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PREDSLOV

Euroguidance centrum na Slovensku je súčasťou celoeurópskej siete, ktorá umožňuje vzájomnú in-
špiráciu medzi poradenskými systémami v jednotlivých krajinách. Euroguidance centrá podporujú 
rozvoj služieb celoživotného kariérového poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej 
praxe. Sieť Euroguidance sa zároveň venuje podpore mobilít v Európe za účelom vzdelávania sa  
a odbornej prípravy. Slovenské centrum vzniklo v roku 1998, pôsobí s finančnou podporou Európskej 
komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Euroguidance centrum spadá, podobne 
ako Národná agentúra Erasmus+, pod hlavičku Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú  
spoluprácu (SAAIC). SAAIC spoločne so Slovenským inštitútom mládeže (IUVENTA) predstavujú 
hlavných koordinátorov programu Erasmus+ na Slovensku. SAAIC podporuje a koordinuje programy 
medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií v rámci vzdelávacích a iných 
programov. Predmetom činnosti IUVENTY je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka 
politika na Slovensku aj mimo neho. 

Vycestovať do zahraničia za účelom vzdelávania sa alebo práce je príležitosťou získať nové zručno-
sti, rozšíriť si obzory a vrátiť sa domov s  novou inšpiráciou, kontaktmi a priateľstvami. Skúsenosť 
s pobytom v zahraničí je mnohokrát označovaná v živote za zlomovú. Z hodnotení zahraničných 
študijných pobytov však vyplýva, že získanie obohacujúcej a zmysluplnej skúsenosti sa nede-
je automaticky a  ani zďaleka nie je samozrejmosťou. Na mobilitu je potrebné sa vedome a včas  
pripraviť. Tu vstupujú do „hry“ mobilitní poradcovia. Až donedávna bolo mobilitné poradenstvo  
vnímané ako poskytovanie informácií, identifikovanie príležitostí a pomáhanie s praktickými záleži-
tosťami týkajúcimi sa zahraničného pobytu. S  dostupnosťou internetu sa  význam tohto typu po-
radenstva zmenil. Hlavnou úlohou mobilitných poradcov je pripraviť a sprevádzať študentov ich  
mobilitnou skúsenosťou. Týkať by sa to malo nie len obdobia pred pobytom, ale aj obdobia v jeho 
priebehu a po návrate. Pre zaistenie zmysluplnosti zahraničnej skúsenosti je psychologická príprava 
rovnako dôležitá, ako pobyt samotný. Úlohou poradcov je taktiež motivovať mladých ľudí na pobyt 
vôbec vycestovať. Pre veľkú časť populácie je myšlienka strávenia určitej doby v odlišnom kultúrnom 
prostredí mimo domova stále považovaná za nerealistickú. 

Na Slovensku doposiaľ publikácia, ktorá by sa venovala témam relevantným pre mobilitné po-
radenstvo, chýbala. Maji Jaššovej sa podarilo zhrnúť jej dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti  
medzinárodných mobilít do pútavo napísanej metodiky. Inšpiráciu si v nej určite nájdu nie len 
kariéroví poradcovia ale aj študenti samotní a všetci záujemcovia o pobyty v zahraničí.   

Stanislava Kováčová, centrum Euroguidance 



Moja veľká vďaka patrí vzácnej priateľke a  kolegyni Kamile Bolfovej za rozhovory a  stretnutia  
(súvisiace so zahraničnou mobilitou a všetky ostatné).

Chcem tiež poďakovať Stanislave Kováčovej za neoceniteľnú pomoc pri finalizovaní publikácie,  
poradkyni Majke Kubišovej, kolegom z  českého centra Euroguidance a  z  poradenského centra 
Info Kariéra Plzeň za spoluprácu a predovšetkým všetkým mladým ľuďom, ktorí sa stretnutí s nami 
zúčastňovali a  svojou otvorenosťou, odvahou a  ochotou zdieľať ma nikdy neprestali udivovať 

a očarúvať.

Maja Jaššová

POĎAKOVANIE:
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1. ÚVOD 

Metodika, ktorú práve čítate, je výsledkom našej viacročnej práce s mladými ľuďmi v  oblasti  
medzinárodných mobilít. Nadväzujeme v  nej na predchádzajúce publikácie Kompas Marca Pola 
(2015) a Otvorení svetu (2016), v ktorých sme sa venovali medzinárodným mobilitám z rôznych uhlov 
pohľadu. V aktuálnom texte zhŕňame naše skúsenosti zo seminárov, workshopov a ďalších podujatí, 
ktoré nás utvrdili v tom, že práca so záujemcami o mobilitu či tými, čo ju už majú za sebou, má veľký 
zmysel. Prostredníctvom stretnutí so žiakmi, študentmi, ale i poradcami a učiteľmi, sme si vytvorili 
nielen súbor aktivít využiteľných pri mobilitnej príprave, ale tiež formulovali teoretické východiská 
pre poskytovanie poradenstva v tejto oblasti. V tejto publikácie tak nájdete tri časti: 

1) teoretickú, v  ktorej obhajujeme význam zahraničných pobytov práve pre mladých ľudí 
a zároveň zmysel poradenskej podpory,  

2) praktickú, kde nájdete aktivity na prácu s mladými ľuďmi pri aktivitách a
3) časť prílohy, ktorá obsahuje pracovné listy a pomôcky na realizáciu aktivít.

Hoci sa v metodike zameriavame na prípravy pre medzinárodné mobility, veríme, že táto publiká-
cia poslúži nielen tým poradcom, ktorí sa rozhodnú venovať priamo mobilitnému poradenstvu. 
Inšpiráciu v nej môžu nájsť všetci so záujmom o  rozvoj interkultúrnych kompetencií, podporu pri 
zvládaní náročných situácií a tí, čo hľadajú aktivity pre prácu so zručnosťami pre trh práce.

V priebehu tvorby tohto textu, pri čítaní odborných článkov a hlbšom ponáraní sa do témy sme stále 
viac objavovali priestor, ktorý ešte len treba zaplniť. Práca s  absolventmi zahraničných mobilít,  
vytváranie služieb pre študentov či dobrovoľníkov prichádzajúcich z  iných krajín na Slovensko či 
podpora tých, ktorí sú práve na cestách – to sú témy, ktoré v tejto publikácii spracované nenájdete, 
hoci ich dôležitosť je nepochybná. Ostáva nám však nádej, že časom dostaneme príležitosť vytvoriť 
opäť ďalší diel, ktorý doplní mozaiku textov o poradenstve pri medzinárodnej mobilite, a zahrnúť 
doň i tieto oblasti. 

Budeme radi, ak publikácia v súčasnej podobe bude užitočná poradcom pri plánovaní poradenských 
programov a v konečnom dôsledku i mladým ľuďom, ktorí pri svojich úvahách o budúcnosti preuka-
zujú veľkú odvahu, zvedavosť a ochotu rozvíjať sa. 

https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/p2.pdf
https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/p1.pdf
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Teoretická časť

2. PREČO MOBILITA?

Po jednom workshope pre poradcov týkajúcom sa študijnej a  dobrovoľníckej mobility mládeže 
nám jedna zvlášť zapálená a  nadšená poradkyňa referovala, ako ju téma oslovila, ako si uve-
domila význam a dosah týchto zážitkov a skúseností pre mladých ľudí, ktorí si práve hľadajú svo-
je miesto v  živote. Nie je zrovna bežné, že by poradcovia na školách, v  rôznych typoch poradní 
a kariéroví poradcovia hovorili so svojimi klientmi o možnostiach ich pôsobenia v zahraničí. Popri 
mnohých ďalších dôležitých úlohách a témach ostávajú potenciál i výzvy mobility v úzadí – veríme, 
že nie celkom spravodlivo. Dôvodov, prečo s  mladými ľuďmi otvoriť tému zahraničných pobytov  
a hovoriť s nimi o ich možnostiach a prípadných rizikách, nie je málo. Za veľmi podstatné pokladáme  
predovšetkým to, že v rámci tejto témy dostávame priestor reflektovať aktuálne potreby praxe a to 
hneď viacnásobne. 

2.1 Novovynárajúce sa výzvy mladých ľudí pripravujúcich sa na trhu práce
Či sa ako poradcovia aktívne o  tému mobility zaujímame alebo nie, je viac než pravdepodobné, 
že pri práci s  mladými ľuďmi sa skôr či neskôr s  otázkou odchodu do zahraničia stretneme. 
Z  dotazníkového prieskumu To dá rozum vyplýva, že takmer polovica opýtaných žiakov strednej 
školy sa po jej absolvovaní pokúsi pokračovať v štúdiu za hranicami (Vančíková, 2018). Sprevádzanie 
pri výbere VŠ a pri tranzitívnych obdobiach je bežnou súčasťou poradenskej praxe; v prípade žiakov, 
ktorí sa rozhodujú za vzdelaním vycestovať, sa pridáva ďalší kľúčový dôvod pre poradenskú podporu. 
Vysokoškolské štúdium zahŕňa zvýšené nároky na samostatnú prácu, vyžaduje spracovanie vyššieho 
objemu informácií, mení sa spôsob učenia a ťažisko zodpovednosti za výsledky štúdia sa významne 
presúva na plecia študentov a preto adaptácia naň môže byť náročná. Obdobie neskorej adoles-
cencie a mladej dospelosti samo o sebe prináša náročné vývinové úlohy, ako je skúmanie vlastnej 
identity, nadväzovanie blízkych vzťahov a vyrovnávanie sa s prvými záväzkami vrátane kariérových 
rozhodnutí. 

Pri štúdiu v zahraničí sa k vyššie vymenovanému pridáva odlúčenie od rodiny a ďalších blízkych osôb, 
nutnosť adaptovať sa na iný školský systém, ktorý často reflektuje kultúrne rozdiely medzi krajina-
mi, každodenné používanie cudzieho jazyka, pričom akademické prostredie kladie v tomto ohľade 
ešte vyššie nároky, a pod. V našej práci so stredoškolákmi a vysokoškolákmi pozorujeme, že väčšina 
z nich si uvedené zvýšené nároky štúdia v zahraničí uvedomuje a má pred nimi rešpekt, ktorý môže 
vyústiť až do rozhodnutia sa svojho plánu vzdať. Menšia časť si naopak prípadné ťažkosti nepripúšťa 
a svoje zvládanie pobytu v zahraničí si do istej miery idealizuje. Obe skupiny študentov by z prípad-
ného poradenstva mohli profitovať. Realistické zhodnotenie vlastných síl a  príprava na zmeny,  
s ktorými je potrebné v zahraničí počítať, by mohli znížiť počet odradených mladých ľudí alebo tých 
s prehnanými očakávaniami a následne sklamanými. 

Ďalší aktuálny fenomén, na ktorý by sme ako poradcovia mali reagovať, je zvyšujúca sa popularita 
tzv. „gap year“ (čiže rok pauzy), ktorý nasleduje spravidla po ukončení strednej školy, prípadne 
bakalárskeho štúdia. Obvykle sa čas pauzy využíva na cestovanie a  učenie jazyka, často tiež na 
pracovnú stáž, brigádu, či dobrovoľníctvo a to práve v zahraničí. Táto ročná pauza môže mať pre 
mladých ľudí veľký význam pre ich budúci život, hlavne v prípade, že nie sú rozhodnutí pre konkrétny 
študijný smer alebo profesijnú oblasť. Skúsenosti z trhu práce, či už platené alebo dobrovoľnícke, sú 
dôležitou súčasťou kariérového rozvoja žiakov a študentov a môžu spresniť ich preferencie ohľadom 
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budúceho smerovania; zdokonalenie sa v  jazyku im zas pridáva body u potenciálnych zamestná-
vateľov. „Gap year“ v zahraničí však nemusí prebehnúť hladko a bez potrebnej podpory nemusí viesť 
k uvedeným benefitom. Hoci odpadáva nutnosť vyrovnávať sa s nárokmi štúdia, poradcovia môžu 
v prípravnej fáze sprevádzať mladých ľudí pri ujasnení si svojej motivácie a pri stanovovaní si cieľov 
pre ich pauzu, môžu im pomáhať zvládnuť prípadné obavy z pobytu. 

Poradca však nemusí byť len tým, kto reaguje na klientom vybraný „gap year“. Sám môže túto 
možnosť ponúkať mladým ľuďom, u  ktorých predpokladá užitočnosť takéhoto riešenia. Napriek 
zvyšujúcej sa atraktivite tejto možnosti, stále najčastejšou cestou, akou sa u  nás vydávajú mladí 
ľudia po skončení strednej školy, je priamy prechod na vysokú školu, prípadne do zamestnania. Často 
sa tak deje aj v prípade, že mladý človek nie je úplne rozhodnutý či presvedčený o vybratej alter-
natíve. Za dôležité sa pokladá „nestratiť rok“, pričom sa rodičia či samotní žiaci obávajú oslabenia  
študijných návykov, medzery v  životopise, predĺženia obdobia závislosti od rodinného rozpočtu, 
prípadne je pokračovanie v štúdiu či práci vecou spoločenskej prestíže. Všetky uvedené námietky 
možno s klientom či jeho rodičmi diskutovať a spoločne hľadať vyhovujúce riešenie. 

Finančné starosti/Nezaplatený rok – Mnohí sa obá-
vajú finančnej stránky dobrovoľníctva. Odísť na pol 
roka či rok do zahraničia bez toho, aby si tam človek 
zarobil a  ešte na pobyt nebodaj doplácal, straší 
určite nejedného študenta či jeho rodiča. Dobro-
voľnícke pobyty, ktoré ponúkajú rôzne neziskové  
organizácie, majú však často hradené cestovné, 
ubytovanie, stravu a  vreckové pre svojich dobro-
voľníkov. Takto fungujú aj dobrovoľnícke pobyty 
v rámci programu E+ (Iuventa v rámci Európskeho 
zboru solidarity). Hoci si teda mladý človek z poby-
tu nedonesie majetok, rodinný rozpočet nezaťaží 
a počas pobytu si s financiami lámať hlavu nemusí. 

Strata študijných návykov – Častou obavou je, že  
ak raz niekto vypadne z  kolotoča vzdeláva-
nia, naspäť sa mu bude nasadať ťažko. Tesne po 
ukončení strednej školy sú vedomosti v  pamäti  
najčerstvejšie, žiak je zvyknutý pravidelne sa 
venovať učeniu a štúdiu. Dobrovoľnícka práca mu 
nielen naruší študijné návyky, ale môže mu otvoriť 
nové obzory a nové spôsoby trávenia voľného 
času. Na druhej strane, tento pobyt môže podnietiť 
čerstvú vnútornú motiváciu pre štúdium. Ak človek 
objaví to, čo ho skutočne baví, a rozhodne sa pre 
štúdium pod vplyvom svojej pracovnej skúsenosti,  
uplatní v ňom svoje silné stránky a prednosti, jeho 
autentický záujem o  štúdium určite vynahradí 
prípadné odvyknutie od študijnej rutiny. 

Sociálny status  –  Slabá informovanosť o benefitoch  
dobrovoľníctva odsúva túto možnosť zo zorného 
poľa tých, ktorí by z nej mohli profitovať. Môcť 
sa pochváliť prijatím na vysokú školu alebo pra-
covnou pozíciou je často pokladané za prioritu  
a samozrejme, v prípade, že ide o premyslené 
rozhodnutie, ide o prirodzené vyústenie nie-
koľkoročnej stredoškolskej prípravy. Pre ľudí, ktorí 
však zatiaľ nemajú definované svoje ciele, alebo by 
radi získali širší rozhľad pred tým, než sa definitívne 
rozhodnú pre niektorú kariérovú možnosť, môže 
byť dobrovoľnícky zahraničný pobyt skutočným 
zdrojom dôležitého (seba)poznania. Skúseno-
sti s prácou v zahraničí (i keď dobrovoľníckou) 
ocenia neskôr aj zamestnávatelia, u ktorých sa 
mimoškolské aktivity a ochota podeliť sa o svoje 
schopnosti s komunitou počítajú stále viac.

Stratený rok (či mesiace) –  Na konci dobrovoľnícke-
ho pobytu nečaká ani absolventský diplom, ani 
priznaná kvalifikácia, či pracovná zmluva. Prečo 
by sa teda malo oplatiť zadarmo pracovať v cudzej 
krajine? Najlepšie to vystihujú sami tí, ktorí majú 
takúto skúsenosť za sebou. Pre mnohých z nich bol 
dobrovoľnícky pobyt dôležitý zlomový bod v  ich 
životoch. Často vďaka nemu získali svoje zamest-
nania, či lepšie definovali svoju predstavu o svojej 
vzdelávacej ceste.  V neposlednom rade sa ich tiež 
hlboko dotkli stretnutia s  ľuďmi z  rôznych kultúr 
a prostredníctvom  nich sa dozvedeli niečo  o sebe 
– aké sú ich hodnoty a priority. A to sa určite nedá 
nazvať strateným časom.

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej
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Ak si poradca myslí, že pre žiaka či študenta by takáto skúsenosť stála za zváženie, môže mi myšlien-
ku zahraničného pobytu počas ročnej pauzy aktívne predstaviť. 

2.2. Svet práce a dopady mobility 

Ak ako poradcovia reflektujeme na nové oblasti záujmu našich mladých klientov, nemôžeme 
opomenúť ani pohľad z  druhej strany. Ako sa na štúdium v  zahraničí dívajú zamestnávatelia?  
Potvrdzujú sa očakávania viac ako polovice študentov študujúcich VŠ v zahraničí (podľa prieskumu 
To dá rozum), že vďaka tomuto štúdiu si ľahšie nájdu uplatnenie na trhu práce, i keď  nie nevyhnutne 
na Slovensku? Na základe prieskumu Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) (To dá 
rozum, 2017), i ďalších zdrojov (Erasmus impact study, 2014) sa potvrdzuje, že zamestnávatelia sku-
točne vnímajú absolventov so zahraničnou skúsenosťou ako lepšie pripravených pre trh práce. Ich 
výhodou sú praktické skúsenosti, aktuálne poznatky, ale tiež „majú podľa zamestnávateľov lepšie 
prezentačné a argumentačné zručnosti, majú už skúsenosti z relevantných projektov, na ktorých 
priamo spolupracovali s profesionálmi z praxe.“ (Lukáč & Hall, nedatované).

Keď sa zameriame na aktuálne požiadavky trhu práce (Profesia.sk, 2019; Podnikateľská alian-
cia Slovenska, 2018), tie potvrdzujú dlhodobo pretrvávajúci trend, v  ktorom sa presúva dôraz na 
mäkké zručnosti oproti odborným znalostiam. Dôležitú výnimku tvoria cudzie jazyky, ktoré práve  
absolventi zahraničných pobytov ovládajú na vyššej úrovni. Avšak i žiadané mäkké zručnosti ako sa-
mostatnosť, silná motivácia učiť sa a rozvíjať sa, odvaha skúšať nové veci a inovatívny pohľad vnímajú 
slovenskí podnikatelia ako vo vyššej miere prítomné u absolventov zahraničných VŠ (Podnikateľská 
aliancia Slovenska, 2018). 

2.3 Medzinárodná mobilita v kontexte konceptu globálneho občianstva 
Vyššie uvedené dôvody, ktoré pokladáme za relevantné pri podpore žiakov a študentov pre zapo-
jenie sa do medzinárodnej mobility, sa zameriavajú na individuálny benefit a hovoria o výhodách, 
ktoré mobilita prináša jednotlivcom, prípadne zamestnávateľom a širšej komunite, ktorá môže ťažiť 
zo zdrojov osoby s  mobilitnou skúsenosťou. Tieto motivácie sa ukazujú ako validné, ako vyplýva 
aj z predchádzajúcej kapitoly o skúsenostiach zamestnávateľov na Slovensku, a potvrdzujú ich aj 
zahraničné výskumy. Stále dôraznejšie sa však presadzuje aj humanistická motivácia, ktorá vníma 
pozitíva študentskej zahraničnej mobility v širokom spoločenskom kontexte, kde by jej výsledkom 
mala byť zvýšená miera interkultúrnych kompetencií a  kultúrneho povedomia vedúca k  zníženiu 
predsudkov, rozvoju globálneho občianstva a pod. (Geibel, 2020). Podobná motivácia stojí aj za fi-
nančnou podporou EÚ programov ako Erasmus+, pričom niektoré štúdie relevantnosť takýchto 
očakávaní podporujú. Napr. v rámci projektu Move v interview s mladými účastníkmi identifikovali 
ako pozitívne dopady mobility okrem profesijného rozvoja a rozvoja jazykových zručností aj zvýšené 
politické uvedomenie, medzinárodné väzby a získanie kozmopolitnej a európskej identity (Mapping 
mobility, 2017-2018).  Zo sebahodnotiacich dotazníkov slovenských študentov po absolvovaní mo-
bility tiež vyplynulo, že v oblasti „európanstva a občianstva“ vnímali síce menšiu mieru prínosu ako 
napr. v osobnom rozvoji, ale hodnotenie bolo stále prevažne pozitívne (Hulín & Martinkovič, 2015). 

Takýto pozitívny výsledok medzinárodných stretnutí (nielen) medzi študentmi nemusí byť však 
samozrejmosťou. Nadobudnutie kompetencií potrebných v čoraz viac internacionalizovanom a glo-
balizovanom svete a zároveň vybudovanie vlastnej identity, ktorá presahuje geografické a politické 
hranice, sa neudeje len samotným sprostredkovaním akéhokoľvek stretnutia s  medzinárodným 
svetom. Podmienky kontaktu, ktorý by skutočne medzi členmi rôznych skupín znižoval predsudky 
a zlepšoval postoje, sformuloval v päťdesiatych rokoch minulého storočia Gordon Allport (1954). 
Teória medziskupinového kontaktu, ktorú vytvoril,  popisuje mechanizmy prispievajúce k pozitívnym 
výsledkom. Dochádza k nim prostredníctvom zovšeobecnenia pozitívnej skúsenosti s jedným člove-

https://analyza.todarozum.sk/docs/382410002tu0a/
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kom na celú skupinu. Podľa Allporta sa tak deje za splnenia určitých podmienok: „Predsudky reduku-
je rovnocenný status členov skupín zúčastňujúcich sa kontaktu a snaha o dosiahnutie spoločných 
cieľov. Pozitívny dopad takéhoto kontaktu je ďalej zosilňovaný podporou inštitúcií (zákonom,  
zvykmi alebo miestnou atmosférou) a za predpokladu, že kontakt vedie ku vnímaniu spoločných 
záujmov a ľudskosti obidvoch skupín“ (1954, s. 281).  Medzinárodná mobilita podporovaná európsky-
mi politikami uvedené podmienky do veľkej miery spĺňa.

Výskumníci Pettigrew a Troppová (2006) potvrdili platnosť Allportovej hypotézy analýzou vyše 500 
štúdií, ktoré boli realizované po dobu jedného polstoročia. Podľa tejto analýzy znižuje kontakt pred-
sudky aj bez toho, aby boli všetky podmienky striktne dodržané. Čím viac je však kontaktná situá-
cia s nimi v súlade, tým väčší vplyv na zlepšovanie vzťahov medzi skupinami kontakt má. Mnohí sa 
možno zamýšľate nad tým, čo v prípade, keď si študenti z mobility odnášajú skúsenosť negatívnu - so 
spolužiakmi nevychádzali dobre, dostali sa do konfliktu, alebo si pobyt v multikultúrnej spoločnosti 
jednoducho neužili. Podľa výskumných zistení má síce negatívny kontakt intenzívnejší vplyv na for-
movanie postojov, pozitívny kontakt sa však vyskytuje trojnásobne častejšie (Graf, Paolini, & Rubin, 
2014). Pozitívne skúsenosti tak prevažujú nad negatívnymi a podieľajú sa na formovaní postojov vo 
väčšej miere. 

Ukážkovým príkladom kontaktu medzi skupinami ľudí za splnenia Allportových podmienok je mobilita 
študentov. Slovenská vysokoškoláčka sa vydá na semester študovať do Fínska. Na internáte a na univerzite 
je v dennodennom kontakte s Erasmus študentmi z celého sveta. Mladí ľudia spĺňajú kritérium rovnocen-
ného statusu, keďže väčšina z nich prišla do Fínska na krátkodobý študijný pobyt. Iba vďaka spoločným 
záujmom a spolupráci sa im podarí získať kredity za projekty, na ktorých pracujú, pripraviť sa na skúšky, 
ktoré ich čakajú, či prežiť v zdraví všetky párty, ktoré si na internáte organizujú. Ich spoločným cieľom je 
úspešne zvládnuť semester. Celý študijný pobyt vo Fínsku podporujú inštitúcie na národnej aj nadnárodnej 
úrovni. Po skončení študijného pobytu bude mať slovenská vysokoškoláčka v ideálnom prípade kamarátov 
a známych po celom svete, stane sa tolerantnejšou osobou bez predsudkov.
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3. PREČO PORADENSTVO?

Zapálená poradkyňa, ktorú spomíname v úvode predchádzajúcej kapitoly, pomenovala okrem na-
dšenia z možností zahraničnej mobility pre mladých aj jej odvrátenú stranu – hoci len akoby mi-
mochodom. Sama sa totiž vo svojej poradenskej praxi stretáva skôr s tými, ktorých mobilita „nedo-
padla dobre“. Či už si za tým predstavíme predčasné ukončenie pobytu a návrat domov, zhoršenie 
duševného a  fyzického zdravia, nespokojnosť a  sklamanie z  mobility z  rôznych dôvodov, a  pod., 
rozhodne by sme v mene podpory rozvoja a propagácie mobility nemali zabúdať na jej triezve hod-
notenie a realistickú prezentáciu mladým ľuďom. Úlohu poradcov nevidíme v presviedčaní mladých 
ľudí vycestovať do zahraničia, hoci poradca môže byť ten, kto túto tému prináša a otvára. Rozhodo-
vanie o zahraničnom pobyte sa však vždy deje v určitom kontexte a poradca by mal vytvoriť bez-
pečný priestor pre skúmanie tohto kontextu a toho, ako do neho mobilita zapadá. Mladí ľudia majú 
so zahraničnými pobytmi spojených mnoho vlastných želaní a obáv a poradca by mal zabezpečiť, 
aby sa obom dostalo rovnakej pozornosti. 

Zároveň sme sa stretli i s postojom poradcov, ktorý pripúšťa význam a benefity zahraničných mobilít 
pre mladých ľudí, ale nedoceňuje rolu poradenstva v tejto oblasti. Tento postoj je na jednej strane 
pochopiteľný – nie každá životná situácia spojená so zmenou a rozhodovaním si vyžaduje odbornú 
intervenciu či sprevádzanie. Za úvahu stojí otázka, akú správu vysielame mladým ľuďom, keď im 
ponúkame odborné služby za okolností, ktoré dokážu zvládnuť vlastnými silami a s podporou svo-
jej sociálnej siete. Nedostatok času poradcov a ich zahltenie inými úlohami je ďalším argumentom 
v neprospech mobilitného poradenstva. Na druhej strane poradenské služby môžu mať i podobu 
skupinových poradenských aktivít s pedagogickým rozmerom, ktoré v relatívne kratšom časovom 
rozsahu obsiahnu dôležité témy. Nemajú nahradiť individuálne poradenstve, ktorá však často nie 
je nutné, ale oboznámiť účastníkov s výzvami a nárokmi mobilitných príležitostí a otvoriť diskusiu 
o ich vlastných obavách, očakávaniach a predstavách. Spolu s formulovaním oblastí kľúčových pre 
jednoduchšie a efektívne zvládnutie zahraničnej mobility dostávajú mladí ľudia na takýchto stretnu-
tiach zároveň informáciu o existencii a možnostiach podpory v prípade ťažkostí, ktorú môžu využiť, 
pokiaľ sa tak rozhodnú. Veríme, že takto dosiahneme zmocnenie (empowerment) mladých ľudí  
v optimálnejšej podobe, ako pri jednoduchom spoľahnutí sa na to, že zahraničnú mobilitu zvládnu 
tak ako dovtedy iné životné zmeny. 

