Ako by ste mohli túto 
aktivitu upraviť a použiť 
pri učení fyzicky aktívnych 
požiadaviek OVEP 
mládeže?

• Čo z toho, čo vaši 
rovesníci robili počas ich 
mikro-vyučovania, by ste 
chceli v budúcnosti využiť 
v realizácií programu?

Činnosť

Epizóda vyučovania na 
mikro-hodine

Po ustálení celkového procesu navrhovania, 
realizácie, hodnotenia a vyhodnotenia 
obsahu OVEP účastníci zrealizujú fyzicky 
aktívnu činnosť OVEP, ktorú vytvorili a 
odprezentovali v predošlý deň.

Každý pár, ktorý vznikol deň predtým,  
sa pridá k štyrom ďalším párom a  
vytvoria desaťčlennú skupinu. 

Na každej mikro-hodine musí každý pár 
v skupine naplánovať a demonštrovať 
vedomosti o nasledovnom: 

• Zručnosť alebo stratégia v rámci fyzickej 
činnosti (napr. hádzanie, pohyb v 
priestore, udržanie rytmu pri tanci), 

• Dobrá prax pri vykonávaní fyzickej 
aktivity (t. j. stratégia vyučovania 
odprezentovaná v 7. časti materiálu 
Realizácia PLAYbook OVEP),

• Ako sa zamerať na tému OVEP popri 
telesnej aktivite (t. j. ako vyučovať tému/
témy OVEP v aktívnom prostredí),

• Ako zabezpečiť, že mládež aplikuje 
vedomosti z OVEP/zo skúsenosti s 
fyzickými aktivitami do ich života mimo 
programu.

• Ako používať Pracovný list OVEP 2.0.

Účastníci budú pracovať so svojimi 
partnermi a zvyšku skupiny poskytnú 
mikro-hodinu. 

Pokračovanie na ďalšej strane
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
3. D

E
Ň

: Epizóda m
ikro-vyučovania realizácia fyzicky aktívnych program

ov O
VEPČinnosť

Epizóda vyučovania na mikro-hodine - pokračovanie

Každá mikro-hodina by mala obsahovať všetkých päť uvádzaných kritérií. 
Prostredníctvom tejto aktivity budú môcť skupiny demonštrovať svoje  
vedomosti z celého workshopu a moderátor bude môcť zhodnotiť/určiť,  
či netreba niektoré z vyššie uvedených kritérií prepracovať, aby sa tak 
zabezpečilo, že účastníci pochopili.

• Každý pár dostane 15 minút, aby odprezentoval svoju mikro-hodinu,  
no môže používať len zariadenie, ktoré je k dispozícii.

• Spätnú väzbu dostane každá skupina od tých, ktorí sa na aktivite zúčastnili.

• Keď už každý pár odprezentuje poznatky a dostane spätnú väzbu, každý 
jednotlivo by mal vyplniť Vzor úvahy z kartičky s úlohami č. 13.

Poznámka:  
V prostredí, kde sa uskutočňujú fyzické činnosti, vyučovacia metóda

pomocou skladačky poskytuje mnoho výhod. Keď si mládež vytvorí svoje  
vlastné hry na základe tém OVEP, je to jeden zo spôsobov, ako všetci preukážu,  
že témy pochopili.
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Epizóda m

ikro-vyučovania realizácia fyzicky aktívnych program
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
3. D

E
Ň

: Epizóda m
ikro-vyučovania realizácia fyzicky aktívnych program

ov O
VEP
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Vytváranie akčného plánu pre napredovanie prostredníctvom

 realizácie fyzických aktivít 
O

VEP

3. DEŇ: VYTVÁRANIE AKČNÉHO PLÁNU 
PRE NAPREDOVANIE PROSTREDNÍCTVOM 
REALIZÁCIE FYZICKÝCH AKTIVÍT OVEP

Cieľ 

Trénerov časový plán

Účastníci utvoria časový plán na 
realizáciu ich fyzicky aktívnych 
činností OVEP.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Vďaka časovému plánu sa jedinci môžu 
vyhnúť pocitu bezradnosti a môžu tiež 
ľudom pomôcť, aby pochopili, aké 
dôležité sú malé krôčiky na ceste za 
dosiahnutím vrcholu.