3.1 Tranzitívne obdobia
Ako sme viackrát spomenuli vyššie, pobyt v  zahraničí je spojený s  tranzitívnym obdobím, ktoré 
môžeme definovať ako „akúkoľvek udalosť alebo nerealizovanú príležitosť, ktorá vyústi do zmeny 
vzťahov, denného režimu, prognózy a rolí“ (Schlossberg, Waters & Goodman 1995, str. 27). Výskumy 
ukazujú, že náročnosť adaptácie na zmenu neovplyvňuje ani tak to, či je vnímaná pozitívne alebo 
negatívne, ako skôr miera, do akej sa odlišuje život jednotlivca pred a po zmene (tamtiež). Preto 
pokladáme za dôležité s mladými ľuďmi pripravujúcimi sa na zahraničný pobyt hovoriť o zmenách, 
ktoré ich čakajú. Hoci často bývajú motivovaní a na mobilitu sa tešia, môže ich neskôr zaskočiť, aké 
náročné je adaptovať sa i na očakávané a pozitívne vnímané zmeny. V druhej, praktickej časti tejto 
publikácie uvádzame celú kapitolu venovanú aktivitám na zvládanie zmien. Nájdete tam aj cvičenie, 
ktoré sa venuje mapovaniu životného priestoru pred a počas mobility. Je to jeden zo spôsobov, ako 
si skúsiť modelovať budúcu situáciu, prípadne si ju vizualizovať a identifikovať potenciálne náročné 
rozdiely, pričom už počas cvičenia sa pokúšame vytvoriť stratégie na ich zvládnutie. Rovnako pri 
prípravných workshopoch a seminároch povzbudzujeme účastníkov, aby získali čo najviac informácií 
o prijímajúcej inštitúcii, o konkrétnom mieste, kam idú, aby nadviazali prostredníctvom sociálnych 
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sietí kontakty s  rovesníkmi, ktorí už na danom mieste pôsobili, prípadne s  domácimi študentmi 
a  pod. Pred odchodom by účastníci mali dostať podporu pri získavaní čo najväčšieho množstva  
personalizovaných informácií a komunikácie i v akademickej oblasti (prihlášky, predmety, a pod.) 
(Ballo, Mathies & Weimer, 2019).

Podľa autorov Schlossberg, Waters a Goodman (1995) je potrebné pri adaptácii na zmenu brať do 
úvahy situačné faktory, osobnosť a  jej charakteristiky, dostupnú podporu a  zvládacie stratégie (v 
angličtine 4 S – situation, self, support, strategies) a na ich základe identifikovať zdroje na zvládanie 
zmeny. Podobne postupujeme aj v našej poradenskej príprave so študentmi. 

Situácia: Situačné faktory v  prípade plánovanej mobility podporujú úspešné zvládnutie tranzí-
cie – ide väčšinou o  relatívne krátkodobú a  reverzibilnú udalosť, mladí ľudia ju podstupu-
jú dobrovoľne, sú o nej vopred a  relatívne dobre informovaní a majú obvykle dosť času sa na ňu  
pripraviť. Tieto podporné faktory môže poradca pre záujemcov o  mobilitu zhrnúť a  podporiť tak 
v  nich dôveru v  úspešné zvládnutie mobility. Situačný faktor, ktorý si v  mobilitnom poradenstve 
zaslúži našu pozornosť, je očakávaná zmena roly. Hoci veľakrát mladí ľudia nenadobúdajú iný sta-
tus, ako mali v domovskej krajine (ostávajú študentmi, žiakmi, prípadne sa zúčastňujú praxe alebo 
pôsobia ako dobrovoľníci v podobných oblastiach, v akých sa uplatnili aj doma), ich rola sa však 
mení tým, že sa stávajú cudzincami. Ako uvádza Geibel (2020), mladí ľudia si často neuvedomujú, do 
akej miery sa stávajú zástupcami svojich domovských krajín. V príprave sa preto s mladými ľuďmi 
spoločne zamýšľame nad tým, ako chcú prezentovať Slovensko, ako sa pripraviť na prípadné otázky 
ohľadom ich pôvodu, a zároveň nad tým, čo z toho je dôležité aj pre ich osobnú identitu, ako sa sami 
identifikujú s rolou „Slováka“ a „Slovenky“. 

Osobnosť: Osobnostné premenné pochopiteľne ovplyvňujú úspešnosť adaptácie na zmenu. Naším 
cieľom však nie je vytvoriť kategórie osobností „vhodných“ a „nevhodných“ pre medzinárodnú  
mobilitu, ale zamerať sa na hľadanie tých zručností a čŕt, ktoré potenciálni účastníci zahraničného 
pobytu môžu zužitkovať pri vyrovnávaní sa s tranzíciou. Do prípravných stretnutí preto zaraďujeme 
aj aktivity, v ktorých ide o identifikovanie vlastností a charakteristík účastníkov, ktoré vnímajú ako 
užitočné pre dobré zvládnutie mobility. K ďalším dôležitým psychologickým zdrojom patria hodnoty, 
ktorým je tiež vhodné venovať v príprave pozornosť. Na ne totiž nadväzuje i ďalší ochranný psycho-
logický faktor a síce záväzok (commitment), ktorý mladí ľudia pociťujú – ak vnímajú zmysluplnosť 
svojho pobytu, majú identifikované ciele, ktoré chcú dosiahnuť, ľahšie zvládajú aj náročnejšie chvíle 
v zahraničí. 

Podpora: V  príprave hovoríme so záujemcami o  mobilitu i  o dôležitosti sociálnej podpory. Táto 
téma prichádza často priamo od účastníkov, keďže práve oslabenie aktuálnych sociálnych väzieb 
v  dôsledku geografickej vzdialenosti charakterizuje túto konkrétnu tranzíciu a  býva významnou 
mierou zastúpená medzi ich obavami sprevádzajúcimi mobilitu. S  účastníkmi je dôležité hľadať 
riešenia pre tieto ich obavy (udržiavanie vzťahov doma cez rôzne komunikačné kanály a sociálne  
siete, prípadne zváženie vycestovanie s  blízkou osobou), rovnako ako i  stratégie na budovanie 
nových podporných sietí v zahraničí (napr. v podobe zapájania sa do diania na prijímajúcej inštitúcii 
od začiatku pobytu a pod.).

Stratégie: Informácie a  cvičenia o zvládacích stratégiách, riešení problémov a  ďalších nástrojoch 
zvládania zmien sú neoddeliteľnou súčasťou prípravných workshopov a  seminárov. Nabádame 
účastníkov, aby sami identifikovali vlastné podporné mechanizmy, ktoré obvykle zapájajú (často 
nevedome) pri náročných životných situáciách či zmenách. Hovoríme o tom, že rôzne stratégie sú 
efektívne v odlišných kontextoch a majú rôzne výhody, rovnako aj jednotlivci majú svoje preferencie 
pri ich uplatňovaní. 
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Tému obáv a prekážok, ktoré odrádzajú od mobility, otvárajú účastníci počas seminárov často už na úvod, 
kedy hovoria svoje asociácie k zahraničnej mobilite. Pokladáme za dôležité nechať priestor na vyjadrenie 
strachov a úzkostí a pracujeme s nimi, aj keď sa venujeme téme zvládacích stratégií. 

Na jednom workshope opisoval účastník svoju skúsenosť z  Londýna, kedy sa náhle zastavilo metro 
a jednotlivé vagóny začali prehľadávať policajti. Ako účastník so smiechom skonštatoval, nakoniec „išlo 
len o  drogy“. Jeho úľava bola spôsobená tým, že sa obával väčšej hrozby – terorizmu. Táto anekdota 
nám pripomenula, že každé obdobie vyvoláva špecifické obavy – voľakedy to boli drogy, nahradil ich  
terorizmus, obavy z veľkého počtu prichádzajúcich migrantov, aktuálne zahraničné pobyty zastavila pan-
démia COVID-19. 

Mladí ľudia a ich rodičia sa musia vyrovnávať s neistotou a strachmi, ktoré opustenie domova prináša. Cieľom 
poradcu je vytvoriť láskavý a otvorený priestor na reflexiu týchto obáv, ich rozsahu a hľadania stratégií na 
ich riešenie. Poradca môže navrhnúť  môže navrhnúť ich racionálne skúmanie a poukázať na fakt, že čím  
fatálnejšie hrozby sú, tým bývajú menej pravdepodobné (terorizmus, pád lietadla, smrteľná choroba, 
a  pod.). Každý záujemca o  zahraničný pobyt však vlastné dostupné sily a  aktuálnu mieru strachu musí 
zvážiť sám a prispôsobiť im svoje rozhodnutie. 

Zvládnutie tranzitívneho obdobia spôsobom, ktorý pokladá mladý človek za úspešný, môže podporiť 
jeho pocit zmocnenia (empowermentu). Pobyt v zahraničí k tomu tiež poskytuje príležitosť. Nedávny 
výskum identifikoval tri témy spojené s  pocitom zmocnenia (Johnson, 2018), ktoré do istej miery  
potvrdzujú aj naše skúsenosti (rozhovory a fokusové skupiny) s absolventmi mobilít: 

•	 Nachádzanie sily (náročné zážitky spojené so  získaním sebadôvery a  viery vo svoje  
schopnosti)

•	 Púšťanie a uvoľnenie sa (letting go) (opustenie obvyklých stresov a starostí)
•	 Žitie v momente (novonadobudnutá schopnosť riadiť život podľa vlastných predstáv)

(Johnson, 2018)

Predovšetkým prvú a tretiu tému prinášali slovenskí absolventi mobilít, ktorí s nami svoje skúsenosti 
zdieľali. Dôvera v to, že si poradia s rôznymi výzvami, rovnako ako i samostatnosť a autonómia sú 
častými ziskami mobility, ktoré sú mimoriadne cenné práve v období dospievania a ranej dospelosti. 
Veríme, že kvalitné poradenstvo účastníkom mobilít môže prispieť k úspešnému priebehu pobytu 
a následne k zmocneniu ako žiadúcemu výsledku. 

3.2 Interkultúrne prostredie 
Medzinárodná mobilita si zaslúži pozornosť poradcov aj preto, že k bežným nárokom tranzitívnych 
období sa pridáva špecifický prvok vyžadujúci samostatnú podporu – interkultúrne stretnutia. 
Ako sme spomínali aj v predchádzajúcej kapitole, bolo by chybou myslieť si, že samotné vystave-
nie interkultúrnemu prostrediu vedie k  rozvoju interkultúrnych kompetencií a  ďalším kvalitám 
ako globálne občianstvo a kultúrne uvedomenie. Okrem podmienok definovaných teóriou medzi-
skupinového kontaktu podporuje zisky z  medzinárodných stretnutí aj interkultúrne poradenstvo,  
povzbudzovanie zmysluplných interakcií nielen medzi medzinárodnými účastníkmi mobilít, ale aj  
s domácimi študentmi/žiakmi, informovanie o interkultúrnych rozdieloch a príprava na ich praktické 
implikácie v praxi. 

Prvým krokom smerom k rozvoju globálneho učenia, interkultúrneho povedomia a kompetencií je 
priame komunikovanie takéhoto cieľa mobility, vďaka čomu sú účastníci nielen lepšie pripravení, 
ale i posilnení (empowered) v napĺňaní tohto účelu (Geibel, 2020). Poradca by mal sprostredkovať 
účastníkom aj nástroje, ktoré im uľahčia dosiahnutie cieľa – zručnosti a informácie vedúce k rozvoju 
interkultúrnych kontaktov. Špecifiká interkultúrnej komunikácie (napr. neverbalita, nízko a vysoko 
kontextová komunikácia, kultúrne dimenzie podľa Hofstedeho) by mali byť súčasťou komplexnej 
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prípravy na pobyt v zahraničí. 

Ako rozumieť medzikultúrnym odlišnostiam? 

V zásade existujú dva trendy v chápaní kultúrnych rozdielov: univerzalistický a kultúrne špecifický. 

Univerzalistický princíp zdôrazňuje individualitu jednotlivca, jeho príslušnosť k mnohým kultúram zároveň 
a interindividuálne rozdiely – vďaka tomu sa automaticky berú do úvahy aj kultúrne rozdiely. 

Kultúrne špecifický princíp poukazuje na kultúrne-špecifické poznatky a zvláštnosti jednotlivých kultúrnych 
skupín. 

Oba trendy majú svoje nedostatky – univerzalistický ignoruje spoločné prvky jednotlivých kultúr, ktoré 
umožňujú ich lepšie pochopenie; každý sa stáva akoby príslušníkom vlastnej individuálnej kultúry. 

Kultúrne špecifický prístup zas môže zvádzať k  stereotypizovaniu a  ignorovaniu interindividuálnych 
rozdielov v rámci kultúr. 

Interkultúrna komunikácia 
Komunikačný štýl: Priamy/málo kontextový vs. Nepriamy/vysoko kontextový

Priamy štýl – verbálna stránka komunikácie je dôležitá, komunikácia je explicitná, účastníci komuniká-
cie sa nespoliehajú na neverbálne kľúče; kritika je tu priama a prípustná, konfrontácia je považovaná za  
prijateľnú a žiaducu, rovnako ako odpoveď NIE; cieľom tejto komunikácie je vyriešiť úlohu (nie vzťahy).

Nepriamy štýl – je menej explicitný; viac sa účastníci spoliehajú na neverbálnu zložku, neverbálne kľúče sú 
dôležité pre porozumenie; cieľom je zachovať harmóniu vo vzťahoch, preto kritika nie je žiaduca, účastní-
kom sa tiež ťažko vraví NIE; cieľom je budovať vzťahy a prostredníctvom nich riešiť úlohy.

Interkultúrne rozdiely hrajú v zahraničnej mobilite významnú rolu ako potenciálny stresor. Spolu 
s  jazykovou bariérou môžu výrazne zasiahnuť do adaptácie na pobyt. Vedú k pocitom osamelosti  
a  izolácie, nakoľko priamo ovplyvňujú ochotu zapájať sa do sociálnych kontaktov. Akademická 
osamelosť, ktorú vyvoláva stres z adaptácie na odlišné akademické požiadavky a celkové akademické  
prostredie, tiež negatívne ovplyvňuje prežívanie samého seba a  pobytu v  zahraničí (Girmay, 
Singh, Jones & Wallace, 2019). Súčasťou poradenstva pred odchodom má byť preto aj informácia  
o rôznych nárokoch štúdia a spôsoboch práce v zahraničí, o tom, ako sú kultúrne rozdiely reflekto-
vané v prístupe učiteľov či nadriadených a pod. Za užitočné pokladáme hovoriť aj o tom, že pocity 
vlastnej nekompetentnosti a neadekvátnosti z ochromujúcich akademických požiadaviek, či nedo-
statočného ovládania jazyka sa môžu dostaviť a znepríjemniť obdobie adaptácie. Rovnako je dobré 
pripraviť sa na veľkú únavu, ktorú neustále používanie cudzieho jazyka a prispôsobovanie sa novým 
akademickým či pracovným podmienkam prináša. 

Poradca by si mal byť vedomý toho, že v  interkultúrnom poradenstve nie je cieľom naučiť čo  
najviac o  jednotlivých kultúrach – to by bola úloha len ťažko splniteľná. Poradca by mal skôr  
aktivitami v budúcich účastníkoch mobilít budovať väčšie uvedomenie vplyvu, ktorý má kultúra 
na správanie jej členov. Mladí ľudia by mali spoznávať dopad ich vlastnej kultúry na ich správanie,  
osobnosť, a zároveň by mali chápať, že kultúra, hoci odlišná, formuje aj tých, s  ktorými sa budú  
v zahraničí stretávať. 
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3.3 Reflexia ako predpoklad učenia 
Vo vyššie spomínaných témach, ktoré prechádzame v prípravných stretnutiach na pobyt v zahraničí, 
sa zameriavame predovšetkým na to, aby sa mladí ľudia cítili posilnení a uistení o  ich schopnosti 
zvládnuť náročné situácie spojené s mobilitou. Hoci nie je možné zahrnúť všetky prípadné prekážky 
a ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť, snažíme sa ich viesť k tomu, aby prostredníctvom sebareflexie 
a reflexie vlastných predchádzajúcich zážitkov a skúseností dokázali reagovať a nachádzať rieše-
nia aj na nepredvídateľné situácie. Reflexia je aj najdôležitejšia časť každej aktivity, ktorú nájdete 
v praktickej časti tejto príručky. 

Poradenstvo však nemusí pripravovať mladých ľudí len na zvládanie mobility; malo by tiež slúžiť 
ako podpora pri zhodnocovaní jej potenciálu. Celkom prirodzene záujemcovia o  mobilitu rátajú 
s pozitívnymi výsledkami po jej absolvovaní. Očakávajú nárast kompetencií, zlepšenie sa v cudzom 
jazyku a  lepšie perspektívy na trhu práce. Ako sme uvádzali aj v druhej kapitole, do veľkej miery 
sa tak deje a absolventi mobilít skutočne uvádzajú dosiahnutie uvedených benefitov. Zvlášť ak ide 
o  študijnú mobilitu, učenie sa a zvyšovanie odborných kompetencií je jej samozrejmou súčasťou. 
Mnohé pozitívne dopady mobility sa však formujú mimo formálnych rámcov vzdelávania. Zážitky 
sprevádzajúce pobyt, nevyhnutnosť hľadať riešenia náročných situácií, komunikácia s rozmanitými 
kolegami/spolužiakmi a  ďalšie okolnosti prispievajú k  osobnostnému rozvoju a  rozvoju  
prenositeľných zručností. Nielen osobná ale i medzinárodná skúsenosť (CIMO: Hidden Competen-
cies, 2014) však ukazuje, že identifikovať a formulovať tieto zručnosti je pre účastníkov mobilít často 
náročné, prípadne uvedené dopady ani nepokladajú relevantné pre konkrétne pracovné pozície či 
celkovo trh práce. Tu práve vidíme dôležitú úlohu poradcov. Už v príprave na mobilitnú skúsenosť 
s účastníkmi diskutujeme o rôznych podobách benefitov, ktoré môžu pobytom získať. Predovšetkým 
poukazujeme na možnosť prenosu kompetencií z  kontextu zahraničného pobytu do pracovného 
kontextu, pomáhame tiež pri nachádzaní spojitosti medzi aktuálne žiadanými – predovšetkým  
mäkkými – zručnosťami a zručnosťami, ktoré si môžu rozvinúť v zahraničí. Ak má poradca príležitosť 
pracovať aj s absolventmi mobilít po ich návrate, je táto podpora ešte adresnejšia a identifikovanie 
konkrétnych zručností sa môže diať na základe konkrétnych individuálnych skúseností. 

Zároveň ak sa pozeráme na pobyt v  zahraničí ako na komplexnú skúsenosť, ktorá by mala viesť 
k učeniu, môžeme na ňu aplikovať princípy skúsenostného učenia, ktorého základy formuloval Kolb 
a  ktoré sa pod vplyvom neurovied rozvíjajú ďalej (Schenck & Cruickshank, 2015). Ukazuje sa, že 
ak chceme so skúsenosťou pracovať efektívne, už pred ňou samotnou je potrebné ju s účastníkmi 
zarámcovať (hovoriť o ich dovtedajších relevantných skúsenostiach, zaujímať sa, aké informácie ešte 
potrebujú, zhromaždiť dostupné znalosti, a pod.). Ideálne je, ak po pobyte môžu nasledovať viaceré 
kolá reflexie – bezprostredne po ňom a s istým časovým odstupom. Aby sa novú skúsenosť darilo pre-
pojiť s jej ďalším využitím a rozvojom v bežnom živote, je potrebné sa k nej vracať, diskutovať o nej 
a skúmať ju. Ak však túto možnosť viacnásobnej reflexie s mladými ľuďmi ako poradcovia nemáme, 
je dôležité už v rámci prípravných stretnutí pracovať s ideou zhodnocovania mobility. Účastníkom 
môžeme odporučiť viesť si denník, alebo inú formu záznamov (blog, vlog, e-maily s blízkou osobou, 
a pod.), ku ktorým sa budú môcť následne vracať. Inou možnosťou je písomne si sformulovať odkaz 
„do budúcnosti“, v ktorom zachytia svoje plány, očakávania a túžby súvisiace s pobytom v zahraničí 
a ku ktorému sa v priebehu mobility a po jej absolvovaní vrátia. Tieto odkazy do budúcnosti im môže 
fyzickou alebo elektronickou poštou v určený termín poslať sám poradca, alebo je možné požiadať 
niekoho iného (učiteľa, spolužiaka, rodiča, a i.); dá sa využiť pripomienka v telefóne, alebo niektorá  
z internetových stránok poskytujúca podobné služby (napr. www.futureme.org).

Reflexia môže pomôcť sformulovať zručnosti získané a  rozvíjané prostredníctvom  
zahraničných skúseností, zachytiť nové náhľady a aha momenty, definovať si študijné či pracovné  
preferencie a naopak to, do čoho už absolvent nechce venovať svoje úsilie a energiu. Reflexiu môžeme 
smerovať aj cielene na konkrétne témy, podobne ako pri príprave – na hľadanie posilňujúcich  
momentov (zvládnutie náročných situácií, opúšťanie obvyklých starostí a uvoľnenie sa, nachádzanie 

http://www.futureme.org
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vlastného hlasu pri riadení svojho života), na pomenovanie interkultúrnych zručností, ktoré často 
mladí ľudia nevedia uchopiť a dať im explicitnú podobu, na prípravu na pracovné pohovory a pod. 

3.4 Keď poradenstvo nestačí 
Poradenstvo pri mobilite, ako ho v  tejto publikácii predstavujeme, sa zameriava na prípravu  
jednotlivcov, na posilňovanie ich individuálnych kapacít pri zvládaní výziev a zvyšovaní pozitívnych 
dopadov zahraničných pobytov. S  takouto podobou poradenstva máme skúsenosti a  pokladáme  
ho za zmysluplné v  kontexte príprav na zahraničnú mobilitu a  skupinového či individuálneho 
kariérového poradenstva, ktorému sa venujeme. 

Čím viac zdrojov k  téme zahraničných mobilít a  podpory mladých ľudí sme skúmali, tým viac 
však bolo zrejmé, že kľúčové je pôsobenie a  fungovanie prijímajúcej organizácie. Tam sa totiž 
mobilita reálne deje. Dôležité sú pri tom nielen služby individuálnej alebo skupinovej  podpory  
priamo na mieste pobytu, ale celková kultúra inštitúcie – či a ako vytvára príležitosti na stretáva-
nia zahraničných a domácich žiakov/študentov, resp. dobrovoľníkov, aké mechanizmy uplatňuje pri 
ich zaangažovaní do vyučovacieho procesu (v prípade škôl), ako rozvíja interkultúrne kompetencie 
domácich a či si uvedomuje význam medzinárodných stretnutí aj pre celkový rozvoj inštitúcie. Aj 
z našich skúseností vyplýva, že ak inštitúcia aktívne a cielene nepracuje s domácimi a neuvádza do 
praxe opatrenia uľahčujúce adaptáciu a zapojenie sa prichádzajúcich do diania v inštitúcii, nielenže 
ukracuje prichádzajúcich o  mnohé pozitívne dopady mobility, ale môže tým prispievať k vzniku 
neprajnej, niekedy až hostilnej atmosféry. 

So študentmi jednej vysokej školy sme sa rozprávali o  ich postojoch k  medzinárodnej mobilite. Pýta-
li sme sa na ich skúsenosti a dostali sme sa aj k  tomu, ako do ich krúžku v predchádzajúcom semestri 
dočasne pribudli dvaja študenti zo zahraničia. Bohužiaľ, pre obe strany to bol nepríjemný zážitok. Študenti 
úprimne priznali, že cudzincov medzi seba neprijali. Zrejme okrem iného aj preto,  že kvôli ich prítomnosti  
sa na niektorých hodinách začala viesť výuka v  angličtine, čo pre mnohých znamenalo veľmi zvýšené 
študijné nároky a pre niektorých to bola prekážka vo vzdelávaní, keďže anglický jazyk neovládali vôbec. 
Iné hodiny sa prítomnosti zahraničných študentov naopak nijakým spôsobom neprispôsobili a prebiehali 
v slovenčine, čo bránilo ich aktívnej účasti. 

Zmena pravidiel štúdia, ktorého absolvovanie dovtedy nebolo podmienené ovládaním anglického jazyka, 
jeho zvýšená náročnosť pre domácich spolu s nezáujmom fakulty o adaptačný proces prijímaných študen-
tov spolu s ďalšími možnými faktormi (nedostatočná komunikácia s vyučujúcimi, jazyková bariéra medzi 
študentmi, a pod.) spochybnili význam mobility pre obe strany.

Vyššie uvedený príklad nám ukazuje, že sa môžeme zamerať na prípravu mladých ľudí pred vy-
cestovaním a posilniť ich individuálnu zodpovednosť za úspešný priebeh mobility, nesmieme však 
opomínať systémové opatrenia a podporné mechanizmy prijímajúcej organizácie, ktorá taktiež ne-
sie nezanedbateľný diel zodpovednosti. Dôležité informácie o  tom, ako služby inštitúcií nastaviť,   
môžeme získať diskusiou s prichádzajúcimi, ale i s domácimi študentmi/žiakmi/inými mladými ľuďmi, 
ktorí nám môžu poskytnúť užitočný pohľad z druhej strany. Úlohou poradcov tak môže byť okrem 
podpory jednotlivcov aj podnecovanie zmien v organizáciách v prospech mladých ľudí prichádza-
júcich zo zahraničia.
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4. PREČO MLADÍ ĽUDIA? 

„Jediná  vec, horšia ako riskovanie v adolescencii, je neriskovanie.” Daniel Siegel 

Známy a vplyvný psychiater venujúci sa adolescentom, ktorý je aj autorom vyššie uvedeného výroku, 
vysvetľuje, že mladých ľudí charakterizuje (okrem iného) sociálne zapojenie, vyhľadávanie nového 
a tvorivé skúmanie. Tieto základné črty definujúce mladosť majú svoj základ v neurobiológii a slúžia 
predovšetkým postupnému budovaniu nezávislosti, ktorá má neskôr vyústiť do odchodu z domova 
a založeniu vlastnej samostatnej existencie (Siegel, 2014). 

Medzinárodné mobility predstavujú takmer ideálnu príležitosť na kultivovanie všetkých vyššie 
menovaných charakteristík. Narastajúca dôležitosť rovesníckych skupín a  naopak uvoľňovanie 
rodičovského vplyvu nachádza odraz v odchode z domu kvôli štúdiu alebo dobrovoľníctvu, kde sa 
mladí ľudia stretávajú s podobne zmýšľajúcimi rovesníkmi. Nie náhodou sa spoznávanie nových ľudí, 
budovanie vzťahov a sietí známych ocitá medzi najčastejšími motiváciami pre zahraničné pobyty 
aj medzi našimi účastníkmi prípravných workshopov. Vyhľadávanie nového – nielen nových vzťa-
hov, ale tiež nových zážitkov a rôznych podnetov – je nemenej častým dôvodom. To je spojené na 
jednej strane s podceňovaním rizika, ale tiež s odvahou a ochotou púšťať sa do neistých a nepred-
vídateľných dobrodružstiev (Siegel, 2014). Psychologička Danielle Spenceová (2016) v  tejto súvis-
losti odporúča rodičom, učiteľom i  poradcom, aby povzbudzovali mladých ľudí k  podstupovaniu 
„ne-katastrofických“ rizík. V našom kontexte sú programy medzinárodných mobilít práve takýmto 
„bezpečným rizikom“ – ich absolvovanie určite povedie k náročným situáciám, výzvam a skúškam 
odvahy, tie sú však na ceste do dospelosti nevyhnutnosťou a pomáhajú budovať rezilienciu a ďalšie 
dôležité charakteristiky. Zároveň poskytujú tieto programy overené rámce, ktoré zabezpečujú  
dostatočný pocit istoty pre mladých odvážlivcov i ich rodičov (na ktorých nesmieme zabúdať). Tvorivé 
skúmanie sveta, ako tretia charakteristika mladosti, je v samotnej podstate vycestovania za hranice 
svojho domova. My, ako poradcovia, môžeme byť tí, ktorí túto možnosť ponúknu. 

Zelený Erasmus+ ako odpoveď na angažovanosť mladých ľudí

Tvorivé skúmanie však pre mladých ľudí neznamená len vydať sa na cestu. Vnímavosť voči svetu, ktorý 
chcú objavovať, ich totiž vedie aj k  zvýšenej pozornosti voči aktuálnym a  dôležitým otázkam, akou je  
nepochybne klimatická zmena a ďalšie ekologické problémy. Oprávnene sa pýtajú, ako ich činy a správanie 
prispievajú k týmto fenoménom. 

O environmentálnom dopade programu Erasmus+ sa doposiaľ veľa nehovorilo. Navýšenie rozpočtu 
určeného pre tento program v období 2021 - 2027 znamená, že sa ochrana životného prostredia stane 
jednou z jeho ústredných tém. Študenti by napríklad mali dostať možnosť zažiadať si o finančnú podporu  
v prípade, že si vyberú ekologickú (inú ako leteckú) možnosť dopravenia sa do miesta svojho pobytu  
a späť. U mladých ľudí by sa vďaka „zozeleneniu“ programu Erasmus+ malo zvýšiť povedomie o ich uhlík-
ovej stope, ktorú zanechali počas pobytu (napríklad integrovaním kalkulačky “uhlíková stopa” do Eras-
mus+ aplikácie). Študenti sa po skončení pobytu stanú “zelenými advokátmi” vo svojich komunitách.  

Osobné stretnutia poradcov s  medzinárodnou mobilitou (v rôznej podobe), o  ktorých sme písali 
v predchádzajúcej kapitole, hrajú kľúčovú rolu nielen ako podnet pre reflexiu poradcu, ale sú tiež 
dôležitým nástrojom pre vyvolanie záujmu mladých ľudí o pobyty v zahraničí. Ľudská zvedavosť sa 
prirodzene nabudí, ak témy, s ktorými pracujeme, predstavíme aj cez svoje osobné príbehy. Zároveň 
súčasťou týchto príbehov môžu byť aj zaváhania, omyly či zlyhania, čím sa podporí aj ochota  
prípadných záujemcov o  mobilitu vystaviť sa takýmto situáciám. Ak im dokážeme popritom  
poskytnúť aj dostatočnú podporu a zvedomiť ich skúsenosti a zdroje, ktoré majú k dispozícii, stali 
sme sa facilitátormi zodpovednej a tvorivej prípravy na dôležitú cestu (nielen) do zahraničia. 
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5. PREČO JA?

 

Poradenstvo pri zahraničnej mobilite je pravidelnou súčasťou práce len úzkeho okruhu poradcov 
– poradcovia zo siete Eures (Európske služby zamestnanosti), ktorí sa venujú predovšetkým záujem-
com o prácu v zahraničí, pracovníci centra Euroguidance a ďalších európskych sietí, poradcovia na 
vysokých školách, prípadne pracovníci v neziskových organizáciách venujúcich sa dobrovoľníckej 
a inej mobilite sa s touto témou stretávajú viac či menej často. Veríme však, že takéto poradenské 
služby by mali byť rozšírenejšie a dostupnejšie tak, aby všetci záujemcovia o pobyty v zahraničí mali 
možnosť zapojiť sa do prípravných stretnutí i reflektujúcich stretnutí po ich absolvovaní. 

Pokiaľ ako poradca zvažujete, že by ste poradenstvo pri zahraničnej mobilite poskytovali, pokladáme 
za užitočné, aby ste cielene reflektovali svoj vzťah k celému balíku tém, ktoré sa so zahraničnými 
pobytmi s rôznym zameraním spájajú. Jednak reflexiu vlastných pohnútok, motivácií a skúseností  
poradcu pokladáme za základný predpoklad kvalitného poradenstva vo všeobecnosti, nielen 
v  tejto oblasti. Pri tvorbe obsahu poradenských služieb je kľúčové byť si vedomý toho, čo ma na 
konkrétnej téme láka, zaujíma a čo priťahuje moju pozornosť na jednej strane, a čo ma odpudzuje,  
obťažuje a do čoho sa mi nechce investovať energia na strane druhej. Lepšie tak dokážeme formu-
lovať ponuku svojim klientom a  tiež hľadať možných spolupracovníkov či ďalších odborníkov, ku 
ktorým môžeme odporučiť klientov s požiadavkami v nami nepokrytej oblasti.

Zahraničná mobilita zároveň otvára témy, ktoré bez dostatočnej reflexie môžu interferovať so 
zámermi mobilitného poradenstva. Mnohé z nich sa dotýkajú hodnotovej orientácie poradcu a môžu 
vyvolávať silné emócie . Z našich stretnutí s poradcami sa vynorilo viacero oblastí, ktoré vnímame 
ako kľúčové pre sebareflexiu predtým, než sa pustíme do samotnej práce so žiakmi a študentmi. 

•	 Nezáujem o tému

V prvom rade je dobré si odpovedať na otázku, či je pre poradcu téma zahraničných mobilít dosta-
točne zaujímavá, aby sa jej venoval. Hoci môže uznávať význam pobytov v zahraničí, dokonca i vidieť  
úlohu poradenstva v  tejto oblasti, stále to nemusí znamenať, že je to pre neho téma dostatočne  
atraktívna, aby sa jej venoval, dopĺňal si informácie, rozširoval si v nej svoje znalosti, a pod. 

•	 Témy interkultúrnych stretnutí

Pri mobilitnom poradenstve sa nevyhnutne musíme zaoberať otázkou interkultúrnych stretov 
a  ich zmysluplnosti v  dnešnom, do veľkej miery globalizovanom a  internacionalizovanom sve-
te. Do reflexie je potrebné zahrnúť vlastné postoje k  rozličným kultúram, k  otázke migrácie, ku  
globálnemu občianstvu či idey „európanstva“.  Uvedomenie si vlastných hodnôt a  ich súvislosť 
s vnímaním uvedených, pre mnohých kontroverzných tém je podmienkou zodpovedného poskyto-
vania poradenstva. Neistota a určité pochybnosti o rôznych podobách a rámcoch interkultúrnych 
stretnutí môžu mať svoje opodstatnenie a byť znakom poctivého a úprimného uvažovania, avšak 
bez dostatočnej otvorenosti, zvedavosti, empatie a ochote poznávať rôzne svetonázory poradenstvo 
v oblasti medzinárodných mobilít nie je možné. 

•	 Cudzina vs Slovensko

Pri diskusiách s poradcami sme pozorovali rôzne postoje k vycestovaniu mladých ľudí do zahraničia. 
Niektorí poradcovia formulovali pochybnosti, či sa odchádzajúci budú chcieť vrátiť domov, a za ich 
obavou bolo cítiť morálnu dilemu, či mobilitným poradenstvo vlastne nepodporujeme odliv mladých 
ľudí zo Slovenska. U iných sme zas vnímali potrebu hájiť Slovensko ako krajiny dobrej pre život, ktorá 
nezaostáva za ostatnými štátmi. Naratív, občas prítomný v debatách o odchodoch do cudziny, ktorý 
prisudzuje mimoriadne kvality odchádzajúcim, zas povzbudzuje obranné reakcie voči (nám) ostáva-
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júcim – tí, čo ostávajú, tak nečinia preto, že nie sú dosť schopní alebo odvážni, ale preto, že pokladajú 
za dôležité ostať.  Tieto otázky sa objavujú aj v diskusiách s mladými – je dôvodom na odchod to, 
že sa im na Slovensku niečo nepáči? Očakávajú, že svet za našimi hranicami je pre nich vhodnejší, 
prajnejší, a  celkovo lepší? Aký je ich postoj k  tým, čo odísť nechcú? Reflexia poradcu a  hľadanie  
vlastných odpovedí je základným predpokladom toho, že ho počas prípravných stretnutí názory 
mladých ľudí neprekvapia, neurazia či nevyvedú z miery. 

•	 Môj osobný príbeh za hranicami

Ak sa ako poradcovia rozhodneme, že nás mobilitné poradenstvo láka a radi by sme ho s mladými 
ľuďmi realizovali, mali by sme preskúmať, čo presne nás na tejto oblasti priťahuje. Pomôže nám to 
uvedomiť si, kde je naša energia – v ktorých témach a aktivitách – pretože práve tam ju budú vnímať 
aj naši klienti. Napriek určitej univerzálnosti prípravných programov, poradenstvo si do istej miery 
tvarujeme podľa vlastných preferencií, záujmov, skúseností a osobnostných charakteristík. 

Ak poradca sám zažil zahraničný pobyt, často sa stáva nadšeným podporovateľom záujemcov o mo-
bilitu. Aj výskumy ukazujú, že najlepšími ambasádormi mobility sú jej absolventi (Mapping mobility, 
2017; Mapping mobility, 2018). Ale i tí, ktorí si študijnú či dobrovoľnícku mobilitu zažili na vlastnej 
koži, oceňujú na nej rôzne aspekty – pre niekoho bol najsilnejší moment nárast samostatnosti, oslo-
bodenia sa od obvyklých rolí, pre niekoho intenzívne sociálne kontakty, iný štýl výučby na škole, či 
spoznávanie kultúr. 

Tí, ktorí túto príležitosť nemali alebo sa jej nechopili, môžu zas cítiť potrebu povzbudiť druhých, aby 
si nenechali ujsť túto, nimi  nevyužitú, šancu. Nech sú motivácie nás, poradcov, akékoľvek, môžu nám 
pomôcť urobiť poradenstvo živé a autentické. Nápomocné nám však budú len vtedy, ak o nich vieme, 
vedome s nimi pracujeme a sme ochotní vedomosťami a informáciami dopĺňať tie oblasti, ktoré nám 
nie sú blízke. 

Toto sú len niektoré z tém, ktoré sa nám v  priebehu našich stretnutí s  poradcami ukázali ako  
významné pre priebeh poradenstva so žiakmi a  študentmi. Veríme, že základným nástrojom  
poradcu je práca na sebe samom a  práca na zvedomovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho  
poradenstvo s klientmi. Kapitolu o poradcovej reflexii svojho vzťahu k medzinárodnej mobilite sme 
preto nemohli vynechať. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ

ÚVOD

V nasledujúcej časti ponúkame aktivity, ktoré sme používali a overovali na workshopoch a seminároch 
s  témou zahraničných pobytov určených mladým ľuďom. Nadväzujú na naše poznatky uvedené  
v teoretickej časti publikácie. Rozdelili sme ich na štyri časti podľa tém, na ktoré sa zameriavajú:

1. Úvod do témy mobility

2. Interkultúrne stretnutia

3. Zvládanie zmeny a náročných situácií

4. Ciele mobility 

Tieto témy sa nám osvedčili ako kľúčové a preto sme sa pokúšali pri stretnutiach s našimi účastníkmi  
zahrnúť aspoň jednu aktivitu z  každej uvedenej oblasti. Pri každej aktivite nájdete informácie  
o cieľovej skupine a  tiež pre aký typ mobility je určená. Uvádzame tiež časovú náročnosť, ciele  
aktivity, pomôcky a materiál, ktoré budete potrebovať. Nasleduje podrobný postup a odporúčania 
pre reflexiu aktivity. Na konci popisu aktivity obvykle nájdete naše postrehy, ktoré sme si odniesli 
z jej využitia v praxi. 

Na záver praktickej časti nájdete nápady, ako skupinové stretnutia vystavať, ako ich obsah  
štrukturovať a podľa čoho vyberať cvičenia. 

Metodika končí časťou Prílohy, kde nájdete všetky používané pracovné listy a ďalšie pomôcky, ktoré 
si môžete podľa potreby vytlačiť a rozdať účastníkom stretnutí. 
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ÚVOD DO TÉMY MOBILITY
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1. Obrazy zahraničia 

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ vo všeobecnosti, záujemci o  mobilitu, budúci účastníci  
mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 20-50 min. (podľa počtu účastníkov)

Cieľ: zoznámenie sa účastníkov s  lektorom, prípadne účastníkov medzi sebou (v prípade, že sa  
nepoznajú), naladenie sa na tému, iniciovanie diskusie o vzťahu k mobilite a motiváciách ovplyvňu-
júcich rozhodovanie o pobytoch v zahraničí

Pomôcky/materiál: Obrazové karty (určené pre poradenský proces – napr. Storytelling Cards, príp. 
vlastný súbor pohľadníc, fotiek, iných obrazových materiálov) 

Postup: Na stôl rozložíme zvolený obrazový materiál tak, aby boli všetky obrázky pre účastníkov  
viditeľné. Oboznámime účastníkov s  inštrukciou: všetci sa po jednom postupne prejdú k  stolu 
a vyberajú kartu/obrázok, ktorý sa im najviac spája s mobilitou a ktorý vyjadruje ich vzťah k téme 
stretnutia. Predtým, ako obrázok ukáže ostatným, sa každý predstaví menom, ktorým si želá byť oslo-
vovaný. Následne povie, v akej krajine mimo SR bol naposledy, a ktorá je jeho vysnívaná krajina. Na 
záver ukáže svoj vybraný obrázok a predstaví svoj výber, jeho spojenie s témou zahraničnej mobility. 

Alternatíva: Ak pracujeme s účastníkmi, ktorí už majú schválenú mobilitu, k predstavovaniu prida-
jú aj informáciu o  krajine, kam plánujú vycestovať, a  čo ich na nej láka. Ak je cieľom stretnutia  
informovať o  možnostiach zahraničných mobilít a  je určené mladým ľuďom všeobecne, účastníci 
môžu do predstavovania zahrnúť napríklad to, aký kontakt aktuálne so zahraničím udržujú – či majú 
za hranicou kamarátov, cestujú len na dovolenky, a pod.)

Reflexia: Lektor na záver predstavovania zhrnie odpovede, poukáže na spoločné črty a  rozdiely  
skúseností účastníkov. Môže tiež pomenovať rôznorodosť motívov očakávaní jednotlivých účastníkov, 
prostredníctvom čoho môže následne uvádzať ďalšie aktivity. Keďže už počas predstavovania seba 
a svojho vzťahu k mobilite sa často opakujú isté okruhy ako stretávanie s novými ľuďmi, poznávanie 
sveta, posilnenie vlastnej samostatnosti, dobrodružstvo, záujem o  študijné príležitosti, ale tiež 
obavy a  pochybnosti, môže ich lektor využiť na premostenie k  plánovaným aktivitám súvisiacich  
s pomenovanými témami. 

Postrehy z praxe: 

•	 Predstavovanie v  rámci jednej triedy, kde sa spolužiaci už dlho navzájom poznali, sa sta-
lo príležitosťou uvidieť svojich rovesníkov v  inom svetle. Ako viacerí na záver aktivity 
poznamenali, zrazu sa dozvedeli o svojich spolužiakoch veci, ktoré dovtedy netušili, čo veľmi 
ocenili. 

•	 V  jednej skupine sa už v predstavovacej aktivite ukázalo, že účastníci majú mnohé cenné 
skúsenosti s pobytmi v zahraničí. Vďaka doplňujúcim otázkam sa tak už v úvode podnietila  
reflexia zručností a  osobnostného rastu, ktoré dovtedy žiaci nemali formulované. Vďaka 
tomu vznikla veľmi otvorená a pozitívna atmosféra. 

•	 Ak na začiatku všetci váhajú a nikto nechce začať s predstavovaním, môže lektor situáciu 
komentovať a ponúkať paralely s vycestovaním — že ide o náročné rozhodnutie a niekto 
na to potrebuje viac času, niekto sa tej možnosti nezľakne a  niekto si počká, kým mu iní 
„predšlapú“ cestičku, a pod. Vyjsť pred skupinu znamená aj vyjsť zo zóny komfortu a tým sa 
začína aj cesta na mobilitu. 

•	 Keď sme sa mladých ľudí pýtali na ich vysnívanú krajinu, Slovensko sa objavilo jediný krát 
a  to vo výbere u stredoškolákov so zdravotným postihnutím.  Medzi učiteľmi a poradcami 
však táto odpoveď nebola až taká neobvyklá, hoci tiež nebola práve častá. Môžeme sa len 
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domnievať, prečo je to tak. Ak je u mladých ľudí so zdravotným postihnutím dôvodom to, že si 
ani nevedia predstaviť, že by mohli vycestovať, je našou úlohou predstaviť im možnosti, ktoré 
majú napr. v programe Erasmus+ v rámci podpore inklúzie. 

•	 Erasmus+ ako vlajková loď európskeho projektu sa hlási k hodnotám tolerancie, spravodlivosti,  
inklúzie, solidarity a nediskriminácii. Plánované navýšenie rozpočtu od roku 2021 by malo (okrem 
iného) slúžiť k ešte intenzívnejšej podpore rovnosti a inklúzie v programe, a to uľahčovaním prístupu 
k mobilitám ľuďom zo znevýhodneného prostredia. 

•	 Dodatočné financovanie k štipendiám je dostupné pre ľudí s fyzickými, mentálnymi, zmyslovými  
a inými hendikepmi, plus pre účastníčky a účastníkov Erazmu so zdravotnými ťažkosťami (chronické 
zdravotné problémy, vážne choroby alebo psychiatrické ochorenia). Navýšené štipendium je pre ľudí 
so špecifickými potrebami príspevkom založeným na reálnych výdavkoch. Zdravotná situácia by tak 
nemala byť obmedzujúcim faktorom v rozhodovaní sa, či na zahraničný pobyt vycestovať alebo nie. 
Na navýšenú finančnú podporu majú nárok takisto študenti chystajúci sa na pracovnú stáž a študenti 
z odľahlých programových krajín a regiónov.    
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2. Ako chutí cudzina?

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ vo všeobecnosti, záujemci o mobilitu, budúci účastníci 

mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 20-30 min. (podľa počtu účastníkov)

Cieľ: zoznámenie sa účastníkov s lektorom, prípadne účastníkov medzi sebou (v prípade, že sa nepoz-
najú), vyvolanie zvedavosti, iniciovanie diskusie o vzťahu k mobilite a motiváciách ovplyvňujúcich 
rozhodovanie o pobytoch v zahraničí 

Pomôcky/materiál: jedlá/sladkosti/drobné a  jednoduché občerstvenie vhodné na ochutnávku  
typické pre rôzne krajiny (chalva, baklava, marshmallow, zmes japonských ryžových krekrov, krowky, 
olivy, syry, exotické ovocie – figy, marakuja, mango; atď.), taniere, servítky, vytlačené vlajky reprezen-
tujúce dané krajiny (prípadne uchytené na špajdliach, špáradlách)

Postup: Jedlá reprezentujúce rôzne krajiny rozložíme na stôl uprostred miestnosti a pozveme  
účastníkov, aby k nemu prišli a ponúkli sa. Ak je to potrebné, začneme ich povzbudzovať, aby sa 
odvážili a vyšli zo svojich miest k stolu, skúmali a ochutnávali jedlá. Ak účastníci váhajú, môže lektor 
začať klásť otázky, či poznajú ponúkané jedlá, či vedia, z akých končín pochádzajú. Lektor môže 
podľa situácie pozorovať a komentovať ich správanie: „Niektorí sa už odvážili k  stolu, iní si ešte 
nechávajú čas.. Niektorí skôr pozorujú, aj to je v poriadku.. Zdá sa, že niektorí z vás sa z týchto chutí 
naozaj tešia, vidím úsmevy...Vidím niekoho, kto sa rozhodol ešte pre ďalšie kolo ochutnávania, určite 
môžete skúšať aj ďalej, koľko máte chuť. Zdá sa, že už všetci vyskúšali, čo chceli... alebo sa ešte niekto 
odhodláva k novému jedlu?“ 

Komentovanie môže pôsobiť povzbudzujúco na účastníkov ako validizácia ich konania a zároveň 
môže inšpirovať ku skúšaniu toho, čo si všímajú u  druhých. Dôležité je zachovať neutrálny tón  
komentovania a  pri prípadnom váhaní alebo zarazení účastníka potvrdzovať, že každá reakcia  
a aktivita je v poriadku. 

Samotná ochutnávka môže trvať podľa záujmu účastníkov 5-15 minút. 

Reflexia: Lektor s  účastníkmi diskutuje o  tom, ako aktivitu prežívali a  či vidia súvislosť so svojím  
postojom k zahraničnej mobilite ako takej. Vyvolala v nich možnosť ochutnať rôzne, aj exotické jedlá 
zvedavosť, alebo nie? Siahali po známych pochutinách, alebo chceli naopak vyskúšať niečo nové? 
Nechali si od druhých poradiť, alebo sa riadili vlastným odhadom? Radšej pozorovali, čo robia druhí 
a ako sa vydávajú na túto cestu, alebo boli sami iniciatívni? Ako reagovali na túto výzvu – je to pre 
nich typické, či sú skôr zo seba prekvapení? Majú pocit, že to súvisí s tým, aký vzťah majú k mobilite 
ako takej? Alebo to súvisí viac s ich aktuálnou situáciou a momentálnou náladou? Ako to majú so 
zvedavosťou voči zahraničiu?

Postrehy z praxe: 

•	 Jedlo je jedna z dôležitých tém, ku ktorým sa v rámci workshopov o mobilite takmer vždy - 
i neplánovane - v rozhovoroch dostaneme. Žiaci a študenti často prinášajú zážitky spojené 
s jedlom – ako príklady pohostinstva v cudzej krajine, ako dôležitého prostriedku prispieva-
júceho k adaptácii alebo naopak komplikujúceho usadenia sa v zahraničí, a pod.

•	 Zvlášť dôležitá sa ukazuje táto téma pre tých, ktorí zažili zahraničný pobyt spojený  
s ubytovaním v hosťovských rodinách. Preto je dôležité s mladými ľuďmi, ktorých sa takýto  
pobyt ešte len chystajú, hovoriť o  tom, aké majú doma stravovacie návyky a  následne 
očakávania od stravovania v hosťovskej rodine; že množstvo a zloženie jednotlivých chodov 
sa od krajiny ku krajine môže líšiť; ako môžu na prípadné nezhody ohľadom jedla vo svojej 
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hosťovskej rodine reagovať, a pod. 
•	 Jedlo vytvára príležitosti k  menej formálnemu stretávaniu a  socializácii, môže byť prvým 

a  relatívne nekonfliktným krokom k  otváraniu interkultúrnych rozdielov. Tieto príležitosti  
nemusia nevyhnutne vytvárať len domáci. Naši žiaci a  študenti si môžu pred odchodom  
zadovážiť typické jedlá a sladkosti zo Slovenska a iniciovať napr. spoločné posedenie. 

•	 V  jednej fokusovej skupine zameranej na reflexiu absolvovanej zahraničnej mobility spomínali 
účastníci stáže vo fínskej firme viackrát ako dôležitý moment to, že mali každý deň k dispozícii rôzne 
nápoje, vrátane kávy. Hoci ide o veľmi malý a ľahko prehliadnuteľný detail, pre daných účastníkov 
boli tieto nápoje významné ako symboly – jednak statusu dospelosti uznanej okolím (ponúkaná 
káva), jednak prijatia a úcty zo strany firmy, a v neposlednom rade ako symbol well-beingu, ktorý 
účastníci vnímali ako ústrednú hodnotu danej krajiny. 
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3. Mobilita ako kontinuum možností

(cvičenie uverejňujeme s  dovolením poradkyne Kamily Bolfovej (InfoKariéra Plzeň), ktorá je jeho 
autorkou, a ktorej týmto ďakujeme)

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ vo všeobecnosti, záujemci o  mobilitu, budúci účastníci  
mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 5 – 10 min. 

Cieľ: iniciovanie diskusie o  vzťahu k  mobilite, predstavenie rôznych možností medzinárodnej  
mobility 

Pomôcky/materiál: potrebné je mať k dispozícii dostatočne veľký priestor pre pohyb účastníkov 

Postup: Lektor vyzve účastníkov, aby sa postavili vedľa seba do radu tvárou otočenou k lektorovi, 
ktorý stojí pred nimi. Postupne prezentuje rôzne podoby kontaktu so zahraničím, od najsubtílnejších 
po intenzívne (napr. dívanie sa na zahraničné filmy, čítanie v cudzom jazyku, dovolenky v zahraničí, 
udržovanie kamarátstiev s cudzincami, krátkodobé pobyty v zahraničí spojené so štúdiom či prácou, 
dlhodobé pobyty, ochota úplne sa odsťahovať mimo Slovenska, a  pod.) Po každej pomenovanej 
možnosti z radu vystúpia tí, ktorých sa týka a ktorý s ňou majú skúsenosť. Podľa časových možností 
a podľa ochoty účastníkov môžu niektorí z nich o svojich skúsenostiach porozprávať viac. 

Alternatíva: Lektor v  priestore zadá hraničné body kontinua, napr. na jednej strane miestnosti sa  
nachádza bod „aj zahraničné filmy pozerám, len ak sú dabované“ a na druhej strane bod „odsťa-
hoval by som sa mimo SR aj hneď“. Následne nechá účastníkov, aby si našli také miesto, ktoré najviac  
vystihuje ich aktuálny vzťah k zahraničnej mobilite. Účastníci sa majú medzi sebou rozprávať a hľadať 
si miesto aj tým, že overujú u svojich susedov, aký vzťah reprezentujú v priestore oni. Aktivita skončí, 
keď je každý spokojný s miestom, ktoré zaujal.

Reflexia: Lektor s účastníkmi hovorí o tom, že mobilita do zahraničia môže mať rôzne podoby a každý 
si môže vytvoriť vlastnú mozaiku skúseností podľa toho, čo mu vyhovuje. Niekto potrebuje svoje 
sily a odvahu budovať  postupne prostredníctvom kratších a ľahšie zvládnuteľných zážitkov, niekto 
skočí rovnými nohami hneď do celoročného zahraničného pobytu. Každá podoba, s ktorou je daný  
účastník spokojný, je v poriadku a  je len na ňom, pokiaľ sa na kontinuu možností rozhodne zájsť. 
Môže sa v tejto súvislosti vynoriť téma rovesníckeho tlaku a toho, nakoľko naše rozhodnutia formuje 
strach z neznámeho, očakávania druhých a nakoľko sme s týmito rozhodnutiami stotožnení. 

Postrehy z praxe: 

•	 Vďaka aktivite si niektorí účastníci uvedomia, že sú vlastne skúsenejší, než ako o sebe pred 
aktivitou uvažovali. Niektoré svoje skúsenosti nepokladali za dostatočne významné, po  
aktivite ich však uvideli ako možné zdroje pre svoje zvládanie zahraničnej mobility. 
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INTERKULTÚRNE STRETNUTIA
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Poznámka na úvod:  

Pre mnohých ľudí, študentov, poradcov i  širokú verejnosť sa pojmy mobilita  a  interkultúrne vzťahy  
aktuálne spájajú nielen so študijnými zážitkami a európskymi iniciatívami, ale v  kontexte utečeneckej 
krízy prebiehajúcej od roku 2015 sa objavili aj ďalšie – menej pozitívne konotácie. Je dosť pravdepodobné, 
že keď tému interkultúrnych stretnutí a rozdielov otvoríme, v diskusii sa môžeme dostať aj ku konfrontácii 
medzi otvorenejšími postojmi vítajúcimi kontakt s  inými kultúrami a  kritickejšími až skeptickými hlas-
mi, ktoré spochybňujú význam spoznávania a prepájania rôznych kultúr. Takáto diskusia je prirodzená 
a mali by sme jej nechať priestor, aby boli vypočuté všetky hlasy študentov; obavy, neistoty a strach bežne 
sprevádzajú stretnutia s inakosťou. Zároveň musíme udržať pre diskusiu konštruktívny rámec – vyhnúť sa 
neúctivým, agresívnym výrokom a zovšeobecňovaniu a to prostredníctvom zapojenia ja-výrokov (hovoriť 
len o sebe, svojom prežívaní, a nevyjadrovať sa za druhých), zachovania rešpektujúcej atmosféry, vzájom-
ného počúvania sa. Lektor by nemal zmenšovať význam prežívaných emócií, zároveň však musí pracovať 
s  faktami a overovať ich. Dôležitou úlohou lektora je tiež snažiť sa hľadať a upozorňovať na spájajúce 
momenty, ktoré sa v diskusii rôznych hlasov a postojov objavia. Diskusie na témy interkultúrnych môžu 
vyvolať silné emocionálne reakcie, preto je dôležité, aby bol poradca zručný facilitátor a ovládal princípy 
konštruktívnych diskusií.