Činnosť

Akčný plán OVEP

Pri tejto aktivite by na akčnom pláne mali 
spolupracovať jednotlivci z rovnakej alebo 
podobnej organizácie. Ak nikto nie je z 
podobnej organizácie, účastníci by mali 
pracovať radšej samostatne. 

• Podľa kartičky s úlohami č. 14 
navrhnite ďalšie kroky, ktorými sa  
vaša organizácia bude riadiť pri 
plánovaní, realizácii a vyhodnocovaní 
fyzicky aktívneho obsahu OVEP vo  
vašej komunite.

Ak už jednotlivci rozbehli iniciatívu fyzicky 
aktívneho obsahu OVEP, akčný plán 
by sa mal zameriavať na zlepšovanie a 
upevňovanie dlhodobej udržateľnosti.

 Nadväzujúce otázky pre účastníkov
• Myslíte si, že mládež by mohla mať prospech z utvárania časových plánov a cieľov vo 

vlastnom živote? Prečo máte ten pocit?
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Vytváranie akčného plánu pre napredovanie prostredníctvom
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VEP
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Záverečný olym

pijský cerem
oniál osobné kroky na realizáciu a certifikáty o absolvovaní 

w
orkshopu

3. DEŇ: ZÁVEREČNÝ OLYMPIJSKÝ 
CEREMONIÁL OSOBNÉ KROKY 
NA REALIZÁCIU A CERTIFIKÁTY O 
ABSOLVOVANÍ WORKSHOPU

1
hodina

Cieľ 

Vyhlásiť praktické kroky, ktoré budú 
nasledovať po workshope.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Keď účastníci workshopu alebo mládež 
v rámci fyzicky aktívnych činností OVEP 
verejne oznámi svoj plán/svoje plány, 
ostatným to pomáha, aby sa podelili o 
svoje myšlienky a boli zodpovední za 
uskutočnenie ich plánu.

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Čo ťa nadchlo?

Činnosť

Koláž na záver

Na stenu pripnite tri hárky papiera s 
nadpismi (pozri kartičku s úlohami  
č. 15): 

1) Budem viac… 

2) Budem menej… 

3) Stále premýšľam… 

Na základe skúsenosti s workshopom 
OVEP potom každý napíše odpoveď na 
každú otázku na osobitný lepiaci lístok.

• Jednotlivci potom nalepia príslušný  
lístok pod konkrétny nadpis.

• Keď už všetci prilepia lístky na stenu 
pod príslušné nadpisy, požiadajte 
dobrovoľníkov, aby prišli k stene a 
pokúsili sa zoskupiť spoločné  
odpovede s cieľom utvoriť témy. 

• Moderátor potom umožní diskusiu 
o témach, ktoré vznikli pod každou 
kategóriou. 

Každý účastník dostane certifikát o 
absolvovaní.

Materiály: 
Lepiace papieriky na poznámky.
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov
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Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
E

Ň
: Vyhodnotenie w

orkshopu

3. DEŇ: VYHODNOTENIE WORKSHOPU

15–30
minút

Cieľ 

Dať účastníkom šancu, aby 
moderátorovi poskytli spätnú väzbu, 
ktorá mu pomôže zlepšiť workshopy 
OVEP v budúcnosti.

Kľúčové body, ktoré si treba prejsť s 
účastníkmi:

• Je nesmierne dôležité, aby sa vyhodnotili 
školenia na všetkých úrovniach s  
cieľom postupne zvyšovať efektívnosť  
a udržateľnosť.

Zamyslite sa a nadviažte

Ako to bude fungovať  
vo vašej komunite?

• Čo treba zvážiť v  
kontexte analýzy údajov  
z vyhodnotenia programu 
(napr. trvanie programu, 
jazyk, ktorým účastníci 
hovoria v porovnaní 
s jazykom realizácie 
programu)?

Činnosť

Vyhodnotenie

Účastníci vyplnia formulár na vyhodnotenie 
workshopu, ktorý sa nachádza na kartičke 
s úlohami č. 16.
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Poznámky

Plán workshopu OVEP: vytrénuj trénerov

3. D
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Ň
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www.olympic.org/ovep
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