Zároveň je nevyhnutné, aby mal poradca preskúmané a  zvedomené vlastné postoje k  rôznym druhom 
mobility a medzikultúrnych stretnutí. 

Pre študentov aj poradcov sa jednoduchšie udrží bezpečný rámec diskusie, ak sa sústredí len na  
študijný, vzdelávací, prípadne dobrovoľnícky aspekt zahraničných mobilít. Tu sa môžeme oprieť o  výs-
kumy a teórie, ktoré podporujú ich užitočnosť a pozitívny vplyv nielen na jednotlivých študentov, ale i na  
inštitúcie a medziľudské i medzikultúrne vzťahy. 
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1. Moje kompetencie pre stretnutia s inakosťou 

(inšpirované „aktivitou zameranou na určenie osobných silných stránok“ podľa V. Peavyho, (1992))

Cieľová skupina: záujemci o mobilitu, budúci účastníci mobilít

Vzťah k mobilite: štúdium, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 30 - 50 min. (podľa počtu účastníkov)

Cieľ: Identifikovanie vlastných silných stránok a kompetencií, ktoré účastníci môžu využiť v  inter-
kultúrnej komunikácii; ocenenie a pozitívna spätná väzba od rovesníkov; oboznámenie sa s koncep-
tom interkultúrnych kompetencií a ich využitie pri pobyte v zahraničí; 

Pomôcky/materiál: flipchart, flipchartový papier, fixky na flipchart, pracovný list Interkultúrne  
kompetencie (príloha 1)

Postup: Účastníci sa rozdelia do viacerých menších skupín (minimálne 3 a maximálne 5 na jednu  
skupinu). V rámci menších skupín postupne každý člen porozpráva zážitok, príhodu, akúkoľvek, 
aj malú skúsenosť, akú mal pri riešení náročnejšej situácie pri pobyte v zahraničí, pri komunikácii  
s  cudzincom, a  pod. Môže ísť aj o  krátke a  jednoduché príbehy. Kým jeden rozpráva, ostatní ho 
dôkladne počúvajú a v prípade nejasností kladú otázky. Vo vypočutom príbehu hľadajú momenty, 
ktoré viedli k vyriešeniu situácie, a aké vlastnosti, kompetencie alebo silné stránky rozprávajúceho 
k nim prispeli. Počúvajúci si svoje postrehy zapisujú na papier. Po skončení rozprávania všetci, ktorí 
boli v pozícii poslucháčov, dávajú postupne pozitívnu spätnú väzbu rozprávačovi. Je dobré, ak použí-
vajú formulácie, ktoré prepájajú konkrétne činy s konkrétnymi atribútmi: „Z tvojej rýchlej reakcie 
usudzujem, že si pohotový.“ „V tom, ako si zareagoval na to vystresované dieťa, vidím veľa vnímavosti 
a empatie.“  Všetci členovia sa v rámci menších skupín postupne vystriedajú v pozícii rozprávača. 
Následne sa všetci vrátia do veľkej skupiny a zdieľajú svoje skúsenosti z menších skupín. 

Alternatívy: po návrate do veľkej skupiny lektorka rozdá pracovné listy Interkultúrne kompetencie 
a  stručne kompetencie predstaví. Účastníci sa môžu pokúsiť priradiť identifikované silné stránky 
a vlastnosti či schopnosti k jednotlivým kompetenciám, pokiaľ to je možné. Ďalšou alternatívou je 
vo veľkej skupine diskutovať o tom, ako sa jednotlivé kompetencie prejavili v príbehoch účastníkov 
a ako ich možno ďalej rozvíjať.  Následne sa môžu účastníci individuálne ohodnotiť na škále od 1 
do 7 pre každú z  interkultúrnych kompetencií v pracovnom liste a premyslieť si, aké kroky môžu  
podniknúť na rozvoj tých, ktoré vnímajú ako potrebné. 

Reflexia: Lektor s  účastníkmi reflektuje viacero rovín aktivity. Jednak sa hovorí o  tom, aké bolo  
rozprávať o sebe a aké bolo počúvať pozitívnu spätnú väzbu od druhých. Bolo to pre niekoho neprí-
jemné? Čo bolo jednoduchšie – dávať alebo prijímať spätnú väzbu? Ako sa im počúvali príbehy 
druhých – dokážu aktívne počúvať?

Ďalšou rovinou je zbieranie silných stránok, vlastností a kompetencií, ktoré boli v náročných situáciách 
v  súvislosti so zahraničím užitočné. Všetky relevantné atribúty, ktoré účastníci identifikovali, 
sa zapisujú na flipchart a  diskutujú o  nich. Ktoré sú špecifické alebo obzvlášť dôležité pre pobyt 
v zahraničí (napr. ovládanie cudzieho jazyka, porozumenie kultúrnym špecifikám)? Ktoré sa uplatnia 
aj v iných kontextoch (napr. vnímavosť na potreby druhých, odvaha vystúpiť zo svojej zóny komfortu)? 

Inou rovinou sú zas akademikmi definované interkultúrne kompetencie. Lektorka s účastníkmi disku-
tuje, ktoré z nich sa objavili v ich príbehoch, či niektoré úplne absentovali a pod. 

Postrehy z praxe: 

•	 V skupine stredoškolákov sa môže stať, že niektorí nemajú žiadnu skúsenosť so zahraničia 
alebo zo stretnutia s  cudzincom. Vtedy je možné žiakov povzbudiť, aby si spomenuli na  
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komunikačne náročné situácie, kedy sa museli dohodnúť s  človekom, s  ktorým hľadali  
„spoločnú reč“. Alternatívne je možné prichystať vytlačené príbehy (príloha 2 - Príbehy), 
v  ktorých sa demonštrujú interkultúrne kompetencie. Žiakom sa tieto príbehy rozdajú 
a v menších skupinách si ich prečítajú a ďalej postupujú, ako je opísané vyššie. 

•	 Pri VŠ študentoch sa v skupinách väčších ako s piatimi členmi stávalo, že kvôli nedostatku  
relevantných skúseností sa príbehy viacerých účastníkov veľmi podobali (pomoc cudzincovi  
s orientáciou v meste, oslovenie cudzincom kvôli jednoduchej službe, a pod.) a rozprávanie 
i  identifikácia silných stránok a  vlastností či schopností sa stávali jednotvárne. Preto 
odporúčame skupinky ideálne menšie ako 5 členné.

•	 Mnohí účastníci uvádzali ako veľmi príjemné, že si vypočuli pozitívnu spätnú väzbu na seba 
z úst rovesníkov. 

Príbehy vhodné na diskusiu o interkultúrnych kompetenciách do menších skupín:

„U nás na škole, doma, boli radi hlavne, keď sme boli ticho a počúvali. V podstate mi to nevadilo, tak sa 
človek vlastne veľmi ľahko dostane až ku skúškam a ani sa nezapotí. To bol pre mňa asi najväčší šok, keď 
som bola na Erasme. Byť ticho tam určite nebol spôsob, ako zapôsobiť. Veľa sme pracovali na skupinových 
zadaniach, veľa diskutovali. Bol to úplne iný štýl, musela som trochu pretočiť svoje uvažovanie. Myslím, že 
to je nakoniec to, čo si aj najviac cením - konečne chcel niekto počúvať, čo si naozaj myslím.“

„Ja som fakt dosť spoločenský a nemám problém si nájsť partiu nikde asi. Aj mi vraveli, že tam, kam idem, 
asi nebudú najpriateľskejší, ale mne sa to nezdalo. Veď ľudia sú všade ľudia, radi sa zabavia, pokecajú. Ale 
musím povedať, že aj mne sa podaril riadny trapas, niekedy tak na začiatku pobytu. Som povedal nejaký 
ironický vtip, zavtipkoval, nič vážne, tuším niečo o tom, že veď mi potom dajú na skúške opísať...no mal si 
vidieť, ako sa na mňa pozreli. Chvíľu mi zas trvalo, kým som ich roztopil.“

„V škole som bol medzi tými, čo z angličtiny dostávali dobré známky. Na mobilitu som išiel s tým, že som 
si dosť veril – čo neporozumiem, to si domyslím. Bolo to ale o dosť ťažšie, ako som očakával. Najviac ma 
štvalo, keď som na hodine veľmi presne vedel, čo chcem povedať, ale nedarilo sa mi to v angličtine vyjadriť. 
Musím priznať, že som sa miestami cítil fakt ako blbec. Ale vieš, čo je pointa? Asi tak v polke pobytu sa to 
veľmi zlomilo. A to ma veľmi posunulo, je to úplne iná kvalita teraz, tej angličtiny.“ 
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2. Hľadanie spoločného a rozdielneho – mosty medzi nami

(Hľadanie vlastnej identity v cudzine)

Cieľová skupina: žiaci SŠ, študenti VŠ všeobecne, záujemci o mobilitu, budúci účastníci mobilít

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo 

Časová náročnosť: cca 30 min. (podľa počtu účastníkov)

Cieľ: Hravou formou otvorenie otázky interkultúrnych stretnutí v  zahraničí, vedenie k  citlivosti 
a vnímavosti k inakosti; posilnenie pocitu vlastnej identity a spolupatričnosti

Pomôcky/materiál: kancelársky papier, perá alebo ceruzky, stopky 

Postup: Lektor účastníkom predstaví model, ako narábame s vlastnou identitou v interakcii s druhými, 
ktorý nám môže pomôcť s porozumením toho, ako prebiehajú interkultúrne interakcie/stretnutia. 
Na jednej strane hľadáme spoločné znaky s druhými, aby sme medzi nich zapadli, zisťujeme v čom 
sme podobní a na čo vieme nadviazať; na druhej strane vnímame odlišnosti a vlastnú jedinečnosť, 
cez ktorú sa identifikujeme ako individuality (Kulich, S. J., 2015). Následne lektor vyzve účastníkov, 
aby sa najskôr rozdelili do dvojíc (najlepšie takých, v ktorých bežne nepracujú – ak ide o skupinu  
spolužiakov). Dvojice majú 5 minút, aby našli aspoň 3 veci, ktoré majú spoločné a 3, v ktorých sa 
odlišujú. Ak sa im to podarí pred limitom piatich minút, môžu hľadať ďalšie podobnosti a rozdiely. Po 
uplynutí časového limitu sa dvojice spoja do štvoríc a v tomto novom zoskupení majú splniť rovnakú 
úlohu za 5minút. Následne sa zas spoja dve skupiny do osemčlennej a pokračujú v rovnakom zadaní. 
Rovnaký postup sa opakuje, až kým úlohu nerieši celá skupina. 

Reflexia: Po ukončení cvičenia lektor vedie účastníkov k reflexii o tom, čo sa im robilo ľahšie – hľadali 
podobnosti alebo rozdiely? Ovplyvňovala to veľkosť skupiny a ak áno, ako? Aké stratégie využívali 
a ktoré sa ukázali ako efektívne? Vidia teraz skupinu inak? Cítia sa viac jej súčasťou, alebo naopak? 
Skupina môže diskutovať o tom, ako podobnosti pomáhajú zapadnúť do nového prostredia a ako 
to využiť na mobilite – vyhľadanie ľudí so spoločnými záujmami (napr. zapojenie sa do športového 
klubu, účasť na kvízových večeroch, a pod.) môže uľahčiť adaptáciu na nové prostredie. Pri vlastnej 
jedinečnosti zas odhaľujeme často to, na čo sme hrdí, čoho sa nechceme vzdať. Poznanie toho môže 
byť rovnako dôležité pri hľadaní svojho miesta v zahraničí. 

Postrehy z praxe: 

•	 Čím väčšou sa skupina stáva, tým všeobecnejšie sú spoločné znaky, ktoré nachádza – napr. 
všetci sme už boli niekde v zahraničí; všetci máme radi pizzu. Je dobré, ak lektor dopredu 
povzbudí skupinu, aby neostávala pri tých najvšeobecnejších kategóriách – napr. všetci sme 
ľudia, všetci sme oblečení, a pod. 

•	 Spoločné znaky sú často špecifické pre danú vekovú skupinu – napr. pozeranie seriálov, 
využívanie sociálnych sietí (Instagram, TikTok, a pod.), počúvanie konkrétnej hudby.  

•	 Aj jedinečnosť jednotlivcov sa vo väčšej skupine hľadá ťažšie. Úspešnou stratégiou je ísť do čo 
najväčších detailov a zvláštností. 
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3. Rozdiely medzi krajinami 

Cieľová skupina: záujemci o mobilitu, budúci účastníci mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 30 – 40 min. 

Cieľ: Porozumenie konceptu interkultúrnych odlišností prostredníctvom praktických implikácií 

Pomôcky a materiál: Flipchartový papier, flipchartové fixky, pracovný list Rozdiely medzi krajinami 
I (príloha - 3), perá

Postup: Lektor otvorí aktivitu otázkou, či majú účastníci nejakú skúsenosť alebo zážitok zo  
zahraničia (prípadne s  cudzincom), ktorý by ilustroval rozdiely medzi krajinami/kultúrami. Po  
vypočutí príkladov lektor na ne, pokiaľ je to možné, nadviaže a stručne opíše fenomény a kultúrne 
dimenzie, pri ktorých sa rozdiely často zviditeľňujú. Lektor musí používať jazyk prístupný účastníkom 
a pokiaľ sa nedajú použiť ich návrhy, uvádza ilustračné a ľahko pochopiteľné príklady. Je užitočné, ak 
použije prezentáciu alebo zápis na flipchart, aby jednotlivé body ostali viditeľné počas celej aktivity.

1) vnímanie času (presnosť, dodržiavanie termínov, plánovanie a pod.); 

2) vnímanie priestoru (fyzická blízkosť s druhými, usporiadanie miestností a pod.); 

3) komunikácia (vysoko vs. nízko kontextová kultúra, humor, používanie slov ako prepáč, ďaku-
jem, prosím a pod.); 

4) Individualizmus vs kolektivizmus – vyjadruje mieru významu jednotlivca a skupiny, vplýva na 
chápanie dôležitosti spolupráce a konkurencie;

5) Vzdialenosť od moci – táto dimenzia ovplyvňuje, ako je vnímaná autorita učiteľa,  do akej 
miery sa dodržuje hierarchia v inštitúcii, aké postavenie majú na škole študenti a pod.

 Je dôležité zdôrazniť, že naše vnímanie toho, čo je normálne, je silno späté s  našou  
kultúrnou skúsenosťou. Medzikultúrne nedorozumenia často plynú práve z  presvedčenia, že náš 
partner v  komunikácii sa nespráva „normálne“ – neprichádza v  čase, kedy ho očakávame, nie je  
dostatočne zdvorilý, alebo robí nemiestne vtipy, a  podobne. Je potrebné si uvedomiť, že on  
sa správa v súlade so svojou normou a pre neho môže byť zas čudné naše správanie. 
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Rozdiely medzi krajinami 

1) V roku 2017 sa do správ dostala informácia, že sa japonské dráhy ospravedlnili svojim zákazníkom 
za to, že vypravili vlak o 20 sekúnd skôr, ako bolo v rozpise. Obľúbená satirická stránka Zomri  
v roku 2019 pravidelne zásobovala svojich sledovateľov na Facebooku o meškaniach slovenských 
vlakov, ktoré často presahovali hodiny. 

2) V roku 2020 sa v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid zaviedli opatrenia vedúce k udržovaniu 
sociálnej vzdialenosti, tzv. social distancing. Jasne sa ukázalo, že dodržiavanie týchto pravidiel 
bolo v niektorých krajinách oveľa problematickejšie – napr. pre ľudí v Španielsku a Taliansku je 
objímanie či bozkávanie bežnou súčasťou stretnutí. Naopak, so zveličením vznikli vtipy o tom, že 
sa ľudia vo Fínsku už nevedia dočkať, kedy sa z novozavedených 2 metrových rozostupov budú 
môcť vrátiť opäť k tradičným 3 metrovým. 

3) Angličtina je povestná svojimi zdvorilostnými frázami a písanie pracovných e-mailov je takmer 
veda. Priama žiadosť o službu je pokladaná priam za neslušnú. Preto vyvolalo značný rozruch, 
keď riaditeľ anglickej spoločnosti dostal krátky a stručný e-mail z tureckej pobočky obsahujúci 
zadania, ktorý bol zakončený slovami: „We hope you do your best“ („Dúfame, že sa budete snažiť 
zo všetkých síl“).

4) Opäť sa vrátime k pandémii 2020. Jedným z opatrení, ktoré zavádzali krajiny po celom svete, 
bolo nosenie rúšok. Kým japonských turistov v európskych mestách ste mohli vidieť nosiť rúška už  
v rokoch pred pandémiou a ich povinné zavedenie v 2020 bolo prijaté ako samozrejmosť, v USA sa 
to isté opatrenie stretlo u mnohých ľudí s až agresívnym odporom. Pokladali ho totiž za obmedzo-
vanie ich osobnej slobody. 

5) Vo švédčine síce vykanie existuje, ale od 60-tych rokov 20. storočia sa prakticky nepoužíva. Nie 
je to náhoda – práve v tých časoch totiž spoločenské rozdiely strácali na význame, spoločnosť 
sa liberalizovala a tykanie sa tak stalo primerané aj v rozhovore s neznámymi,  aj pri formálnych  
a oficiálnych udalostiach. Trochu nadnesene sa vraví, že vykanie je už vyhradené len pre oslovenie 
kráľa (a vraj ani jeho by ste tykaním neurazili).

V  pracovnom liste uvedené príklady môže lektor použiť na vysvetlenie jednotlivých fenoménov  
manifestujúcich kultúrne rozdiely. 

Alternatíva: Po stručnom vysvetlení rozdelí lektor skupinu do menších skupín príp. dvojíc, do ktorých 
rozdá pracovný list Rozdiely medzi krajinami II (príloha 3). Skupiny dostanú za úlohu priradiť  
jednotlivé príbehy k vysvetľovaným fenoménom. 

Následne sa v  skupinách pokračuje diskusiou, ako sa dané fenomény prejavujú na Slovensku. Ku 
každému príkladu hľadajú účastníci spoločne odpoveď, pričom nemusia dospieť k  jednoznačnej 
odpovedi, s  ktorou by súhlasili všetci. Po ukončení diskusie sa vrátia účastníci do veľkej skupiny 
a jeden hovorca za každú menšiu skupinu prezentuje výsledky, ku ktorým dospeli. Po prezentovaní 
jednotlivých skupín lektor zhrnie poznatky z aktivity. 

Reflexia: Lektor môže účastníkov upozorniť na to, že niektoré rozdiely sú veľmi subtílne a  na 
prvý pohľad ťažko rozpoznateľné (napr. rozsah osobného priestoru, ktorý je pre jednotlivcov  
prijateľný). Môže tým nadviazať na aktivitu o interkultúrnych kompetenciách, ktoré umožňujú si tieto 
jemné rozdiely všímať (predovšetkým empatia) a primerane na ne reagovať (predovšetkým rámce 
kultúrnych svetonázorov). Zároveň je potrebné reflektovať na prípadné hodnotenie (či už pozitívne 
alebo negatívne) konkrétnych kultúrnych rozdielov. Opäť sa dá odvolať na interkultúrne kompeten-
cie – otvorenosť, zvedavosť, znalosť rámcov kultúrnych svetonázorov a kultúrne sebauvedomenie 
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nám pomáhajú nesúdiť a viac ostávať v roli pozorovateľa. Ak lektor aktivitu „Moje kompetencie pre 
stretnutia s inakosťou“ vynechal, môže použiť príslušný pracovný list (príloha 1 - Interkultúrne kom-
petencie) teraz. Taktiež je dobré reflektovať na to, ako bolo v skupine vnímané Slovensko – zhodli 
sa účastníci v názoroch? Vyskytli sa kritické a hodnotiace hlasy? Alebo naopak, bola predpokladaná 
slovenská realita chápaná ako norma, s ktorou sa porovnávali zvyšné krajiny? 
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 4. Čo očakávam od štúdia v zahraničí? 

Poznámka: Aktivita priamo nadväzuje na aktivitu „Rozdiely medzi krajinami“. Je dôležité, aby  
účastníci mali základný vhľad do kultúrnych rozdielov, ktoré môžu ich pobyt v zahraničí ovplyvňovať. 

Cieľová skupina: VŠ študenti, príp. SŠ žiaci pripravujúci sa na študijnú mobilitu

Časová náročnosť: 30 min.

Cieľ: Príprava žiakov a študentov na možné náročné situácie pri štúdiu, zvýšenie miery porozumenia 
interkultúrnych fenoménov v praktických súvislostiach

Pomôcky a materiál: flipchartový papier, flipchartové fixky, papier, pero

Postup: Lektor môže plynule nadviazať na cvičenie „Rozdiely medzi krajinami“. Účastníci sa rozde-
lia do menších 5–8 členných skupín a v nich sa spoločne majú na 15 minút zamyslieť nad dvomi  
zadaniami:

1) Ako vnímanie času a priestoru, vzťah k moci (autority a hierarchie), jednotlivcovi a kolektívu, 
a podoby komunikácie ovplyvňujú ich štúdium na Slovensku. Lektor ich môže navigovať otázkami: 
Ako je to u nás s časovou presnosťou – tolerujeme meškania pri hodinách alebo pri odovzdávaní 
zadaní? Ako sú u nás usporiadané lavice v triedach a ktoré usporiadanie vám vyhovuje lepšie? 
Akú majú žiaci/študenti pozíciu voči učiteľovi a akú autoritu zastáva učiteľ? Ako je podporovaná 
súťaživosť alebo spolupráca? Akú podobu má u nás spätná väzba v rámci triedy – oceňujeme sa 
navzájom alebo skôr kritizujeme? Hovoríme si veci priamo alebo si dávame pozor/používame 
takt? Formulujeme svoje požiadavky a hodnotenia opatrne, s ohľadom na city druhých a svoje 
alebo vecne a na rovinu? Vedieme účastníkov, aby svoje názory podkladali svojimi konkrétnymi 
zážitkami a pozorovaniami. Je samozrejmé, že odpovede sa môžu u jednotlivých účastníkov líšiť, 
sú ovplyvnené osobnými skúsenosťami a preto diskusia nemá priniesť jeden správny výsledok. 

2) Ako sa tieto veci zmenia pri štúdiu v zahraničí? Očakávajú účastníci zmeny v niektorej z vyššie 
oslovených oblastí? Ak účastníci plánujú mobility do rôznych krajín, môžu spolu diskutovať o tom, 
či predpokladajú rôznorodé zmeny a aké. 

Účastníci si svoje postrehy môžu zapisovať a po uplynutí  15 minút lektor otvorí zdieľanie vo veľkej 
skupine. Zástupcovia menších skupín sa podelia o svoje názory, ku ktorým dospeli. Lektor zapisuje 
nápady ohľadom rozdielov v štúdiu na flipchart, aby boli viditeľné pre všetkých. 

Reflexia: Lektor sa v reflexii na aktivitu pýta účastníkov aj na ich postoje k potenciálnym zmenám 
vo vyučovaní, ktoré ich v zahraničí čakajú: majú z nich účastníci obavy? Alebo sú, naopak, pre nich 
motiváciou pre štúdium v zahraničí? Uvažovali nad tým, ako sa môže ich štúdium zmeniť a čo to pre 
nich môže znamenať? Aké podoby štúdia sú im bližšie? 

Lektor môže tiež podnietiť účastníkov, aby sa o konkrétnej inštitúcii, ktorá ich počas mobility prijme, 
pokúsili zistiť okrem praktických informácií (lokalita, predmety, ubytovania) aj informácie o vyučo-
vacích metódach, formách práce a zadaniach, na ktorých budú pracovať.

Lektor na záver zhrnie, že kultúrne rozdiely sa môžu prejavovať aj v triedach, do ktorých sa účastníci 
dostanú a vďaka tejto aktivite na ne môžu byť lepšie pripravení. 

Postrehy z praxe: 

•	 VŠ študenti i SŠ študenti často po skúsenostiach zo zahraničných škôl oceňujú mieru dôvery, 
ktorú do nich učitelia/majstri vkladali, a následne získanej samostatnosti. Umožnilo im to 
nadobudnúť sebavedomie a vieru vo vlastné schopnosti. 

•	 Autorita učiteľa je často témou aj v samostatnom rozprávaní absolventov mobilít. Mladí ľudia 
oceňujú priateľský a  rovnostársky postoj a  prístupnosť učiteľov predovšetkým v  krajinách 
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západnej Európy.
•	 V  priamom rozpore bol naratív jedného slovenského učiteľa - ten na svojej mobilite  

postrehol vysokú mieru autority, ktorú požívali rumunskí kolegovia, a  ktorá bola v  jeho  
očiach nasledovaniahodná a žiadúca aj na našich školách. 

•	 Absolventi mobilít tiež často reflektujú na množstvo a nároky štúdia v jednotlivých krajinách 
(opäť predovšetkým severozápadná Európa). Hovoria o  svojom prekvapení z  náročných  
diskusií, skupinových tvorivých zadaní, práci s literatúrou, na ktoré neboli zo slovenských škôl 
zvyknutí.
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5. Prezentácia Slovenska 

Cieľová skupina: budúci účastníci mobility

Vzťah k mobilite: plánovaný pobyt – štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 40 – 60 min. 

Cieľ: Príprava na rolu „cudzinca“, podpora kultúrneho sebauvedomenia 

Pomôcky a materiál: Flipchartový papier, flipchartové fixky, farbičky, farebné papiere, nožnice, 
špagát, lepiaca páska, lepidlo, prípadne ďalší kreatívny materiál 

Postup: Lektorka sa v úvode pýta účastníkov, či už v zahraničí boli a s akými reakciami sa stretli, keď 
povedali, že pochádzajú zo Slovenska. Aký mali z reakcií pocit? Bolo niečo, čo ich prekvapilo alebo 
inak zasiahlo? Po úvodnom zbieraní skúseností lektorka hovorí o tom, že mladí ľudia na mobilite 
sa chtiac-nechtiac stávajú reprezentantmi Slovenska a že hoci si to nemusia uvedomovať, pomáha-
jú vytvárať obraz o krajine. S najväčšou pravdepodobnosťou sa budú stretávať s otázkami, odkiaľ 
pochádzajú a ako sa u nás žije, čo je pre našu krajinu typické, akí sú Slováci a pod. Takéto otázky 
budú súčasťou bežnej konverzácie, ale môže sa tiež stať, že ich v  rámci uľahčenia adaptačného 
procesu zahraničných študentov vyzvú k prezentácii krajiny na niektorej vyučovacej hodine, multi-
kultúrnom večere alebo podobnej udalosti. 

Aby boli na to pripravení, môžu si účastníci teraz pripraviť krátku, 5-minútovú prezentáciu  
o Slovensku. Rozdelia sa do menších skupín po 3-5. Dostanú k dispozícii kreatívny materiál, môžu 
využiť svoje telefóny na vyhľadávanie informácií na internete, na nahranie videa, pustenie hudby či 
využitie svojich fotiek, môžu byť tvoriví a vynachádzaví. Je na nich, aby sa dohodli, ktoré informácie 
o Slovensku chcú zdieľať a akou formou to urobia. Na prípravu prezentácie majú nasledujúcich 20 
minút. 

Po 20 minútach sa celá skupina stretne a postupne dostanú priestor všetky pripravené prezentácie. 

Reflexia: Lektorka predtým, než vyzve účastníkov k dávaniu spätnej väzby na jednotlivé prezentácie, 
ocení všetkých za ochotu a odvahu prezentovať pred skupinou. Pomenuje prezentačné zručnosti ako 
zručnosti dôležité pre mobilitu, štúdium i pre trh práce. Potom požiada účastníkov, aby sa vyjadrili 
k prezentáciám svojich „kolegov“, pričom sa cielene majú zamerať na pozitíva. Cieľom je vyzdvihnúť 
silné stránky prezentácie, oceniť, čo sa im páčilo a  tak podporiť prezentujúcich. Zbiera sa spätná  
väzba vždy na jednu prezentáciu a potom sa nechá slovo prezentujúcim, aby povedali, ako sa im 
prezentácia tvorila, čo bolo pre nich ľahké/ťažké/prekvapujúce a  aká bolo samotná prezentácia 
pre nich. Na záver sa môžu vyjadriť k spätnej väzbe. Takýto postup sa následne uplatní pre všetky 
prezentácie. 

Postrehy z praxe: 

•	 Túto aktivitu je vhodné zaradiť na odľahčenie po aktivitách, ktoré si vyžadovali sústredenie, 
prinášali veľa informácií, a keď lektor vníma pokles energie v skupine. 

•	 Pre niektoré skupiny bude 20 minút málo, pretože sa pohrúžia do tvorenia, prípadne  
neodhadnú náročnosť svojho projektu. Je preto dobré informovať priebežne skupinu o zostá-
vajúcom čase a 5 minút pred koncom upozorniť na to, že treba prípravy ukončovať. 

•	 V  aktivite vznikajú veľmi rôznorodé prezentácie – od vtipných komentárov „typických  
slovenských čŕt“ (vrátane dobrého vzťahu Slovákov k alkoholu), cez papierové kroje po infor-
mačné reklamy. Tiež formy prezentácie bývajú rozmanité – dialógy o Slovensku, reportáže, 
scénky a pod. 

•	 Ak sa účastníci cítia v skupine uvoľnene a podarí sa vám povzbudiť ich k tvorivosti, budete 
prekvapení, koľko nápadov, energie a radosti môže táto aktivita vyvolať.
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ZVLÁDANIE ZMENY A NÁROČNÝCH 
SITUÁCIÍ
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1. Mapovanie životného priestoru tu a tam 

(samostatná práca s reflexiou v skupine)

Cieľová skupina: záujemci o mobilitu, budúci účastníci mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 20 - 30 min. 

Cieľ: uvedomenie si zmien v každodennom živote, ktoré účastníkov čakajú na mobilite; oboznámenie 
sa s niektorými stratégiami na ich zvládanie

Pomôcky a materiál: flipchart, flipchartové fixky, papier a pero (prípadne farebné ceruzky a fixky) pre 
každého účastníka

Postup: Lektorka vysvetlí, že najskôr sa bude pracovať individuálne a neskôr vo veľkej skupine. Požia-
da účastníkov, aby si pripravený papier pred sebou rozdelili nejakým spôsobom na rovnaké polovice. 
Na jednu polovicu si majú účastníci mapovať svoj aktuálny životný priestor, čiže zaznamenať všetky 
činnosti, ľudí, záujmy, nálady, atď., ktoré tvoria ich aktuálny každodenný život. Jednotlivým zložkám 
svojho životného priestoru môžu na papieri prideliť rôzne farby, tvary a veľkosť podľa ich dôležitosti 
či množstva času, ktorý im venujú. Na túto samostatnú prácu dostanú účastníci 5-8 minút. Následne 
ich lektorka požiada, aby na chvíľu odložili perá, pohodlne sa usadili a skúsili si predstaviť, že sa 
posunuli do budúcnosti, napr. pol roka od teraz, a sú už nejaký čas na mobilite. Lektorka nechá čas 
na vizualizáciu predstavy a vedie účastníkov otázkami – s kým vo svojej predstave sú, kde sú, čo 
robia, v akom emocionálnom rozpoložení sa nachádzajú, aké obrazy, zvuky, prípadne vône či chute 
zažívajú. Po ukončení predstavy lektor vyzve účastníkov, aby podobným spôsobom ako predtým na 
druhú polovicu papiera zmapovali svoju predstavu o živote v zahraničí. Všímať si majú predovšetkým  
zmeny, ktoré sa s ich životným priestorom udejú; ktoré jeho časti získali na dôležitosti, ktoré sa úplne 
stratili, a pod. Opäť účastníci dostanú 5-8 minút na samostatnú prácu. Po jej ukončení ich lektorka 
vyzve, aby sa v rámci celej skupiny podelili s  niektorými nápadmi, ktoré si zaznamenali. Rozdelí 
flipchartový papier na polovicu a vytvára na ňom spoločnú mapu životného priestoru – najskôr  
aktuálneho a  následne počas mobility. Po vytvorení mapy začne lektorka spoločne s  účastníkmi  
hovoriť o  tom, aké rozdiely sa v  mapách ukazujú, a  hľadať mosty, ktoré medzi dvomi životnými  
priestormi treba urobiť, aby prechod medzi nimi prebehol čo najľahšie. Môže ísť o praktické veci, ako 
nezabudnúť telefón, ktorý zabezpečí kontakt s blízkymi doma; niekto môže chcieť ešte pred odcho-
dom zlepšiť cudzí jazyk, aby sa cítil istejšie, a pod.

Reflexia: Lektor sa pýta účastníkov, či sa im predstavy budúcnosti na mobilite vybavovali ľahko,  
alebo to pre nich bolo náročné. Môže tiež v reflexii poukázať na okruhy tém, ktoré sa objavili a často 
objavujú pri tejto aktivite: očakávanie interkultúrnych stretov, zmeny v oblasti štúdia, obava o bez-
pečnosť, strata kontaktu s blízkymi doma, spoznávanie nových ľudí, peniaze (prípadne ich nedosta-
tok), jedlo, zábava, cudzí jazyk. Niektoré zmeny môžu sprevádzať obavy (napr. zo samoty, z náročného 
štúdia a  pod.), niektoré naopak vyvolávať radosť (očakávanie samostatnosti, spoznávanie nových 
ľudí, večierky a pod.). S účastníkmi môže lektor reflektovať na to, že mnohé obavy, ktoré z cvičenia 
vyplynuli, sa dajú v predstihu riešiť a dá sa na ne pripraviť. Na záver môže poukázať na to, že takéto 
cvičenie môže účastníkom pomôcť aj pri iných životných zmenách. 

Postrehy z praxe: 

•	 Ak máte viac času, môžu sa účastníci s mapou životného priestoru pohrať viac – vytvoriť koláž 
z výstrižkov z časopisov, nakresliť ju, prípadne spraviť dlhšiu imagináciu jedného dňa na mo-
bilite. Tak môže byť aktivita tvorivejšia a dostanete sa k novým postrehom a nápadom, ktoré 
pri čisto verbálnej produkcii neprichádzajú. 

•	 Zmeny v životnom priestore a pomenované výzvy sú práve oblasti, ktorým sa pri príprave na 
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mobilitu zaoberáme. Ak túto aktivitu lektor použije na začiatku workshopu, môže na ňu prie-
bežne nadväzovať pri ďalších aktivitách (napr. pri práci na interkultúrnych kompetenciách, 
pri oboznamovaní sa so zvládacími stratégiami a cvičeniach na riešenie problémov či stano-
vovanie cieľov). 

•	 Na základe tejto aktivity sa môžu účastníci rozhodnúť, ktorej téme sa chcú v priebehu work-
shopu intenzívnejšie venovať, a vytvoríme následne tri skupiny s rôznymi zadaniami: 1) ako 
zvládnuť obavy a stres (práca na zvládacích stratégiách a zdrojoch); b) ako využiť mobilitu 
pre svoje budúce lepšie uplatnenie vo svete práce a zvládnuť nároky štúdia (práca s pláno-
vaním a stanovovaním cieľov, rozvoj zručností, stratégie riešenia problémov), c) ako si nájsť 
priateľov a vyznať sa v cudzom prostredí (práca s interkultúrnymi rozdielmi a kompetencia-
mi). Takýto spôsob práce, kedy skupiny pracujú na rôznych témach, je skvelý, keď máme na 
prípravný workshop nízku časovú dotáciu.   

•	 Táto aktivita sa na workshopoch opakovane ukazuje ako zmysluplná aj preto, že vyvoláva 
zmenu nálady. Predstava budúcnosti, imaginácia dňa z mobility môže preladiť ľudí, energeti-
zovať ich a priniesť radosť a zvedavosť. Aj účastníci, ktorí predtým neboli aktívni, sa pri tejto 
aktivite často zapoja. 
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2. Ako na riešenie problémov 

(práca v menších skupinách)

Cieľová skupina: žiaci SŠ všeobecne, záujemci o mobilitu, budúci účastníci mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 30 min. 

Cieľ: oboznámenie sa s rôznymi metódami riešenia problémov 

Pomôcky a materiál: flipchart, flipchartové fixky, pracovný list Modelové situácie (príloha 4)

Postup: Lektor na úvod aktivity hovorí o tom, že počas mobility zažívajú účastníci často okolnosti, 
kedy si musia sami poradiť. Pre niektorých to môže byť nová skúsenosť, ak sa doteraz spoliehali na 
podporu blízkeho okolia. Aj tí, ktorí sú zvyknutí na väčšiu samostatnosť, sa môžu ocitnúť v pre nich 
neznámej situácii. Následne povie tri modelové problematické situácie. 

„Hlad u domácich“ – Rodina, do ktorej sa 16-ročný stredoškolák Peter dostal, sa stravuje vegánsky  
a rovnaké jedlo poskytujú aj jemu. Množstvo ani typ jedla Petrovi vôbec nevyhovuje, stále je hladný. 
Hotovosť, ktorú na mobilite má, si nechce míňať na potraviny, a keby to aj robil, obáva sa, že by mu 
na celý pobyt zďaleka nevystačila. 

„Sama v meste“ – 17-ročná Lucia sa vybrala do mesta, ale keď vysadla z autobusu, zistila, že je na 
úplne inom mieste, ako chcela. Mapu si nezobrala, lebo trasu si dobre pozrela a spoliehala sa na 
svoju skvelú pamäť. Mobil sa jej už vybíja a signál je taký slabý, že pripájanie na internet trvá celú 
večnosť.

„Introvert v šírom svete“ – Samuel nepatrí k veľmi spoločenským typom. Doma má pár priateľov, 
zbližovanie s ktorými mu trvalo skoro celý prvý ročník na strednej. Teraz sa ocitol sám na štúdiu  
v Nemecku a hoci by mu nevadilo sa cez prestávky schovať za knihu, uvedomuje si, že sem prišiel 
kvôli zdokonaleniu nemčiny a to bez konverzácie nejde. Rád by mal aj pocit, že medzi svojich 
rovesníkov zapadol.

Účastníci sa sami môžu podľa záujmu rozdeliť do skupín, kde sa budú riešiť jednotlivé problémy. 
Každá skupina pri zadaní úlohy dostane okrem vytlačeného príbehu aj stručný opis metódy riešenia 
problémov, ktorú majú využiť, a  pravidlá zbierania nápadov. Každá skupina rieši iný problém 
a využíva inú metódu. Lektor stručne jednotlivé metódy tiež predstaví a vysvetlí, že ich cieľom je 
množstvo riešení a nový, neobvyklý pohľad na ne. Taktiež zdôrazní, že v prvej fáze hľadania riešení 
sa neposudzuje ich realizovateľnosť, ale naopak, cení sa invenčnosť, uvoľnenosť a sloboda tvorby. 
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Brainwriting – spontánne zbieranie nápadov členov skupiny na riešenie predloženého nápadu 
písomnou formou. Každý sám za seba na flipchart zapisuje svoje nápady, žiaden sa neodmietne. 
Môže ísť aj o bláznivé, nerealistické a nerealizovateľné nápady. 

Pravidlá 
1. Nesúďte riešenia
2. Podporte bláznivé nápady
3. Inšpirujte sa nápadmi druhých
4. Sústreďte sa na tému
5. Dôležitá je kvantita, nie kvalita nápadov

Mind-mapping (mentálne mapovanie) – grafické zaznamenávanie nápadov a ich vzájomných vzťa-
hov. Do stredu sa umiestni riešený problém a okolo neho sa zapisujú asociácie a nápady súvisiace 
s problémom. Každý nápad alebo asociácia sa môže následne ďalej rozvíjať a vetviť. 

Pravidlá 
1. Nesúďte riešenia
2. Podporte bláznivé nápady
3. Inšpirujte sa nápadmi druhých
4. Sústreďte sa na tému
5. Dôležitá je kvantita, nie kvalita nápadov

Role-storming – hľadanie riešenia problému z pohľadu rôznych ľudí. Je možné si vybrať ľudí, ktorí 
nejak súvisia s problémom alebo jeho riešením; je tiež možné pozrieť sa na problém očami svojho 
obľúbeného hrdinu, svojho otca/matky, alebo priateľa, učiteľa a pod.

Pravidlá 
1. Nesúďte riešenia
2. Podporte bláznivé nápady
3. Inšpirujte sa nápadmi druhých
4. Sústreďte sa na tému
5. Dôležitá je kvantita, nie kvalita nápadov

(pravidlá: https://www.ideou.com/pages/brainstorming)

Žiaci pracujú v  menších skupinkách, odpovede zapisujú na flipchartový papier. Lektor môže  
povzbudzovať svojimi nápadmi a dávať návrhy, ak sa zdá, že produkcia riešení viazne. 

Po zapísaní riešení (10 - 15 minút) každá skupina vyberie jedného člena, ktorý odprezentuje nápady 
ostatným a zároveň predstaví metódu riešenia problémov, prostredníctvom ktorej skupina praco-
vala. Žiaci z iných skupín počúvajú a môžu doplniť riešenia, ktoré napadnú im. Následne sa začne 
diskutovať o realizovateľnosti nápadov, prípadne ich využiteľných alternatívach a vyhodnocuje sa 
aj ich efektivita. Dopíšu sa uskutočniteľné verzie riešení a podčiarknu sa tie, na ktorých sa skupina 
zhodne, ako na užitočných.

Reflexia: Lektor ocení množstvo nápadov, zrekapituluje najoptimálnejšie riešenia a  ich praktický 
prínos pre prípravu na mobilitu. Môže sa účastníkov spýtať, či si pamätajú na vlastnú skúsenosť, keď 
museli prísť s tvorivým či invenčným riešením a ako sa im pri tom darilo. Poukáže na to, že mnohé 
tvorivé riešenia vznikajú práve v dôsledku krízy alebo núdze, ktorá mobilizuje naše sily. Na záver 
sa opýta účastníkov, ako sa im pracovalo s jednotlivými metódami. Vyhovovali im metódy riešenia 
problémov v takej podobe, ako sa s ňou teraz oboznámili? Zaujalo ich na nich niečo, prekvapilo? 
Vedia si predstaviť ich využitie vo svojom živote? 

https://www.ideou.com/pages/brainstorming


43

Praktická časť

Postrehy z praxe:

•	 Ak sa účastníci zaseknú pri mind-mappingu, môže im lektor pomôcť nachádzať prvé  
asociácie a vetviť ich do riešení. Napr. 

•	 Keď sa zdá, že nápady už dochádzajú a účastníci prestávajú zapisovať, netreba sa ponáhľať 
s ukončením aktivity. Obvykle príde druhá vlna nápadov, len jej treba dať čas. 

•	 Ak účastníci v  predchádzajúcich aktivitách formulujú konkrétne obavy ohľadom mobility, 
môže sa použiť ich konkrétny problém miesto modelových situácií. Zvýši to ich zaangažova-
nosť na hľadaní riešení a zároveň to priamo podporí ich prípravný proces.

Vybíjajúci sa 
telefón

• hľadať možnosť nabíjania v kaviarni
• požiadať okoloidúcich o telefón

• hľadať mapu na zastávke autobusu
• skúsiť si z pamäti vybaviť ďalšie časti mapy

• posedieť si a kašľať na cestu späť
• skúsiť nájsť nejakú s WIFI

Kaviarne 
a reštaurácie

Mapa
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3. Zmeny, ktoré mám za sebou 

(individuálna práca)

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ všeobecne, záujemcovia o mobilitu, budúci účastníci mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 20 min. 

Cieľ: zmocnenie účastníkov pri zvládaní zmien a tranzitívnych období, oboznámenie sa s rôznymi 
zvládacími stratégiami 

Pomôcky a materiál: papier a pero pre všetkých účastníkov, flipchart, pracovný list Zvládacie straté-
gie (príloha 5)

Postup: Lektor uvedie aktivitu krátkym výkladom, v ktorom predstaví zahraničnú mobilitu ako veľkú 
zmenu, resp. tranzíciu, ktorá predstavuje pre jej účastníkov výzvu. Zároveň zdôrazní, že všetci účast-
níci už zvládli viacero významných zmien v ich životoch – prinajmenšom prechod na základnú, stred-
nú resp. vysokú školu, krízu v súvislosti s pandémiou COVID- 19 a následné zavretie škôl, prípadne 
sťahovanie, narodenie súrodenca, rozchody a pod. Či tieto zmeny pociťovali ako náročné, alebo ich 
zvládli hravo, využili pri nich viaceré stratégie, ktoré im pomohli sa s nimi vyrovnať. Pri tejto aktivite 
sa preto zamerajú na zozbieranie nápadov, čo u nich fungovalo ako nápomocné a toho, čo by ešte 
mohli vyskúšať. 

Úlohou účastníkov je skúsiť sa preniesť v pamäti ku významnej zmene, ktorú majú za sebou – napr. 
prechod do školy, „koronovú“ krízu, alebo čokoľvek ich napadne. Všetci sa pre seba individuálne 
zamyslia, aké to pre nich bolo – náročné alebo takmer nenápadné? Vnímali u seba väčší stres alebo 
ich ani nenapadlo, že potrebujú niečo zvláštne robiť? Čo im v  tom čase pomáhalo? Boli to ľudia, 
aktivity, hudba, domáci miláčik..? Ak zmenu nevnímali ako náročnú, možno to bolo práve vďaka 
niečomu alebo niekomu – čo to bolo? Možno im pomáhala nejaká ich vlastnosť alebo schopnosť. 
Všetko, čo im napadá, si majú účastníci zapísať na papier. Keď lektor usúdi, že jednotliví účastníci už 
skončili so zapisovaním, vyzve ich, aby sa postavili a začali sa prechádzať po miestnosti a stretávať 
ostatných. Ak stretnú niekoho, od koho by sa radi dozvedeli, ako svoje zmeny zvládol, zastavia sa pri 
ňom a navzájom si prečítajú svoje nápady a stručne sa o nich porozprávajú. Ak sa medzi nápadmi 
konverzačného partnera nájde taký, ktorý sa v ich zozname nenachádza, pripíšu si ho na svoj papier. 
Aby človek zozbieral čo najrôznorodejšie stratégie, je dobré porozprávať sa aj s ľuďmi, s ktorými sa 
až tak nepozná (v skupine, kde sú účastníci napr. z jednej triedy). Každý by sa mal stretnúť aspoň so 
štyrmi ďalšími ľuďmi. 

Reflexia: Po ukončení zberu nápadov sa účastníci vrátia na svoje miesto a pokračuje sa reflexiou. 
Lektor sa môže pýtať na to, koľko nových stratégií sa im podarilo zozbierať a či si vedia predstaviť, 
že by nejakú použili aj pre seba. Opakovali sa nejaké stratégie častejšie ako iné? Našli sa aj nejaké 
kontroverzné stratégie (napr. pitie alkoholu, dlhé denné spanie, izolácia)? Vnímajú ich účastníci ako 
efektívne? Napadá im, čím ich nahradiť? Nápady účastníkov zapisuje na flipchart. Na záver lektor 
prestaví zvládacie stratégie z pracovného listu, ktorý tiež rozdá účastníkom. 

Postrehy z praxe: 

•	 Niektorí účastníci nevnímali zatiaľ žiadnu zmenu vo svojom živote ako náročnú. Aby ostali  
v aktivite angažovaní, môžu si zapisovať svoje stratégie, ktoré využívajú v stresujúcich situáciách, 
prípadne ako pomáhajú tým, ktorý zmeny/stres zvládajú horšie. 

•	 V niektorých, hlavne stredoškolských skupinách sa objavia aj kontroverzné zvládacie stratégie 
ako užívanie drog a alkoholu, či sex. Môže ísť o snahu provokovať a testovať lektora – vtedy je 
najlepšie  reagovať s humorom a nadhľadom a nepresviedčať účastníkov o nevhodnosti týchto 
stratégií, skôr v dialógu hľadať možné alternatívy. 
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4. Neverbálne vyjadrenie silných stránok

(práca vo dvojiciach)

Cieľová skupina: žiaci SŠ, študenti VŠ, záujem o mobilitu, plánovaná mobilita - študijná, stáž, dobro-
voľníctvo

Časová náročnosť: 10 – 20 min. 

Cieľ: zmocnenie účastníkov pri zvládaní zmien a tranzitívnych období, posilnenie ich sebavedomia

Pomôcky a materiál: papier a pero pre všetkých účastníkov, flipchart a flipchartové fixky

Postup: Lektor vyzve účastníkov, aby sa zamysleli nad tým, aké sú ich silné stránky, ktoré budú môcť 
využiť pri pobyte v zahraničí. Môže ich dať do súvislosti s predchádzajúcimi aktivitami, pripomenúť 
im ich a  poukázať na charakteristiky, vlastnosti a  schopnosti, o  ktorých už bola reč (napr. inter-
kultúrne kompetencie, silné stránky získané zo spätných väzieb pri prezentácii Slovenska, odvaha 
a samostatnosť pri rozhodovaní sa o mobilite, zvládanie náročných situácií a pod.). Môžu však pra-
covať i s akýmikoľvek inými silnými stránkami. Potom si majú z viacerých nápadov vybrať 1-2, ktoré 
budú prezentovať svojmu susedovi. Nemôžu mu ju však priamo povedať, ale vyjadriť kresbou alebo 
pohybom, pantomímou bez použitia slov. Sused háda silnú stránku a keď uhádne, vymenia sa úlohy. 
Môžu tak spraviť aj viackrát, kým lektor vníma, že je skupina aktívna. 

Alternatíva: Každá dvojica sa môže dohodnúť na spoločnej silnej stránke a jej neverbálnom vyjadrení 
a prezentovať sa pred celou skupinou. Kto uhádne, ten so svojím susedom prezentuje pred skupinou 
zas ich spoločnú silnú stránku. Postupne sa vystriedajú všetky dvojice. 

Reflexia: Lektor sa pýta účastníkov, ako sa im pracovalo na zadaní. Čo bolo pre nich príjemnejšie 
– hádať silnú stránku suseda alebo vyjadrovať svoju? Bolo pre nich ťažké nájsť spôsob, ako sa  
vyjadriť bez slov? V  cudzine sa niekedy dostávame do situácií, kedy nás slová zrádzajú – je pre  
účastníkov predstava, že sa musia dohovoriť „rukami-nohami“ nepohodlná alebo sa vedia  
spoľahnúť na svoje komunikačné zručnosti v  rôznych podobách? V  reflexii je tiež možné sa roz-
právať o tom, prečo pokladajú silné stránky, ktoré si navzájom prezentovali, za užitočné pri pobyte  
v zahraničí. 

Postrehy z praxe:

•	 Táto aktivita obvykle zdvihne úroveň energie v skupine, preto je dobré ju zaradiť, keď účast-
níci strácajú pozornosť.

•	 Pre stredoškolákov môže byť zaujímavá alternatívna aktivita „Superschopnosti“, kde sa silné 
stránky prezentujú ako schopnosti superhrdinov. Bližší opis aktivity, vrátane pracovného listu 
nájdete tu (str.27). 

•	 So silnými stránkami pracuje mnoho ďalších vhodných aktivít. Pre VŠ študentov, ktorí ovláda-
jú anglický jazyk, môže byť zaujímavé vyplniť si napr. online test charakterových silných strá-
nok zadarmo na stránke https://www.viacharacter.org/. Na tej istej stránke sa dajú zdarma 
stiahnuť infografiky silných stránok/cností, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre tých, ktorí pre 
svoje prednosti nemajú pomenovanie (v anglickom jazyku). 

•	 Pre mladých ľudí môže byť zaujímavé hovoriť aj o  tom, že pri téme silných stránok je ne-
smierne dôležitý kontext. To, čo pokladajú za svoju nevýhodu, sa môže niekedy ukázať ako 
užitočné. Preto sa môžu učiť prerámcovať svoje slabšie miesta ako výzvy, resp. hladať v nich 
výhody – napr. silný introvert môže mať na mobilite väčší problém zapadnúť, ale na druhej 
strane je zvyknutý byť sebestačný a  zvládať veci po svojom, čo mu môže byť na mobilite 
k úžitku, a pod.

https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/39.pdf
https://www.viacharacter.org/
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5. Hodnoty 

(samostatná práca s pracovným listom)

Cieľová skupina: mladí ľudia so schválenou mobilitou

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 20 min. 

Cieľ: Uvedomenie si vlastných hodnôt a ich súvislosť s mobilitou 

Pomôcky a materiál: pero pre všetkých účastníkov, pracovný list Pracovné hodnoty (príloha 6)

Postup: Lektor uvedie aktivitu stručným výkladom o  pracovných hodnotách a  ich význame pre 
jednotlivca. Hovorí o  tom, že hodnoty sú súčasťou nášho svetonázoru – toho, čo pokladáme za 
dôležité, čomu sa chceme venovať, v čom vidíme zmysel a čo nám dáva pocit, že náš život niekam 
smeruje. Hoci sú často neuvedomované, ovplyvňujú naše rozhodnutia a  sprevádzajú nás všade – 
aj do zahraničia. Tam môžu hodnoty a svetonázor predstavovať záchytný bod, istotu, ktorú v sebe 
máme - pomyselný maják; zároveň však môžu byť vystavené konfrontácii, na ktorú sme neboli zvyk-
nutí. Pobyt v zahraničí a stretnutie s ľuďmi z iných kultúr môžu naše hodnoty vystaviť skúške a popre-
hadzovať naše priority. Hoci niektorí účastníci ešte možno nemajú pracovnú skúsenosť, už výber VŠ 
je ovplyvnený ich predstavou o tom, kde by sa chceli v budúcnosti uplatniť. 

Následne rozdá pracovné listy „Pracovné hodnoty“ a  dá k  nim inštrukciu: Prečítajte si pozorne  
všetkých 32 hodnôt, ktoré v pracovnom liste vidíte. Môžete si ich prečítať aj viackrát za sebou. Ak 
vás niektorá hodnota zaujme alebo ju vnímate ako vašu, ako hodnotu, ktorou sa riadite, označte ju 
bodkou, hviezdičkou, akokoľvek. V ďalšom kole prechádzajte už len označené hodnoty a vyberte 
z nich maximálne 5 a minimálne 3 hodnoty, ktoré najlepšie vystihujú to, na čom vám v práci ale-
bo potenciálnej práci záleží. Skúste porozmýšľať, ako sa dané hodnoty prejavia alebo uplatnia pri  
pobyte v zahraničí. Môžete si k tomu napísať stručné poznámky. Keď budete hotový, položte pero, 
aby som videl/a, že ste skončili. 

Lektor pozoruje, kedy účastníci odložia perá a keď všetci skončili s prvou úlohou, pokračuje v zadaní:

Teraz si pozrite, akej farby sú vami vybrané hodnoty. Opakuje sa nejaká farba viac? Hodnoty, ktoré 
majú rovnakú farbu, niečo spája, spadajú do jednej kategórie. Na druhej strane pracovného listu 
nájdete stručnú charakteristiku jednotlivých kategórií i  s nápadmi, ako môžu formovať váš pobyt 
v zahraničí. Pozrite si tieto tipy. 

Reflexia: Lektor sa účastníkov pýta na to, či sa už niekedy nad svojimi pracovnými hodnotami 
zamysleli, či v nich majú jasno alebo stále tápu. Ako sa im vyberalo zo zoznamu hodnôt? Našli tam 
tie svoje alebo si museli dopísať vlastné? Mali nejaké nápady, ako hodnoty ovplyvnia ich mobilitu, 
alebo ako mobilita zasiahne ich hodnoty? 

Postrehy z praxe:

•	 Práca s  hodnotami v  kontexte kariérového poradenstva sa u  mladých ľudí osvedčila pri 
mnohých príležitostiach. Hoci občas máme pochybnosti, či je takáto aktivita dostatočne  
atraktívna, veľmi často ju žiaci i študenti berú veľmi zodpovedne a sústredene vyberajú svoje 
hodnoty. 

•	 V súvislosti s generáciou mladých ľudí, ktorí práve vstupujú na trh práce alebo sa na neho 
pripravujú, sa hovorí aj o nových hodnotách, čo so sebou prinášajú. Viac ako predchádzajúce 
generácie vraj kladú dôraz na zmysluplnosť svojej práce, dostatok voľného času či zábavu, 
ktorú chcú prežívať priamo v práci. 
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CIELE MOBILITY
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1. Motivácia pre mobilitu 

(samostatná práca s pracovným listom)

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ so záujmom o mobilitu, budúci účastníci mobility

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 20 min. 

Cieľ: sformulovanie si vlastných dôvodov pre mobilitu 

Pomôcky a materiál: pero a pracovný list „Motivácie“ pre každého účastníka (príloha 7)

Postup: Lektorka rozdá každému účastníkovi pracovný list „Motivácie“ a prečíta nahlas inštrukcie: 
Pre odchod do zahraničia môžu mať ľudia mnohé, i odlišné dôvody. Či je tvojou motiváciou spoznať 
čo najviac ľudí a zabaviť sa, alebo si si vybral štúdium na prestížnej škole, aby sa ti otvorili kariérové 
možnosti, je to v poriadku. Mobilita ti pomôže naplniť rôzne tvoje ambície a túžby. Je dobré mať vo 
svojich dôvodoch jasno a na to slúži nasledujúci kvíz - Aké sú tvoje dôvody pre odchod do zahraničia?

Vyplň test a preskúmaj svoje dôvody a  motívy pre pobyt v  zahraničí. Môžeš mať naraz viacero  
rôznych motívov. Z nasledujúcich tvrdení si podčiarkni tie, ktoré najlepšie opisujú tvoju situáciu. Keď 
s podčiarkovaním skončíš, porátaj si, koľkokrát si si vybral jednotlivé symboly, ktoré sú pred každým 
výrokom. Potom obráť pracovný list a prečítaj si text pri symbole, ktorý sa Ti najčastejšie opakoval. 
Ak je takých viac, prečítaj si ich všetky. 

Reflexia: Lektorka sa pýta účastníkov, koľkým vyšla v teste 1. motivácia, koľkým 2. atď. Majú účastníci 
s  rovnakým výsledkom skutočne rovnaké dôvody? Zodpovedajú motivácie, ktoré im v  teste vyšli, 
realite? Má niekto úplne iné dôvody pre svoju mobilitu a ak áno, aké? Lektorka necháva priestor 
pre rozprávanie účastníkom, ktorí sa chcú podeliť s celou skupinou o svoj pohľad na vec. Na záver 
zdôrazní, že skúmanie vlastných motivácií má zmysel i preto, že s nimi totiž úzko súvisia ciele, ktoré 
si ľudia pre svoje zahraničné pobyty stanovujú. 

Postrehy z praxe:

•	 Svoje motivácie často účastníci workshopov odhaľujú už pri úvodnom predstavovaní. Veľa 
prezradí aj odpoveď na otázku, aká je ich vysnívaná krajina a prečo. 

•	 Motivácie mladých ľudí môžu byť skutočne rôznorodé, od premyslených a  s  kariérovým 
plánovaním previazaných vysvetlení po jednoduché dôvody ako zabaviť sa a spoznať nových 
ľudí. Je dôležité ubezpečiť účastníkov, že v  poriadku sú všetky odpovede,  nehodnotiť ich 
a nevyzdvihovať niektoré. 
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2. Nahradia nás roboti?

Cieľová skupina: žiaci SŠ a študenti VŠ všeobecne, záujemci o mobilitu, budúci účastníci mobility 

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo 

Časová náročnosť: 20 min. 

Cieľ: predstavenie konceptu zručností potrebných pre budúci svet práce a ich prepojenie s mobilitou 

Pomôcky a materiál: notebook s internetovým pripojením a dataprojektor (ak je to možné) 

Postup: Lektor začne stručným výkladom o zmenách na trhu práce – o vznikajúcich a zanikajúcich 
povolaniach, o  nových formách práce a  zmenených očakávaniach od zamestnancov/ľudí vstupu-
júcich na trh práce. Vyzve účastníkov, aby skúsili uvažovať, ktoré povolania sa udržia a ktorým hrozí 
zánik, a aby svoje úvahy zdôvodnili. Po krátkej diskusii, v prípade, že je k dispozícii počítač s interne-
tovým pripojením a je možnosť pracovať v anglickom jazyku, sa môžu účastníci s lektorom pripojiť na 
stránku https://www.bbc.com/news/technology-34066941 (prípadne inú s podobným zameraním): je 
tu možnosť zadať rôzne pracovné pozície a zjaví sa k nim predpokladaná pravdepodobnosť, že bude 
človek v  tejto pozícii nahradený robotom/automatizáciou. Táto aktivita má slúžiť skôr ako hravý 
podnet k diskusii, nie ako zdroj overených informácií. 

Lektor rozvíja diskusiu o  jednotlivých povolaniach a  výsledkoch zo stránky otázkami: čo majú 
spoločné povolania, ktoré pravdepodobne pretrvajú? Čo, naopak, spája tie, ktoré sú ohrozené ro-
botizáciou a automatizáciou? Aké kvality je potrebné rozvíjať pre trh práce budúcnosti? Ak hovo-
ríme o povolaniach, ktoré pretrvajú, ostanú v dnešnej podobe alebo aj tie sa budú prispôsobovať 
zmenám? Po zozbieraní nápadov na dôležité vlastnosti, schopnosti a kompetencie, ktoré sa ukazujú 
ako užitočné a cenené aj v budúcnosti, lektor pokračuje vo vedení diskusie otázkami na prepojenie 
s mobilitou: Máte nejaký nápad, či a ako sú spojené zručnosti pre budúcnosť a zručnosti získané pri 
mobilite? Keď sa vrátime k vymenovaným zručnostiam, myslíte, že vám mobilita môže pomôcť pri ich 
rozvíjaní? Keď si predstavíte, ako sa vraciate z mobility, zdá sa vám, že táto skúsenosť môže byť pre 
vašich budúcich zamestnávateľov/svet práce zaujímavá? Je niečo, čo môžete spraviť vy, aby váš po-
byt v zahraničí bol v tomto ohľade významný a predstavoval pre vás následne výhodu na trhu práce?

Lektor môže využiť pri diskusii výsledky prieskumov u zamestnávateľov, ako sú uvedené v druhej 
kapitole. Môže tiež využiť zoznam zručností získaných mobilitou, ako ich definovali v  publikácii 
o dopadoch štúdia v zahraničí: https://www.iie.org/Research-and-Insights/Publications/Gaining-an-
Employment-Edge---The-Impact-of-Study-Abroad.

Tu je stručný zoznam tých zručností, ktoré sa ukázali ako najväčšmi rozvíjané počas mobility, s ich 
stručnými definíciami:

https://www.bbc.com/news/technology-34066941
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Publications/Gaining-an-Employment-Edge---The-Impact-of-Study-Abroad
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Publications/Gaining-an-Employment-Edge---The-Impact-of-Study-Abroad
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Komunikačné zručnosti – schopnosť sprostredkovať idey ostatným – jasne a zrozumiteľne
Sebadôvera – schopnosť rozhodovať sa na základe vlastných presvedčení a dôvery vo vlastné kompeten-
cie
Zvedavosť – otvorenosť novým skúsenostiam a túžba učiť sa
Flexibilita/adaptabilita – schopnosť prispôsobiť vlastné správanie meniacim sa podmienkam a pracovať 
v nejednoznačných prostrediach. Schopnosť učiť sa
Interkultúrne zručnosti – schopnosť porozumieť a  rešpektovať rozličné kultúrne kontexty a  náhľady.  
Otvorenosť novým myšlienkam a spôsobom myslenia
Interpersonálne zručnosti – pozitívny postoj k druhým, sociálne uvedomenie, schopnosť počúvať a pre-
javy etikety
Jazykové zručnosti – schopnosť komunikovať iným ako rodným jazykom
Líderstvo – schopnosť ovplyvniť druhých smerom k dosahovaniu spoločných cieľov, koučovanie a rozvoj 
druhých. Empatické zručnosti pri vedení a motivovaní, organizovaní a delegovaní práce
Zručnosti na riešenie problémov – schopnosť identifikovať s  prácou súvisiace problémy, analyzovať  
problémy systematickým a  časovo adekvátnym spôsobom, správne a  realistické závery na základe  
informácií a údajov
Seba-uvedomenie – schopnosť sebareflexie a poznanie vlastných silných stránok a slabostí
Tímová práca – schopnosť spolupracovať v rozmanitých tímoch, vyjednávať a zvládať konflikty
Tolerancia nejednoznačnosti – schopnosť zvládať neistotu, nepredvídateľnosť, konfliktné zadania  
a viacnásobné požiadavky. Schopnosť pracovať efektívne v neistom prostredí 
Pracovná etika – demonštruje osobnú spoľahlivosť a efektívne pracovné návyky, napr. presnosť, produk-
tívnosť, časový manažment, integrita a etické správanie, zodpovednosť

Reflexia: Budúcnosť sveta práce je skutočne neistá a ťažko predvídateľná. V diskusii so študentmi 
nepredkladá lektor správne odpovede, nie je cieľom presne definovať „užitočné“ a „neužitočné“ 
zručnosti. Dôležité je rozprúdiť debatu na túto tému a preniesť pozornosť účastníkov k téme zmien 
vo svete práce a ako to ovplyvňuje ich – na mobilite i mimo nej. Lektor sa na záver pýta účastníkov, 
či sa pred cvičením zamýšľali nad svojím pobytom v zahraničí aj v kontexte svojej zamestnateľnosti 
a budúcej pozície vo svete práce. Bola to pre nich nová myšlienka, alebo práve zlepšenie ich profe-
sionálnych vyhliadok je pre nich motiváciou ísť na mobilitu? Zmenilo sa niečo v ich pohľade na pobyt 
v zahraničí? Bolo niečo, čo ich prekvapilo pri diskusii o budúcnosti vo svete práce? Je niečo, čo by 
ich v tejto oblasti zaujímalo viac a chceli by dostať ďalšie informácie? Ako vidia sami seba a svoju 
pozíciu v takto načrtnutom svete práce? 

Postrehy z praxe:

•	 Práca s  webstránkou https://www.bbc.com/news/technology-34066941 väčšinou prinesie 
uvoľnenie a smiech. Žiaci SŠ sa často pýtajú, či budú v budúcnosti učitelia nahradení robotmi. 
Keď sa dozvedia, že podľa stránky je šanca malá, diskutujeme o tom, ktorá časť učiteľského 
povolania je skutočne nenahraditeľná. Skúsenosť s dištančným vzdelávaním, ktoré podnietila 
globálna pandémia v roku 2020, môže byť tiež dobrý východiskový bod pre túto tému. 

•	 Zoznamy povolaní – zanikajúcich , existujúcich a novo sa vynárajúcich – sú tiež podnetom 
pre odštartovanie takejto diskusie. Sú vhodnou alternatívou, ak z rôznych dôvodov nemôžete 
použiť počítač s internetovým pripojením. Pracovný list s povolaniami, ako i inštrukcie k jeho 
použitiu môžete stiahnuť napr. v  publikácii Trieda ako priestor pre rozvoj zručností pre 
budúcnosť (2020, str. 14 a 31). 

•	 Medzi žiakmi a študentmi sú veľké rozdiely v miere, do akej vnímajú zahraničnú mobilitu ako 
svoju príležitosť pre rozvoj budúcich profesionálnych perspektív. I pre študentov, ktorí majú 
svoje ciele pre mobilitu sformulované, býva zaujímavé uvažovať nad realitou požiadaviek 
trhu práce v  nasledujúcich rokoch a  relevanciu vlastných plánov. Pre mnohých je to však 
dôležitá možnosť venovať sústredenú pozornosť tejto téme tak, ako to predtým nerobili. 

https://www.bbc.com/news/technology-34066941
https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/39.pdf
https://www.euroguidance.sk/document/publikacie/39.pdf
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•	 Téma zručností pre budúcnosť je zaujímavá aj pri workshopoch či podujatiach, ktorých 
cieľom bolo len zvýšiť povedomie o možnostiach mobility, a takmer vždy sme ju využívali. 
Mladým ľuďom, ktorí nemali predchádzajúci záujem o vycestovanie, sa takto možné benefity 
pobytu v zahraničí priblížia prostredníctvom obsahu, ktorý im je bližší a priamo sa týka ich 
budúcnosti. 

•	 Mnohé zo zručností, o ktorých sa pri tejto aktivite rozprávame, nie sú jednoducho a priamočia-
ro prepojené so zahraničnou skúsenosťou. Tvorivosť, riešenie problémov, otvorenosť, seba-re-
flexia, líderstvo či tímová spolupráca nie sú prvé asociácie, s ktorými účastníci prichádza-
jú. Rovnako je to i  so zamestnávateľmi. Kým jazykové zručností, interkultúrne skúsenosti  
a samostatnosť sa jasne spájajú s mobilitou, vyššie menované je potrebné explicitne pom-
enovať a prezentovať. 
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3. Stanovovanie cieľov – rozvoj zručností

(samostatná práca, práca vo dvojiciach)

Cieľová skupina: mladí ľudia so schválenou mobilitou

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 30 – 40 min. 

Cieľ: sformulovanie si cieľov pre mobilitu 

Pomôcky a materiál: pero a papier pre každého účastníka, prípadne zoznam zručností/silných strá-
nok a ďalšie podklady pre stanovovanie cieľov (študijný plán mobility, learning agreement a pod.)

Postup: Lektor na úvod nadviaže na tému motivácie jednotlivcov pre mobilitu. Môže pri tom využiť 
príklady zo skupiny a poukázať na rôzne dôvody, pre ktoré sa jednotliví členovia skupiny rozhodli 
pre mobilitu – spoznávanie nových ľudí, zdokonalenie sa v cudzom jazyku, získanie špecifických 
zručností a vedomostí, nadobudnutie väčšej samostatnosti a pod. Dôležité je hovoriť o tom, že hoci 
sa dôvody líšia, najefektívnejšie sa pobyt v zahraničí dá využiť vtedy, ak si premyslíme a stanovíme 
svoje ciele, s ktorými sme stotožnení. Ciele je možné stanoviť si v rovine osobného rozvoja, rozvoja 
tvrdých i mäkkých zručností. 

V závislosti od účastníkov a zamerania ich mobility (SŠ alebo VŠ štúdium, stáž i dobrovoľnícky pobyt) 
pokračuje lektor vo vysvetlení aktivity stanovovanie cieľov. 

Predovšetkým pri stredoškolských žiakoch, ktorí plánujú v  zahraničí odbornú prípravu alebo stáž, je 
dôležité, aby sa stanovovaniu cieľov venovali aj so svojimi sprevádzajúcimi a ďalšími pedagógmi.  Ciele 
tejto cieľovej skupiny totiž môžu byť dosť špecifické a lektor bez potrebných odborných znalostí nemusí 
vedieť kompetentne sprevádzať žiakov procesom stanovovania cieľov, ich posúdenia a rozvoja, plánova-
nia krokov a pod. 

Lektor však môže vo všeobecnejšej rovine upriamiť pozornosť na význam plánovania mobility a ujasnenie 
si svojich zámerov, prípadne stanovenia si záverečných výsledkov a výstupov, s ktorými by žiaci svoj pobyt 
chceli uzavrieť.

Alternatíva 1: Jednou z možností je pracovať s pripraveným zoznamom zručností. Použiť je možné 
zoznam z  aktivity Nahradia nás roboti?, ale lektor sa môže rozhodnúť pre vytvorenie vlastného 
zoznamu, napr. na základe kompetenčných rámcov pre študijné odbory, ktoré študujú účastníci 
a pod. Lektor účastníkov požiada, aby si vybrali zo zoznamu max. 3 zručnosti/kompetencie, ktorú 
chce na mobilite rozvíjať. V každej vybranej položke sa majú následne účastníci oškálovať sa na škále 
od 0-10, ak 0 predstavuje najnižšiu úroveň  kompetencie a 10 maximálnu možnú úroveň. Následne sa 
účastníci dajú do dvojíc a navzájom si majú predstaviť vybrané kompetencie a ako seba vnímajú vo 
vzťahu k nim. Potom majú v spolupráci, ale každý sám za seba hľadať odpovede na otázky a zapísať 
ich na papier: 

1) Ako by sa dané zručnosti dali posilňovať počas mobility? Aké konkrétne kroky môžem pod-
nikať, aby sa rozvíjali?

2) Kto a čo mi v tom môže pomôcť? 
3) Ako môžem novonadobudnutú úroveň zručností využiť po návrate? Čo pre mňa bude 

znamenať, keď sa mi to podarí dosiahnuť?

Alternatíva 2: Ak nie je k dispozícii relevantný zoznam zručností, alebo ak to lektor uzná za vhodné, 
je užitočné pracovať s predstavami, snami a očakávaniami účastníkov v oblasti vlastného rozvoja  
a zmien, ktoré by chceli dosiahnuť na mobilite. Metóda fast writing (rýchle písanie) (Benedikte Brod-
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ersen, 2019) môže byť nápomocná pri ich individuálnom skúmaní. Každý účastník má 5 minút písať 
rukou na papier všetko, čo im v súvislosti s touto témou napadá: Aký/á by som sa chcel/a vrátiť? Čo 
chcem vedieť, keď sa vrátim? Kam sa chcem posunúť? Ako si predstavujem sám/a seba po návrate? 
Čo by som chcel/a povedať druhým (spolužiakom, učiteľom, zamestnávateľom, rodičom) o sebe, keď 
sa vrátim? Lektor uistí účastníkov, že tento písomný záznam robia sami pre seba, nikto ho nebude 
čítať, pokiaľ tak sami nebudú chcieť. Nemajú sa zamerať na presné a kultivované formulovanie 
viet, text nemusí byť zrozumiteľný pre nikoho iného okrem nich samotných. Dôležitejšie je zachytiť  
všetko, čo im beží hlavou, necenzurovať sa a byť voči sebe otvorený. Po piatich minútach písania sa 
účastníci rozdelia do dvojíc, kde sa navzájom porozprávajú o tom, čo im napadalo počas písania  
v miere, akej uznajú za vhodné a bezpečné. Následne sa pokračuje podobne ako v alternatíve 1:  
v spolupráci, ale pre každého z dvojice zvlášť hľadajú a na papier si zapíšu odpovede na otázky:

1) Aké konkrétne zručnosti chcem posilňovať počas mobility? Aké kroky môžem podnikať, aby 
sa rozvíjali?

2) Kto a čo mi v tom môže pomôcť? 
3) Ako môžem novonadobudnutú úroveň zručností využiť po návrate? Čo pre mňa bude 

znamenať, keď sa mi to podarí dosiahnuť?

Reflexia: Na záver aktivity sa lektor pýta účastníkov, či sa im vo dvojiciach podarilo odpovedať si 
na položené otázky. Ak sa v niektorej dvojici objavili problémy, lektor ponúkne pomoc a v prípade 
záujmu daného účastníka aj v spolupráci s celou skupinou ho podporia pri hľadaní odpovedí. Lek-
tor tiež vyzve dvojice, ktoré majú záujem podeliť sa o svoje skúsenosti z aktivity a odpovede, nech 
tak urobia. Po spoločnom zdieľaní lektor vyzve účastníkov, aby si svoje odpovede odložili a počas  
mobility sa k nim vracali. Môže sa stať, že samotný pobyt v zahraničí im zmení plány a výsledné 
výstupy, s ktorými sa vrátia na Slovensko, budú iné ako očakávané. Opäť je však dôležité predovšet-
kým reflektovať na tieto zmeny, uvedomiť si ich a ich dôsledky a nebyť len pasívnou „obeťou“ zmien, 
ale rozumieť tomu, ako k  ovplyvňovaniu zmien môžem prispieť. Proces reflexie a  uvedomovania 
podporuje mladých ľudí, aby dokázali z náročných situácií vyťažiť „učiace“ momenty. 

Postrehy z praxe:

•	 Lektor môže pomôcť účastníkom pri stanovovaní konkrétnych krokov pre svoj rozvoj pros-
tredníctvom využitia modelu SMART cieľov. Žiaci SŠ ani študenti VŠ nezvyknú pracovať na 
stanovovaní vlastných cieľov a tento model im často nie je známy. 

•	 Ak sa lektor rozhodne pracovať so SMART cieľmi, musí rátať v aktivite s časom navyše na 
vysvetlenie konceptu a na konkrétne príklady takýchto cieľov. Treba tiež rátať s časom na  
pomoc pri stanovovaní individuálnych SMART cieľov jednotlivých účastníkov – ak s  tým 
nemajú skúsenosti, býva táto aktivita pomerne zdĺhavá a náročná.

•	 Rovnako, ako stanovenie konkrétnych krokov pre rozvoj, sú dôležité aj podporné osoby 
a spôsoby, ako dosiahnuté zručnosti využívať a zapojiť do svojho života. Všetky zmeny, ktoré 
v živote robíme, sa totiž dejú aj na interpersonálnej úrovni, a majú lepšiu udržateľnosť, ak 
prostredníctvom nich dokážeme ovplyvňovať a meniť veci okolo nás. 

•	 Zaujímavé pre mladých ľudí môže byť aj písanie listu pre svoje budúce ja na základe tejto 
aktivity. Čo chcem odkázať svojmu ja v zahraničí, čo mu chcem pripomenúť; na čo nechcem 
zabudnúť po návrate z mobility? Odpovede na tieto a podobné otázky si môžu žiaci a študen-
ti sformulovať napríklad na stránke www.futureme.org – je tu možnosť nastaviť si doručenie 
listu na zvolenú emailovú adresu v určený dátum a tak sa vrátiť k svojim úvahám a reflek-
tovať na ne s odstupom času. Väčšina ľudí na napísaný list zabudne a tak je doručenie listu 
milé prekvapenie. 

http://www.futureme.org
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4. Po mobilite – sebaprezentácia 

(práca v menších skupinách, rolová hra)

Cieľová skupina: mladí ľudia plánujúci mobilitu a so schválenou mobilitou

Vzťah k mobilite: štúdium, stáž, dobrovoľníctvo

Časová náročnosť: 50 – 70 min. 

Cieľ: sformulovanie si cieľov pre mobilitu, nácvik sebaprezentácie, zvýšenie povedomia o benefitoch 
mobility pre pracovný trh

Pomôcky a materiál: pero a papier pre každého účastníka

Postup: Lektor uvedie aktivitu informáciami o  tom, ako vnímajú zamestnávatelia ľudí, ktorí boli 
v zahraničí a nabrali tam skúsenosti. Hovorí o tom, že postoj zamestnávateľov je pozitívny, ale často 
nemajú dostatočnú predstavu o tom, čo všetko môže pobyt v zahraničí jeho absolventom priniesť. 
Hovorí tiež o najčastejšie uvádzaných benefitoch pre zamestnávateľov – jazykové znalosti, samo-
statnosť, interkultúrne kompetencie; a tiež o tých menej obvyklých, ale žiadaných – otvorenosť voči 
novému, schopnosť sieťovania, zvedavosť, schopnosť pracovať so širším okruhom ľudí a pod. 

Po krátkom úvode lektor predstaví úlohu, v ktorej ide o vcítenie sa do pozície zamestnávateľa. Často 
sa totiž dokážeme prepracovať k užitočnému poznaniu, ak si vyskúšame inú ako svoju bežnú rolu. 
Lektor teda vyzve účastníkov, aby si skúsili predstaviť seba ako zamestnávateľa v oblasti, o ktorú majú 
sami záujem. Má k nim prísť na pohovor uchádzač, ktorý sa vrátil zo zahraničia. Žiadneho podobného 
zamestnanca zatiaľ nezamestnávajú, a o tom, čo by im to mohlo priniesť, zatiaľ nepremýšľali. Účast-
níci si majú na papier zapísať všetky otázky, úvahy a poznámky, ktoré im v roli zamestnávateľa bežia 
hlavou. K poznámkam si tiež zaznamenajú, akú pozíciu obsadzujú. Príklady otázok pre zamestná-
vateľov: Čo by sa chceli takého uchádzača opýtať? Čo by im mal povedať, aby ich zaujal a presvedčil? 
Čo by očakávali, že bude iné ako pri bežnom uchádzačovi? Čo by ich prípadne mohlo odradiť? Aké 
obavy by v súvislosti s ním mali? 

Po spísaní otázok a komentárov sa účastníci rozdelia do menších skupín po troch až štyroch, kde 
budú prebiehať skúšobné pracovné pohovory. Rozdelia sa roly – jeden z účastníkov bude zamest-
návateľ, jeden uchádzač a zvyšok skupiny budú pozorovatelia. Pozíciu, na ktorú je pohovor vedený, 
vyberá uchádzač. Jeden pohovor trvá 5-8 minút. V závislosti od časových možností si účastníci pos-
tupne môžu vystriedať všetky roly. 

Túto aktivitu je dôležité zaradiť až na záver prípravy po absolvovaní cvičení zo všetkých tematických 
okruhov. Hoci účastníci ešte nemajú za sebou samotnú mobilitnú skúsenosť, v priebehu stretnutia (stret-
nutí) už mali príležitosť zamyslieť sa nad svojimi motiváciami, cieľmi, skúsenosťami a zručnosťami, ktoré 
by radi na mobilite rozvinuli.  Tak sa budú môcť ľahšie vcítiť do pozície uchádzača, ktorý musí presvedčivo 
prezentovať svoje skúsenosti. 

 

„Zamestnávateľ“ využije svoje poznámky, aby sa spýtal na všetko, čo ho zaujíma, a  uchádzač sa 
snaží pri odpovediach využiť to, čo počas prípravy zistil o sebe i zahraničných pobytoch. Pozoro-
vateľ/ia počas improvizovaného pohovoru sledujú aktívnych účastníkov a zaznamenávajú si svoje 
postrehy a nápady. Na základe svojich poznámok potom dávajú po každom pohovore spätnú väzbu 
uchádzačovi aj zamestnávateľovi predovšetkým k téme mobility (v trvaní tiež 5 min.).

Reflexia: Po ukončení kôl pohovorov a spätných väzieb sa opäť všetci zídu vo veľkej skupine a lek-
tor nechá účastníkov, aby aktivitu komentovali a podelili sa o svoje skúsenosti. Účastníci sa môžu 
zamyslieť nad tým, ktorá pozícia im vyhovovala najväčšmi a ktorá najmenej; či sa im ukázali nové 
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aspekty zahraničnej skúsenosti a ako s nimi môžu pracovať; či ich niečo prekvapilo, potešilo, a pod. 
Na záver lektor môže zdôrazniť, že vymeniť na chvíľu svoju rolu za pohľad z druhej strany môže byť 
užitočná skúsenosť pri príprave na akýkoľvek pohovor.

Postrehy z praxe:

•	 Predovšetkým účastníkom v nižších vekových kategóriách pomôže si takúto rolovú hru užiť, 
ak pristúpia k drobným zmenám – do úloh sa im lepšie podarí vžiť, keď si inak usporiada-
jú stoly a stoličky, zmenia trochu účes, či inak modulujú hlas. Aktivita tak získa odľahčenú  
atmosféru, svoju úlohu však stále splní. 

•	 Zameranie aktivity sa môže zmeniť, ak sa pozorovatelia sústredia na výkon „zamestnávateľa“ 
a „uchádzača“ a dávajú spätnú väzbu k zvládnutiu pracovného pohovoru. Improvizovaný pra-
covný pohovor sa tak stane súčasťou prípravy na vstup na trh práce a pomáha zmierňovať 
obavy a trému zo sebaprezentácie pred prípadným zamestnávateľom. 

•	 Cvičenie je užitočné zaradiť aj v prípade, že pracujete s absolventmi zahraničnej mobility. 
Poradenstvo po mobilite tak pomáha zhodnocovať výsledky zahraničného pobytu pre prax. 

•	 Pri práci s mladšími účastníkmi môže lektor sám pripraviť na kartičky otázky zamestnávateľov 
a nechať účastníkov, aby si z nich postupne losovali a odpovedali na ne. Zaručí tak, že všetky 
dôležité otázky budú prebraté a zároveň tak zjednoduší aktivitu pre tých, ktorí s pracovným 
trhom doposiaľ nemali žiadnu skúsenosť. 



56

Praktická časť

DRAMATURGIA PRÍPRAVNÝCH 
WORKSHOPOV
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Aktivity, ktoré uvádzame v predchádzajúcich kapitolách, sme pripravovali, realizovali a overovali na 
workshopoch, seminároch, festivaloch, prípadne iných podujatiach určených predovšetkým mladým 
ľuďom zo stredných a  vysokých škôl. Najčastejšie sme na realizáciu aktivít mali k  dispozícii 2-3  
hodiny; dostali sme však príležitosť vytvoriť prípravný program i  na jeden a  dva dni. Vzhľadom  
k obvykle nízkej časovej dotácii sme plánovaniu workshopov a seminárov venovali dôkladnú pozor-
nosť a vytvorili sme tri koncepcie, na základe ktorých sme vyberali konkrétne aktivity:

1. Cesta tam a zase späť

2. Hrdinská výprava

3. Stavanie mostov

Všetky tri koncepcie sú vhodné pre rôzne typy mobilít – štúdium, stáž, práca i  dobrovoľníctvo  
v zahraničí. 

Počas všetkých prípravných workshopov je potrebné mať na pamäti, aby lektor nezaplnil celý čas 
plánovanými cvičeniami, ale aj vytvoril priestor na otázky a obavy účastníkov, prípadne na doplnenie 
praktických informácií. Za ideálne pokladáme, ak sa stretnutí môže zúčastniť aj absolvent mobili-
ty, ktorý zdieľa vlastnú skúsenosť a odpovedá na otázky účastníkov. Rovesník, ktorý má zahraničnú 
skúsenosť za sebou, je dôveryhodnejším a uveriteľným zdrojom informácií a tiež pôsobí často ako 
ambasádor mobility. Ak túto možnosť lektor na workshope nemá, je dobré využívať čo najviac reálne 
príklady mladých ľudí a ich skúsenosti na ilustrovanie jednotlivých tém. Odporučiť môžeme aj prácu 
s blogmi či inými textami vytvorenými účastníkmi mobilít; na odštartovanie diskusie môže slúžiť aj 
video zo stránky www.Zmudri.sk, ktoré zhŕňa skúsenosti absolventa zahraničných študijných poby-
tov. Na stretnutiach s mladými ľuďmi, ktorí sa pripravujú na už schválenú mobilitu, prechádzame tiež 
leták Rady skúsených erazmákov (príloha 8) obsahujúci praktické odporúčania vytvorené na základe  
konzultácií s absolventmi mobilít. 

1. Cesta tam a zase späť

Táto koncepcia je postavená na troch fázach poradenstva pri mobilite – príprava na pobyt v zah-
raničí, poradenstvo počas samotného pobytu a  po návrate zo zahraničia. Každá fáza má svoje  
špecifické témy, ktoré sú v  jednotlivých obdobiach mobility nosné. Počas prípravnej fázy sa  
pozornosť účastníkov a poradcov zameriava na praktické a technické otázky (ubytovanie, dohoda 
s vyučujúcimi, balenie na dlhodobý pobyt), ale tiež na obavy z náročných situácií v zahraničí, na defino-
vanie si cieľov a ujasnenie motivácie. Počas pobytu môžu byť témou poradenstva konfliktné situácie  
vyplývajúce z kultúrnych rozdielov, vyrovnávanie sa so smútkom za životom, ktorý opustili, prípadné 
napätia a z toho vyplývajúce posilňovanie zvládacích stratégií. Po návrate by sa poradenstvo malo  
zameriavať na podporu pri adaptácii na domovské prostredie po dlhšom čase a na zúročenie skúse-
ností a zručností nadobudnutých pobytom v zahraničí. 

Workshopy je možné tematicky štruktúrovať práve prostredníctvom týchto fáz. Žiakom a študentom 
na začiatku povieme, že sa práve vydávajú na skúšobnú cestu mobilitou a budú riešiť s ňou spojené 
úlohy. Postupne ich sprevádzame jednotlivými témami: rozhodovanie a  motivácia, silné stránky, 
praktické otázky mobility, interkultúrne rozdiely a  kompetencie, zvládacie stratégie, riešenie  
problémov, sebaprezentácia, adaptácia po návrate, príprava na svet práce. Na tomto princípe 
sme vytvorili aj jednoduchú stolovú hru, kde sa hráči pomocou hodov kockou posúvali k políčkam  
s úlohami, ktoré postupne zodpovedali jednotlivým fázam mobility. Rovnako je tiež koncipovaný aj 
e-tool „Ako išlo vajce na vandrovku“. Príklad úloh a cvičení, ktoré sa dajú použiť pri tomto type work-
shopov nájdete v prílohe 9 – Cesta tam a zas späť. 

https://zmudri.sk/p/preco-ne-studovat-v-zahranici
https://zmudri.sk/
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Pred odchodom:

1. Rozhoduješ sa o  pobyte v  zahraničí, stále si na vážkach. Aj Ťa to láka, aj máš strach.  
Porozmýšľaj teraz nad dôvodmi, ktoré Ťa ťahajú von. Čo by si sa chcel/a v zahraničí naučiť? Čo by si 
si chcel/a odniesť, zažiť, v čom by ti zahraničný pobyt mohol pomôcť?  Za každým dôvod sa skrýva 
cieľ, ktorý by si rád/a dosiahol/a. Dobre sformulovaný cieľ Ťa posúva vpred - prirátaj si 3 body. 
Výborne, si opäť o krôčik bližšie k rozhodnutiu.

2. Predtým, než sa definitívne rozhodneš, skús sa vrátiť v  spomienkam na chvíle, keď si nejakú 
väčšiu zmenu v  živote prekonával (zmena školy, presťahovanie, zmeny spojené s  pandémiou  
COVID-19). Čo Ti vtedy pomáhalo (aspoň 3 veci) a kto Ti bol oporou (aspoň 1 človek)? Mohlo by 
niečo z toho byť nápomocné aj pri zmenách spojených s pobytom v zahraničí? Za každý nápad, 
ktorý pomôže, si prirátaj 1 bod. 
Si lepšie pripravený/á zvládať aj náročnejšie situácie, ktoré Ťa v zahraničí môžu čakať, lebo vieš, 
kam sa obrátiť o pomoc.

3. Hoci sa o  tom veľa nehovorí, uvedomiť si vlastné hodnoty, to, čo je pre človeka dôležité, a byť 
s tým v súlade, je základom pre spokojný život. Platí to aj pre život v zahraničí – z nášho zoznamu 
(príloha 6 - Kariérové hodnoty) si vyber si tri hodnoty, ktoré sú pre teba aktuálne najsilnejšie, a po-
rozmýšľaj, či ich v zahraničí naplníš. Po zdieľaní svojej odpovede si zarátaj 3 body.  

4. Pobyt v  zahraničí je plný výziev. Chceš ich zvládnuť ako pán a  pri tom Ti môžu pomôcť tvo-
je silné stránky. O  ktoré sa budeš opierať v  zahraničí? Skús vymenovať aspoň 1 zručnosť  
a 2 vlastnosti, o ktorých si myslíš, že Ťa podržia v zahraničí? Prirátaj si 3 body. 

Alternatíva: Skús si vybrať jednu z nich a pokús sa ju pre nás nakresliť/vyjadriť pohybom tak, aby 
sme ju uhádli. 
Úžasne si využil svoj potenciál v neverbálnej komunikácii, budú ti rozumieť aj v cudzine. Mimocho-
dom, to je tiež jedna z Tvojich kompetencií, ktoré Ti budú pomáhať.
Ak si splnil všetky úlohy, už Ti ostáva len zbaliť kufre a si pripravený/á odísť. 
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Počas pobytu: 

5. Sedíš v lietadle a v duchu kontroluješ, či si si niečo nezabudol. Za každú nevyhnutnú vec, ktorú si 
spomenieš, si pridaj 1 bod. 

6. Už si v zahraničí a po počiatočnom nadšení zažívaš krušnejšie chvíle pri adaptácii na spoločenský 
život. Vymenuj aspoň tri veci, ktoré ti môžu pomôcť, aby si sa cítil lepšie – tvoje zdroje. Nie je také 
dôležité, aby ich bolo veľa, hlavne nech Ťa nabijú a dodajú síl. Prirátaj si 3 body.
Výborne, získal si späť svoju duševnú rovnováhu, Tvoj pobyt v zahraničí pokračuje podľa Tvojich 
predstáv. 

7. Zakaždým, keď stretneš nového známeho, musíš vysvetľovať, odkiaľ si a  ako sa u  nás žije.  
Vymysli nejakú prezentáciu Slovenska tak, aby si sa sám/a nenudil/a ani po piatom opakovaní. 
Výborne, vďaka svojmu dôvtipu si získal/a kamarátov a s nimi je hneď pobyt v zahraničí ľahší. Pri-
počítaj si 3 body. 

8. Si v zahraničí už dosť dlhšie a zisťuješ, že interkultúrne rozdiely nie sú mýtus. Všimol/a si si, že 
rozdiely sa prejavujú v rôznych oblastiach – napr. vo vnímaní času a teda dochvíľnosti, vo vnímaní 
priestoru a fyzickej blízkosti medzi ľuďmi, vo verbálnej komunikácii – čo sa pokladá za slušné a zd-
vorilé, čo za vtipné a pod. Čo môže ľuďom pomôcť, aby situácie, ktoré vyplývajú z týchto rozdielov, 
lepšie zvládali? Aké vlastnosti, zručnosti, postoje sú nápomocné a užitočné? Za snahu porozumieť 
rôznorodosti sveta si prirátaj 3 body.  (Príklady odpovedí: veľa sa pýtať, byť zvedavý, naštudovať si 
miestne zvyky, byť otvorený a nesúdiť, všímať si reakcie druhých, a pod.)

Si na správnej ceste pochopiť rôznych ľudí, ktorých stretávaš – to je základ dobrej komunikácie. 
Tvoj pobyt sa už kráti a pomaly je čas vrátiť sa. Je skvelé, ako Ti mobilita prospela!  
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Po návrate: 

9. Prichádzaš domov, si nadšený/á, že všetkých zas vidíš, a oni sa tešia z teba. Postupne ale zisťuješ, 
že Ťa život v zahraničí zmenil a doma ostali mnohé veci rovnaké, čo pre Teba nie je nevyhnutne 
dobré. Tak ako si si musel zvykať na cudzinu, musíš si teraz zvyknúť doma, možno cítiš istú ne-
spokojnosť. Bolo by skvelé, keby sa našiel nejaký spôsob, ako svoje skúsenosti a zážitky zúročiť. Čo 
by sa dalo v tomto smere robiť? Sem s nápadmi – a pridaj si 1 bod.

10. Vrátil si sa nielen na Slovensko, ale aj priamo do budúcnosti. Ľudí nahrádzajú roboty – za pokladňou 
už pokladníka nenájdete, aj pizzu ti doručí dron. Vyskúšaj si svoj odhad budúcnosti sveta povolaní 
a pohraj sa so stránkou (je v anglickom jazyku; ak je to problém, pomôže Ti spolužiak alebo google 
translator): https://www.bbc.com/news/technology-34066941 Skús si tipnúť, aká je šanca, že 
nás už nebudú učiť 1) živí učitelia (teaching and educational professional), 2) liečiť  ľudskí lekári 
(medical practitioners), 3) strihať  nenaprogramovaní kaderníci  (hairdressers and barbers),  alebo 
4) obsluhovať poštoví a bankoví úradníci s tlčúcim srdcom (bank and post office clerks).  Za všetky 
tipy, v ktorých si sa trafil + /- 10% si prirátaj 1 bod. 

11. Po návrate zo zahraničia ideš na veľtrh príležitostí a zastavíš sa v zaujímavom stánku. Tam ich 
Tvoja zahraničná skúsenosť veľmi zaujme, ale nevedia si predstaviť, ako by si ju mohol prakticky 
využiť. Presvedč ich, že máš čo ponúknuť práve vďaka nej. Ktoré kvality, zručnosti a vlastnosti sa 
u Teba posilnili a vieš ich ponúknuť? Každá nová kvalita je bod pre Teba. Koľko si ich napočítaš? 

12. Po tom všetkom, čo si doma i v zahraničí preskákal, presvedč svojich kamarátov, aby si vyskúšali 
pobyt v zahraničí. Sprav reklamu na mobilitu (nakresli, odfoť, zahraj, zatancuj)! Po prezentovaní 
svojej reklamy si zarátaj 3 body! 

Vynikajúco, Tvoja skúšobná divoká jazda mobility sa skončila a Ty si obstál/a na jedničku. Čo si to 
tak vyskúšať už naostro? Držíme palce a šťastnú cestu!

Účastníkov na workshope je možné tiež rozdeliť do skupín a aktivity plniť v rámci nich, pričom za ich 
riešenie môžu napríklad zbierať body. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov sa môžu posunúť do 
ďalšej fáze mobility.

Výhodou tejto dramaturgie je oboznámenie účastníkov s  tromi fázami mobility a  ich potenciál-
nymi výzvami. Hravou formou sa predstaví aj po-návratová fáza pobytu a hovorí sa aj o prípadných 
problémoch s adaptáciou, čo môže aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorá sa často v mobilitnom 
poradenstve vyskytuje a síce absentujúce následné hodnotiace a podporné stretnutia po mobilite. 
Využívanie gamifikačných prvkov v  príprave pomáha vtiahnuť účastníkov do aktivít a  napomáha  
dynamike workshopu. 

 

2. Hrdinská výprava

Druhá koncepcia, na základe ktorej sme dizajnovali workshopy, tiež vznikla v  snahe vložiť do  
mobilitnej prípravy prvky gamefikácie. Jedným z  často využívaných elementov v  hrách je výber  
„avatara“ – hráčskej postavy (v digitálnom prostredí grafická podoba hráča). Idea našich „avatarov“ 
bola inšpirovaná diskusiami so študentmi – absolventmi mobility. Na základe príbehov, ktoré sme od 
nich počúvali, vznikli tri postavy: svetobežník, kamoš a intelektuálka (samozrejme, mužský a ženský 
rod je možné zameniť). Pre tieto postavy vznikli aj grafické návrhy, ktoré sme používali v materiáloch 
pre účastníkov a pri delení skupín. 

https://www.bbc.com/news/technology-34066941
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„Svetobežník“ –– sebavedomý,  
nestratí sa vo svete, verí si,  

je flexibilný,  môže sa zbaliť  
kedykoľvek a odísť, dobrodružný, 

chce v cudzine testovať svoje 
hranice, poznávať nové výzvy 

a priniesť si skúsenosti

„Kamoš“ – sociálne orientovaný, 
ľahko nadväzuje vzťahy a komuni-

kuje s druhými, neznalosť jazyka ho 
neodrádza, lebo sa dohovorí  

„rukami nohami“, do cudziny ide, 
aby spoznal predovšetkým nových 

ľudí a nové kultúry

„Intelektuálka“ – introvertná, často 
nesmelá a utiahnutá, ale zvedavá, 

s veľa vecami si poradí sama, 
rozmýšľa rada a do hĺbky, chce sa 
poznať lepšie, do cudziny ide kvôli 
kvalitnej výučbe a možno aby sa si 

vyskúšala, ako sa cíti medzi rôznymi 
ľuďmi

Na základe týchto postavičiek sme vytvorili set vlastností, z ktorých si účastníci vyberali tie, ktoré ich 
podľa nich samotných najlepšie vystihujú (príloha 10 - Vlastnosti avatar)
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*sebavedomý   *dobrosrdečný   *flexibilný   *ľahko nadväzuje 
kontakty  *sebestačný   *dobrodružný   *pokojný   

*rád príjima výzvy   *sebareflexívny  *zvedavý   *komunikatívny 
*hĺbavý  *empatický   *priateľský   *vie sa ponoriť do činnosti  
*otvorený   *trpezlivý   *vynaliezavý 

Po vyhodnotení, ktorá farba sa v  ich vybraných vlastnostiach najčastejšie nachádza, sa účastníci 
rozdelili do troch tímov – svetobežníkov, kamošov a intelektuálov. (Alternatívne sa rozdelenie môže 
diať na základe záujmu účastníkov. Vypočujú si rozličné zadania a na základe vlastných preferencií, 
čomu sa chcú venovať, si vyberú svoju skupinku.)

Príbeh, ktorý tvorí os workshopu, je nasledovný: cesta do zahraničia je hrdinskou výpravou. Vydáva 
sa na ňu hrdina (avatar), ktorý dostal na cestu isté zbrane (silné stránky, ktoré si vybral zo zoznamu 
vlastností) a kým príde do cieľa, musí plniť úlohy a prekonávať výzvy. Tieto výzvy sú pre rôznych hrdi-
nov rôzne: svetobežník si verí a zvláda mnohé nároky sveta s nadhľadom. Aby sa na výprave z neho 
stal skutočný hrdina, musí sa naučiť veriť a rozumieť aj druhým, ľuďom, ktorých stretáva (rieši úlo-
hy zo série Interkultúrne rozdiely a interkultúrne kompetencie). Kamoši si po ceste nájdu mnohých 
spojencov a výprava im ubieha v radostnej nálade. Aby sa na ceste nezatúlali priďaleko od svojich 
hrdinských cieľov, musia sa naučiť sústrediť na to, čo chcú dosiahnuť a trénovať sebadisciplínu (úlohy 
vyberáme zo súboru Ciele mobility a motivácia). Intelektuáli nepútajú pozornosť a svojou nenápad-
nosťou sa na výprave vyhnú nepriateľským silám – často si ich však nevšimnú aj priatelia. Preto je 
ich výzvou nevzdať sa a postarať sa o svoje zdroje (vyberáme zadania zo série Manažment zmeny 
a náročných situácií, zvládacie stratégie a silné stránky). Každá skupina pracuje na svojom zadaní 
a  následne predstaví svoje výsledky všetkým. Tak sa môžu účastníci venovať  jednej téme dlhšie  
a do väčšej hĺbky, pričom následne dôležité informácie a odporúčania získa pri zdieľaní vo veľkej 
skupine každý aj z ostatných oblastí. Po splnení troch rozličných úloh a zdieľaní sa môže opäť pra-
covať v celej skupine na príbehu hrdinskej výpravy – napríklad tak, že hrdinovia sa vracajú zme-
není a doma ich nespoznávajú. Úlohou hrdinov je teraz predstaviť sa tak, aby v nich spoznali svo-
jich dávnych známych, ale tiež ocenili ich nové, čerstvo nadobudnuté skúsenosti z  cesty (téma  
sebaprezentácie po návrate z  časti Ciele mobility a motivácia). Tým sa príbeh hrdinskej výpravy 
uzatvára. 

Výhody tohto konceptu vyplývajú nielen zo spomínanej väčšej časovej dotácie pre konkrétnu  
tematickú oblasť a  jej lepšieho zacielenia na konkrétnych účastníkov, ale aj zo samotného využi-
tia avatarov. Pre prácu s  imaginárnou postavou cestovateľa-hrdinu sme sa rozhodli aj pre to, že 
prechádzanie úloh za neho na jednej strane angažuje aj tých, ktorí o vlastnom vycestovaní nie sú 
rozhodnutí a môžu si tak „cestovanie“ vyskúšať na nečisto; na druhej strane takéto oddialenie sa od 
vlastnej osoby prostredníctvom hráčskej postavy môže uľahčovať mladým ľuďom venovať sa otáz-
kam, ktoré by inak pre nich mohli byť príliš osobné – zadania vypracúvajú takto za niekoho iného 
a môžu byť v odpovediach slobodnejší, prípadne experimentovať. 

3. Stavanie mostov

Koncepcia „stavania mostov“ je založená na metafore spájania a prepájania sa, ktorá sa v súvislosti  
so  zahraničnou mobilitou priam núka.  Mobilita, na ktorú sa účastníci pripravujú, či nad ňou len 
uvažujú, im môže byť predstavená ako príležitosť spojiť sa s  novými zaujímavými ľuďmi, ale tiež 
spojiť sa sám so sebou a pripraviť si most do „budúcnosti“ s väčšími možnosťami. Stavanie mostov je 
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tiež symbolom hľadania súvislostí a porozumenia, že skúsenosti, ktoré v živote nadobudneme, nám 
ďalej pomáhajú a posúvajú nás vpred. Lektor môže metafore mostu dávať aj vizuálnu či hmotnú 
podobu – napr. vytvorí na flipchart obrázok mosta zložený s prázdnych okienok a po každom spraco-
vanom cvičení sa do okienok vpíše odpoveď, alebo nakreslí symbol cvičenia. Po skončení workshopu 
si tak skupina spoločnými silami vytvorí vlastný vyplnený most na mobilitu. Alternatívne môže lektor 
využiť ako most obraz dúhy a s každým cvičením vyfarbiť jeden dúhový pás. Symbolickým mostom 
môže byť aj postupne sa odvíjajúce klbko priadze, a pod. 

Už samotné predstavovanie sa pred skupinou pomáha budovať most medzi účastníkmi a lektorom. 
Skúsenosť s predstavovaním sa využijú určite aj pri mobilite - musia spraviť krok iným smerom ako 
obvykle, byť videný a byť tým, na koho je upriamená pozornosť.

Aby sa zahraničná mobilita vydarila, je potrebné postaviť veľa mostov zo súčasnosti po reálny pobyt 
vonku. 

1. Informácie 

Prvým dôležitým mostom sú pre účastníkov informácie. Lektor sa môže pýtať na to, či si už 
zisťovali svoje možnosti zapojiť sa do mobilít. Rozmýšľali nad štúdiom, dobrovoľníctvom, ďalšími  
relevantnými možnosťami? Spojili sa s rovesníkmi, ktorí už niečo podobné absolvovali? 

Tí, ktorí už majú zahraničný pobyt potvrdený, si môžu zisťovať informácie priamo z inštitúcie, kam 
mieria, zaujímať sa o okolie, miestne zvyky, zvláštnosti a pod.

Dôkladná informačná príprava je základným predpokladom dobrého zvládnutia prechodu z jednej 
strany mostu – domova- na druhú stranu do zahraničia. 

 

 2. Príprava na zmenu

Ďalším mostom, ktorý účastníkom pomôže jednoduchšie prejsť do skúsenosti mobility sú zvládacie 
stratégie a pomoc z minulosti – ako zvládali predchádzajúce zmeny, ktoré zažili? V tejto fáze sa dajú 
využiť cvičenia Mapovanie životného priestoru tu a tam, kde sa priamo pracuje s metaforou mosta 
a Zmeny, ktoré mám za sebou (séria Manažment zmeny a náročných situácií, zvládacie stratégie 
a silné stránky). 

3. Budovanie mostov medzi sebou a druhými

Dajú sa tu využiť cvičenia týkajúce témy interkultúrnych stretnutí – napríklad cvičenie Hľadanie 
spoločného a rozdielneho – mosty medzi nami, či Moje kompetencie pre stretnutie s inakosťou. Lek-
tor môže tiež pracovať napríklad s klbkom priadze – prvý účastník chytí koniec klbka a povie o sebe 
jednu informáciu, ktorú chce zdieľať a zároveň vedieť, či sa nájde v skupine niekoho, kto môže o sebe 
povedať to isté. Ak sa neprihlási nikto, musí pridať ďalšiu informáciu. Ak sa nájde niekto, kto sa k tejto 
informácii hlási tiež, prvý účastník mu hodí klbko, pričom koniec stále drží. Novú informáciu zdieľa 
teraz ten, kto drží klbko, a hádže ho tomu, s kým nájde spoločný prienik. Takto sa pokračuje, kým sa 
medzi účastníkmi nevytvorí sieť z priadze reprezentujúca vzťahy a mosty medzi nimi. Lektor môže 
dať obmedzenie, aby sa zdieľané informácie týkali len mobility. Dôležité je zo strany lektora zabez-
pečiť, aby na konci cvičenia neostal nikto, kto by nedržal v ruke kúsok klbka. 

4. Budúcnosť a moje možnosti 

Aby bola mobilita zmysluplná a nebola len príjemným výletom do zahraničia, treba myslieť na to, čo 
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by si z nej účastníci radi priniesli. Skutočným mostom, ktorý nás prevedie k vytúženému cieľu, je po-
tom konkrétny plán a návrh krokov. Zadania môžeme použiť z cvičenia Stanovovanie cieľov - rozvoj 
zručností, ale i Nahradia nás roboti?

Na záver lektor pomenuje ešte raz všetky mosty, ktoré sa účastníkom v priebehu workshopu podarilo 
postaviť. Zároveň ich môže vyzvať, aby sa pokúšali takéto prepojenia hľadať, aj keď budú v zahraničí, 
a snažili sa nachádzať pre svoje skúsenosti využitie v rôznych životných situáciách.

V tejto koncepcii sa zdôrazňuje okrem samotnej prípravy na mobilitu to, že je podstatné naučiť sa 
viac vnímať učiace a rozvojové momenty vo svojich rozličných skúsenostiach, ktoré predstavujú 
príležitosti pre osobný a profesionálny rast. Tým má univerzálnejšie využitie a uplatní sa aj pri tých, 
ktorí o svojej mobilite nie sú rozhodnutí. Treba mať však na pamäti, že práca s metaforou a symbol-
mi nemusí vyhovovať každému, a náročná môže byť predovšetkým pre mladších žiakov či žiakov 
navštevujúcim praktické študijné odbory. 
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PRÍLOHY



Interkultúrne kompetencie

Postoj: Otvorenosť– otvorený postoj preukazuješ tým, že si prístupný ku kontaktom a púšťaš sa do 
interakcií – čiže rozhovorov, výmeny názorov a spolupráce s ľuďmi z kultúrne odlišného prostredia. 
Neuzatváraš sa pred tým, čo je iné, a to aj vďaka tomu, že hneď nehodnotíš správanie druhých voči 
tebe, ale pokúšaš sa vidieť motívy za týmto správaním. Nesúdiaci postoj je jedným zo základov, na 
ktorom sa dá budovať vzťah založený na dôvere a akceptácii. 

Postoj: Zvedavosť – Byť zvedavý znamená, že sa pýtaš komplexné otázky o  iných kultúrach, uve-
domuješ si ich odlišnosť a zároveň pátraš po spôsoboch, ako si vzájomne vyjsť v ústrety. Okrem toho, 
že sa pýtaš, formuluješ aj odpovede, ktorými sa snažíš zachytiť mnohorakosť kultúr a ich odlišných 
perspektív. Svojou zvedavosťou si môžeš druhých získať – ľudia ocenia, ak sa zaujímaš o ich skúseno-
sti, zážitky a kultúrne pozadie.

Znalosť: Kultúrne sebauvedomenie – Ak chceme lepšie porozumieť iným kultúram a  byť schopný 
pozrieť sa na svet aj očami druhých, musíme v prvom rade poznať vlastné kultúrne východiská. Je do-
bré byť oboznámený s vlastnými kultúrnymi pravidlami, predpokladmi a predsudkami. Naša vlastná 
kultúra je pre nás totiž samozrejmosťou a niekedy je ťažké vidieť, že aj naše správanie môže preds-
tavovať pre cudzincov rébus. Druhí ocenia, ak si schopný zachovať si nadhľad a odstup od vlastných 
reakcií a konania.

Znalosť: Rámce kultúrnych svetonázorov – Ak budeš brať do úvahy kultúrne svetonázory druhých a 
porozumieš im, bude to tvoja veľká výhoda. História, hodnoty, politiky, komunikačný štýl, ekonomi-
ka či presvedčenia – to všetko je dôležité a utvára kultúrne svetonázory ľudí, ktorých stretáš. Sotva 
môžeš od seba chcieť, aby si obsiahol všetky informácie o najrôznejších kultúrach, treba však mať na 
pamäti vplyv a význam kultúrnych svetonázorov a tiež jednotlivé zložky, ktoré kultúrnu identitu jed-
notlivca tvoria. Určite si získaš priazeň druhých ľudí, ak budeš rešpektovať ich odlišnosti a vnímavo 
reagovať na ich citlivé miesta.

Zručnosť: Neverbálna a  verbálna komunikácia –nikto nepochybuje o  význame ovládania aspoň 
základov jazyka – čiže verbálnej komunikácie. Jedným zo základných odporučení pre ľudí, ktorí 
odchádzajú do cudzej krajiny, je naučiť sa minimálne základné frázy v miestnom jazyku. Domáci  
to často pokladajú za prejav úcty a záujmu , čo je výborný štartovací bod pre budovanie dobrých 
vzťahov. Neverbálna komunikácia často nie je tak ľahko uchopiteľná a jazykové príručky a kurzy ju 
neponúkajú v základnom balíčku. Všímaj si však napríklad vzájomnú vzdialenosť rozprávajúcich sa 
ľudí, prítomnosť či naopak vyhýbanie sa dotykom a pod. Ak vieš, aké sú tieto zložky v interkultúrnej 
komunikácii dôležité, určite mnohé dokážeš odčítať svojím pozorovaním.

Zručnosť: Empatia  - Ak si empatický, znamená to, že dokážeš prijať viacero uhlov pohľadu na inter-
kultúrnu skúsenosť. Nevnímaš situáciu len z vlastnej perspektívy, ale vieš rozpoznať pocity a potreby 
druhých ľudí z inej kultúrnej skupiny. Vďaka tomu podporuješ druhých a oni ťa prijímajú ako chápa-
júceho a citlivého človeka. 

(https://www.aacu.org/value/rubrics/intercultural-knowledge)
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Príbehy vhodné na diskusiu o interkultúrnych kompetenciách do menších skupín:

„U nás na škole, doma, boli radi hlavne, keď sme boli ticho a počúvali. V podstate mi to nevadilo, tak 
sa človek vlastne veľmi ľahko dostane až ku skúškam a ani sa nezapotí. To bol pre mňa asi najväčší 
šok, keď som bola na Erasme. Byť ticho tam určite nebol spôsob, ako zapôsobiť. Veľa sme pracovali 
na skupinových zadaniach, veľa diskutovali. Bol to úplne iný štýl, musela som trochu pretočiť svoje 
uvažovanie. Myslím, že to je nakoniec to, čo si aj najviac cením - konečne chcel niekto počúvať, čo si 
naozaj myslím.“

„Ja som fakt dosť spoločenský a nemám problém si nájsť partiu nikde asi. Aj mi vraveli, že tam, kam 
idem, asi nebudú najpriateľskejší, ale mne sa to nezdalo. Veď ľudia sú všade ľudia, radi sa zabavia, 
pokecajú. Ale musím povedať, že aj mne sa podaril riadny trapas, niekedy tak na začiatku pobytu. 
Som povedal nejaký ironický vtip, zavtipkoval, nič vážne, tuším niečo o tom, že veď mi potom dajú 
na skúške opísať...no mal si vidieť, ako sa na mňa pozreli. Chvíľu mi zas trvalo, kým som ich roztopil.“

„V škole som bol medzi tými, čo z angličtiny dostávali dobré známky. Na mobilitu som išiel s tým, 
že som si dosť veril – čo neporozumiem, to si domyslím. Bolo to ale o dosť ťažšie, ako som očakával. 
Najviac ma štvalo, keď som na hodine veľmi presne vedel, čo chcem povedať, ale nedarilo sa mi to 
v angličtine vyjadriť. Musím priznať, že som sa miestami cítil fakt ako blbec. Ale vieš, čo je pointa? 
Asi tak v polke pobytu sa to veľmi zlomilo. A to ma veľmi posunulo, je to úplne iná kvalita teraz, tej 
angličtiny.“ 
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Rozdiely medzi krajinami I.

1) V roku 2017 sa do správ dostala informácia, že japonské dráhy sa ospravedlnili svojim zákaz-
níkom za to, že vypravili vlak o 20 sekúnd skôr, ako bolo v rozpise. Obľúbená satirická stránka 
Zomri v roku 2019 pravidelne zásobovala svojich sledovateľov na Facebooku o meškaniach 
slovenských vlakov, ktoré často presahovali hodiny. 

2) V roku 2020 sa v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid zaviedli opatrenia vedúce k udržo-
vaniu sociálnej vzdialenosti, tzv. social distancing. Jasne sa ukázalo, že dodržiavanie týchto 
pravidiel bolo v niektorých krajinách oveľa problematickejšie – napr. pre ľudí v Španielsku 
a  Taliansku je objímanie či bozkávanie bežnou súčasťou stretnutí. Naopak, so zveličením 
vznikli vtipy o  tom, že sa ľudia vo Fínsku už nevedia dočkať, kedy sa z novozavedených 2 
metrových rozostupov budú môcť vrátiť opäť k tradičným 3 metrovým. 

3) Angličtina je povestná svojimi zdvorilostnými frázami a písanie pracovných e-mailov je tak-
mer veda. Priama žiadosť o službu je pokladaná priam za neslušnú. Preto vyvolalo značný 
rozruch, keď riaditeľ anglickej spoločnosti dostal krátky a stručný e-mail z tureckej pobočky 
obsahujúci zadania, ktorý bol zakončený slovami: „We hope you do your best“ („Dúfame, že 
sa budete snažiť zo všetkých síl“).

4) Opäť sa vrátime k pandémii 2020. Jedným z opatrení, ktoré zavádzali krajiny po celom svete, 
bolo nosenie rúšok. Kým japonských turistov v  európskych mestách ste mohli vidieť nosiť 
rúška už v rokoch pred pandémiou a ich povinné zavedenie v 2020 bolo prijaté ako samozre-
jmosť, v USA sa to isté opatrenie stretlo u mnohých ľudí s až agresívnym odporom. Pokladali 
ho totiž za obmedzovanie ich osobnej slobody. 

5) Vo švédčine síce vykanie existuje, ale od 60-tych rokov 20. storočia sa prakticky nepouží-
va. Nie je to náhoda – práve v tých časoch totiž spoločenské rozdiely strácali na význame, 
spoločnosť sa liberalizovala a tykanie sa tak stalo primerané aj v rozhovore s neznámymi,  aj 
pri formálnych a oficiálnych udalostiach. Trochu nadnesene sa vraví, že vykanie je už vyhra-
dené len pre oslovenie kráľa (a vraj ani jeho by ste tykaním neurazili).

Rozdiely medzi krajinami II.

V roku 2020 sa v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid zaviedli opatrenia vedúce k udržovaniu 
sociálnej vzdialenosti, tzv. social distancing. Jasne sa ukázalo, že dodržiavanie týchto pravidiel bolo 
v niektorých krajinách oveľa problematickejšie – napr. pre ľudí v Španielsku a Taliansku je objímanie 
či bozkávanie bežnou súčasťou stretnutí. Naopak, so zveličením vznikli vtipy o tom, že sa ľudia vo 
Fínsku už nevedia dočkať, kedy sa z novozavedených 2 metrových rozostupov budú môcť vrátiť opäť 
k tradičným 3 metrovým. 

Opäť sa vrátime k pandémii 2020. Jedným z opatrení, ktoré zavádzali krajiny po celom svete, bolo 
nosenie rúšok. Kým japonských turistov v európskych mestách ste mohli vidieť nosiť rúška už v rokoch 
pred pandémiou a ich povinné zavedenie v 2020 bolo prijaté ako samozrejmosť, v USA sa to isté 
opatrenie stretlo u mnohých ľudí s až agresívnym odporom. Pokladali ho totiž za obmedzovanie ich 
osobnej slobody. 
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Vo švédčine síce vykanie existuje, ale od 60-tych rokov 20. storočia sa prakticky nepoužíva. Nie je to 
náhoda – práve v tých časoch totiž spoločenské rozdiely strácali na význame, spoločnosť sa liberal-
izovala a tykanie sa tak stalo primerané aj v rozhovore s neznámymi,  aj pri formálnych a oficiálnych 
udalostiach. Trochu nadnesene sa vraví, že vykanie je už vyhradené len pre oslovenie kráľa (a vraj 
ani jeho by ste tykaním neurazili).

V roku 2017 sa do správ dostala informácia, že japonské dráhy sa ospravedlnili svojim zákazníkom 
za to, že vypravili vlak o 20 sekúnd skôr, ako bolo v rozpise. Obľúbená satirická stránka Zomri v roku 
2019 pravidelne zásobovala svojich sledovateľov na Facebooku o meškaniach slovenských vlakov, 
ktoré často presahovali hodiny. 

Angličtina je povestná svojimi zdvorilostnými frázami a písanie pracovných e-mailov je takmer veda. 
Priama žiadosť o službu je pokladaná priam za neslušnú. Preto vyvolalo značný rozruch, keď riaditeľ 
anglickej spoločnosti dostal krátky a stručný e-mail z tureckej pobočky obsahujúci zadania, ktorý 
bol zakončený slovami: „We hope you do your best“ („Dúfame, že sa budete snažiť zo všetkých síl“).
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„Introvert v šírom svete“ – Samuel nepatrí k veľmi spoločenským typom. Doma má pár priateľov, zbližo-
vanie s ktorými mu trvalo skoro celý prvý ročník na strednej. Teraz sa ocitol sám na štúdiu v Nemecku 
a hoci by mu nevadilo sa cez prestávky schovať za knihu, uvedomuje si, že sem prišiel kvôli zdokonaleniu 
nemčiny a to bez konverzácie nejde. Rád by mal aj pocit, že medzi svojich rovesníkov zapadol. 

Role-storming – hľadanie riešenia problému z pohľadu rôznych ľudí. Je možné si vybrať ľudí, ktorí nejak 
súvisia s problémom alebo jeho riešením; je tiež možné pozrieť sa na problém očami svojho obľúbeného 
hrdinu, svojho otca/matky, alebo priateľa, učiteľa a pod.

Pravidlá 
1. Nesúďte riešenia
2. Podporte bláznivé nápady
3. Inšpirujte sa nápadmi druhých
4. Sústreďte sa na tému
5. Dôležitá je kvantita, nie kvalita nápadov

„Sama v meste“ – 17-ročná Lucia sa vybrala do mesta, ale keď vysadla z autobusu, zistila, že je na úplne 
inom mieste, ako chcela. Mapu si nezobrala, lebo trasu si dobre pozrela a spoliehala sa na svoju skvelú 
pamäť. Mobil sa jej už vybíja a signál je taký slabý, že pripájanie na internet trvá celú večnosť.

Mind-mapping (mentálne mapovanie) – grafické zaznamenávanie nápadov a ich vzájomných vzťahov. Do stredu sa 
umiestni riešený problém a okolo neho sa zapisujú asociácie a nápady súvisiace s problémom. Každý nápad alebo 
asociácia sa môže následne ďalej rozvíjať a vetviť. 

Pravidlá 
1. Nesúďte riešenia
2. Podporte bláznivé nápady
3. Inšpirujte sa nápadmi druhých
4. Sústreďte sa na tému
5. Dôležitá je kvantita, nie kvalita nápadov

Modelové situácie

„Hlad u  domácich“ – Rodina, do ktorej sa 16-ročný stredoškolák Peter dostal, sa stravuje vegánsky 
a  rovnaké jedlo poskytujú aj jemu. Množstvo ani  typ jedla Petrovi vôbec nevyhovuje, stále je hladný. 
Hotovosť, ktorú na mobilite má, si nechce míňať na potraviny, a keby to aj robil, obáva sa, že by mu na 
celý pobyt zďaleka nevyystačila. 

Brainwriting – spontánne zbieranie nápadov členov skupiny na riešenie predloženého nápadu písomnou formou. 
Každý sám za seba na flipchart zapisuje svoje nápady, žiaden sa neodmietne. Môže ísť aj o bláznivé, nerealistické 
a nerealizovateľné nápady. 

Pravidlá 
1. Nesúďte riešenia
2. Podporte bláznivé nápady
3. Inšpirujte sa nápadmi druhých
4. Sústreďte sa na tému
5. Dôležitá je kvantita, nie kvalita nápadov
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Zvládacie stratégie

Myš – často sa jej stáva, že sa zľakne alebo ju vyruší 
niečo, nad čím musí rozmýšľať. Aby ju každodenné 
problémy nezahlcovali, pomáha jej, keď sa ponorí 
do nejakej činnosti – čítania, behu, domácich prác, 
hudby alebo filmu. Čokoľvek, čo ju môže rozptýliť. 
Je to skvelá stratégia pre získanie chvíle pokoja 
a načerpania sily pri bežných problémoch. Nie je 
to však dlhodobá stratégia a neodstraňuje príčiny 
nepohody. Myš nás pozýva – vzdiaľte sa na chvíľu 
svojím problémom a čeľte im oddýchnutý.

Býk – je mocný a sebavedomý, niekedy však 
podľahne silným emóciám. Pri hneve, úzkosti, ale 
i silnej radosti mu pomáha, ak môže svoje emó-
cie fyzicky prejaviť. Kričať, skákať, jačať, boxovať, 
hádzať vankúšom...aj plakať. Všetci vieme, že 
držať silné pocity v sebe môže spôsobovať prob-
lémy. Táto stratégia poskytuje náhle uvoľnenie. 
Dôležité je len zvážiť, kedy a kde je vhodná – nie 
všade by mali pre naše prejavy pochopenie. Býk 
nás vyzýva – dajte to zo seba von a uvidíte, aký 
ľahký zrazu budete. 

Moje nápady:

Moje nápady:
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Sova – nechýba jej rozvaha a pokoj, aj ostatní  
v nej vidia zdroj úľavy. Ak hrozí, že ju stres  
prevalcuje, pomáha si uzemnením. Spája sa so 
svojimi zmyslami, dychom, telesným prežívaním. 
Stíši sa a odpovedá si na otázky - Aké zvuky 
počujem? Aké farby vidím? Ktorou časťou tela 
sa dotýkam zeme? Aký je môj dych? Aké vône  
cítim? Napojenie sa na vlastné telo pomáha  
s upokojením a zvládaním emócií. Meditácia mož-
no neláka každého, ale pri snahe zvládnuť stresu-
júce okolností stojí za pokus. Sova nám ukazuje 
- Spojte sa so sebou a pracujte s dychom! 

Líška – niekedy je prchká a druhí ju občas  
podozrievajú, že jej ide iba o svoj prospech. Keď ste 
však v ťažkostiach, myslieť na vlastné dobro vám 
môže pomôcť postaviť sa späť na nohy. Postarať sa  
o seba – ísť na dobrú večeru, dať si kúpeľ, nechať sa 
pomasírovať – dobíja baterky a prinavracia pocit 
vlastnej hodnoty. Ak vás stresuje nenapísaná esej, 
nový dobrý parfum ju za vás nenapíše. Ale poteše-
nie z neho vás možno nakopne k výkonu. Líška nás 
láka – rozmaznajte sa!

Moje nápady:

Moje nápady:
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Slimák – jeho výhodou i nevýhodou je jeho pom-
alosť. Keď je toho na neho priveľa, pomáha si jed-
noduchými cvičeniami zapájajúcimi racionálne 
uvažovanie. Napríklad si spíše zoznam neprí-
jemných a negatívnych myšlienok a bez emócií 
zvažuje ich pravdivosť. Ak ho trápi časový stres, 
napíše si zoznam vecí, ktoré musí vybaviť, zoradí 
ich podľa dôležitosti a času, ktorý zaberú, a zos-
taví si jednoduchý postupný plán. Pri rozhodovaní 
sa o dvoch vylučujúcich sa alternatívach vytvorí 
zoznam s kolónkami pre a proti. Táto stratégia 
vnáša ratio a logiku do silných emócií a pomáha 
dokonca aj pri dlhodobejších problémoch  
s negatívnymi myšlienkami. Jej nevýhodou však 
môže byť, že rozumné argumenty presile pocitov 
niekedy nestačia. Slimák nám ponúka – držte sa 
pri zemi a nenechajte sa zvalcovať nepríjemnými 
pocitmi.

Pes – je priateľský a dobrosrdečný, očarúva svojou 
dobrou náladou. Ak na neho predsa len doľahnú 
ťažšie chvíle, jeho osvedčeným receptom je spojiť 
sa s druhými a spraviť pre nich niečo. Jednoduché 
skutky láskavosti ako úsmev, podržanie dverí, 
uvoľnenie miesta v autobuse, či pomoc druhým 
prostredníctvom dobrovoľníctva, mu pomáhajú 
zasadiť veci do perspektívy a dať svojmu dňu zmy-
sel. Dôležité je však pri tejto stratégii nezabúdať 
aj na seba. Pes nás učí – vyjdite druhým v ústrety  
a pomôžete sebe!

Moje nápady:

Moje nápady:
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Kariérové hodnoty: 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCA  POMOC DRUHÝM  KREATIVITA  

INTERAKCIA S ĽUĎMI     MORÁLNE NAPLNENIE NEUSTÁLE VZDELÁVANIE 

STABILITA   ANGAŽOVANOSŤ V SPOLOČNOSTI   POKOJ 

ZMENA A RÔZNORODOSŤ  OVPLYVŇOVANIE ĽUDÍ   DOBRODRUŽSTVO 

SPOLUPATRIČNOSŤ  FINANČNÉ ZABEZPEČENIE    ESTETIKA   

PRIATEĽSKÉ VZŤAHY      FYZICKÁ PRÁCA  ČASOVÁ SLOBODA    

UMELECKÁ TVORIVOSŤ     UZNANIE  PRÁCA VONKU 

RUTINNÁ PRÁCA    VÝSKUM  KARIÉROVÝ POSTUP  

ROVNOVÁHA PRACOVNÉHO A OSOBNÉHO ŽIVOTA  SPOLUPRÁCA 

RIEŠENIE PROBLÉMOV      RÝCHLE TEMPO   VYHÝBANIE SA STRESU 

PROFESIONÁLNA PODPORA OD SKÚSENEJŠÍCH  ZÁBAVA NEZÁVISLOSŤ

       

 
  

Kariérové hodnoty
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Prosociálna orientácia: Ak si si vybral najviac žltých hodnôt, možno už samotný odbor, ktorý študu-
ješ, sa orientuje na pomoc druhým. V zahraničí môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo – potrénuješ si svoje 
zručnosti, spravíš dobrú vec a získaš zaujímavý bod do svojho životopisu. Rovnako sa môžeš real-
izovať aj v pomoci druhým Erazmákom/cudzincom.

Estetické hodnoty a tvorivosť: Nové zážitky a skúsenosti sú priam stvorené na rozvoj tvojej tvorivosti. 
Pri riešení úloh spojených s pobytom v zahraničí sa uplatní tvoja vynaliezavosť a originálny pohľad 
na vec. Taktiež sa môžeš realizovať tvorivým písaním – blogov – o svojich zážitkoch v zahraničí, ktoré 
tiež môžu byť nápomocné pre tých, čo svoj pobyt v zahraničí ešte len plánujú. Môžeš si vyskúšať aj 
tvorbu videa o pobyte. Ale veď ty určite sám prídeš na mnohé spôsoby, ako uplatniť svoju tvorivosť.

Intelektuálna výzva: Ak ťa poháňajú hodnoty z tejto kategórie, potom je pre teba dôležité vybrať 
si školu s kvalitnou výučbou. Štúdium v zahraničí je to pravé pre teba, lebo sa stretneš s novými 
metódami vzdelávania, ktoré ťa podnietia k inovatívnym myšlienkovým postupom a pošteklia tvoje 
mozgové závity.

Postavenie a výkon: Štúdium v zahraničí predstavuje pre teba veľkú príležitosť na zlepšenie kariérových 
perspektív. Podľa rôznych štúdií zahraničné pobyty spojené so štúdiom či dobrovoľnéňíctvom rozví-
jajú širokú škálu zručností, ktoré sa pokladajú za pracovné zručnosti pre 21. storočie. Až 64% zamest-
návateľov pokladá medzinárodnú skúsenosť za veľmi dôležitú pri výbere zamestnancov a zároveň 
ľuďom s takouto skúsenosťou zverujú zodpovednejšie úlohy. Skúsenosti zo zahraničia sa stanú určite 
tvojou kariérovou výhodou voči tvojim rovesníkom

Vzťahy: Ak u teba prevažujú hodnoty z červenej kategórie, medzinárodná skúsenosť je ako stvorená 
pre teba. Stretávanie nových ľudí, utváranie nových vzťahov, to je pri vycestovaní nevyhnutnosť. 
Buduješ si vďaka tomu i interkultúrne kompetencie, čiže schopnosť komunikovať v medzinárodnom 
prostredí, rozumieť medzikultúrnym rozdielom, empatiu a otvorenosť, čo sú všetko zručnosti a vlast-
nosti, ktorých význam bude neustále narastať.

Profesijná istota: Ak si človek, pre ktorého je dôležitá stabilita v práci či štúdiu, pokoj a rutina, je 
možné, že ťa pobyt za hranicami až tak neláka. Ak si však uvedomuješ, aké ďalšie benefity by ti 
prinieslo prekročenie tvojej zóny komfortu, určite nájdeš spôsoby, ako sa vyrovnať so súvisiacimi 
nárokmi. Nezabudni si pripomínať, aké zdroje máš vždy pri sebe – upokojujúcu šálku čaju, telefonát 
s blízkym človekom, šport, dobrú knihu, to všetko môže ísť s tebou aj za hranice.

Nezávislosť: Ak je pre teba dôležité organizovať si vlastný čas, mať veci vo svojich rukách a ukázať 
svoju samostatnosť, to všetko sú kvality, ktoré v zahraničí určite rozvinieš. Možno to pre teba bude 
dokonca prvá skúsenosť s úplným osamostatnením, keď si budeš manažovať vlastné financie a čas a 
budeš musieť vybaviť ešte mnoho ďalších zodpovedných úloh. Pobyt v zahraničí bude tvojím dôka-
zom, že dokážeš stáť na vlastných nohách.

Fyzická výzva: Ak ťa láka výzva spojená s tvojimi fyzickými možnosťami, možno stojí za úvahu dobro-
voľníctvo, ktoré by takéto prvky zahŕňalo. Aj popri štúdiu sa môžeš zapájať do aktivít, ktoré otestujú 
túto stránku tvojho ja. Ak chceš nájsť podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú napríklad záujem o 
lezenie či horskú cyklistiku, určite využi sociálne siete či aplikácie, ktoré spájajú ľudí s rovnakými 
záujmami (napr. appku meetup) 
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Motivácia 
 
Pre odchod do zahraničia môžu mať ľudia mnohé, často odlišné dôvody. Či je tvojou 
motiváciou spoznať čo najviac ľudí a zabaviť sa, alebo si si vybral štúdium na prestížnej škole, 
aby sa ti otvorili kariérové možnosti, je to v poriadku. Mobilita ti pomôže naplniť rôzne tvoje 
ambície a túžby. Je dobré mať vo svojich dôvodoch jasno a na to slúži nasledujúci kvíz-  
Aké sú tvoje dôvody pre odchod do zahraničia? 
 
Vyplň test a hravým spôsobom preskúmaj svoje dôvody a motívy pre pobyt v zahraničí. 
Pamätaj, že tvoje motívy nemusia byť nevyhnutne spojené s tým, čo máš na pláne 
v zahraničí robiť. Môžeš mať naraz viacero rôznych motívov a môžu sa meniť a to i 
mnohokrát, keď sa napríklad zmenia tvoje okolnosti.  
 
Z nasledujúcich tvrdení si vyber tie, ktoré najlepšie opisujú tvoju situáciu, a zakrúžkuj symbol 
pred výrokom: 
 
• Chcem poodstúpiť od svojho života na Slovensku a ísť do zahraničia popremýšľať nad 
svojou budúcnosťou.  
* Chcem si vytvoriť sieť pracovných vzťahov a dobré kariérové kontakty v zahraničí.  
† Jeden môj kamarát už v zahraničí žije a chcel by som ísť na rovnaké miesto.  
■ Kým budem v zahraničí, naskytnú sa mi rôzne príležitosti a spoznám nových ľudí, budem 
pripravený meniť rýchlo svoje plány a využiť túto príležitosť.  
• Kým budem v zahraničí, dúfam, že sa stretnem s rôznymi situáciami a ľuďmi, ktorí ma 
naučia nové veci.  
* Chcem získať medzinárodnú skúsenosť, pretože bude pre mňa užitočná v budúcnosti 
a môžem z nej ťažiť vo svojej kariére.  
† V tomto momente cítim, že by som bol šťastnejší v zahraničí.  
* Myslím si, že si dokážem nájsť zaujímavejšiu alebo lepšie platenú prácu v zahraničí, ako by 
som vedel tu, na Slovensku.  
■ V skutočnosti mi nezáleží na tom, čo budem v zahraničí robiť, pokiaľ budem môcť vidieť 
a zažiť rôzne nové veci.   
• Chcem ísť do zahraničia, aby som si zdvihol sebavedomie a sebadôveru.  
* Chcem ísť do zahraničia, lebo plynulé jazykové zručnosti mi neskôr pomôžu v kariére.  
■ Najskôr by som chcel cestovať do rôznych krajín a spoznať rôzne kultúry.  
• Rád by som sa dostal do náročnej situácie, aby som zistil, ako si s ňou sám poradím.  
† V cudzine budem môcť študovať niečo, čo by som nemohol na Slovensku.  
■ Rád by som cestoval do rôznych krajín a občas si zarábal na rôznych pozíciách, aby som 
mal dosť peňazí na ďalšie cestovanie.  
† Slovensko mi neponúka všetky príležitosti, ktoré by boli pre mňa aktuálne užitočné.  
* Rád by som šiel do zahraničia, lebo ponúka vysoko kvalitné štúdium v mojom odbore.  
  

Motivácia
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Teraz si spočítaj, koľkokrát si si vybral jednotlivé symboly. 

∑■  

∑• 

∑ * 

∑† 

 

Ak si si vybral najviac ■ tvrdení: 
DOBRODRUŽSTVÁ A NOVÉ PERSPEKTÍVY 
Chceš ísť do zahraničia kvôli zmene, aby si zažil dobrodružstvá a našiel si nových priateľov. 
Chceš zakúsiť cudzie kultúry a nadšene vítaš všetko nové. Čo budeš v zahraničí robiť, nie je 
pre teba to najdôležitejšie; si pripravený robiť prakticky akúkoľvek prácu, pokiaľ ti to umožní 
pokračovať v tvojej ceste. 
 
 
Ak si si vybral najviac • tvrdení: 
OSOBNÝ ROZVOJ 
Chceš ísť do zahraničia, aby si získal viac skúseností, stal sa nezávislejším a dozvedel sa 
o sebe viac. Jeden z dôvodov pre odchod je získanie odstupu medzi tebou a tvojím životom 
doma, chceš mať rok na premyslenie alebo prestávku v kariére, aby si zvážil svoje plány do 
budúcnosti.  
 
Ak si si vybral najviac  * tvrdení: 
POSTUP V KARIÉRE ALEBO ŠTÚDIU 
Chceš ísť do zahraničia, pretože sa chceš naučiť veci, ktoré ti budú prospešné v tvojej kariére 
alebo štúdiách. Chceš, aby ti tvoja zahraničná skúsenosť dala výhodu v kariérovom vývine, 
alebo sa medzinárodná skúsenosť v tvojej oblasti všeobecne vyžaduje. Tiež musíš myslieť na 
to, ako obhájiť benefity tvojej medzinárodnej skúsenosti u svojich budúcich 
zamestnávateľov.  
 
Ak si si vybral najviac † tvrdení: 
ZVYŠOK SVETA PONÚKA NIEČO, ČO SLOVENSKO NEDOKÁŽE 
Chceš ísť do zahraničia, lebo Slovensko ti nemôže ponúknuť niečo, čo chceš. Napríklad 
nevieš na Slovensku nájsť správny typ práce alebo štúdia. Hoci tvoj život na Slovensku môže 
byť v pohode, stále cítiš, že ťa niečo ťahá k inej krajine alebo kultúre.  
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RADY SKÚSENÝCH 

ERAZMÁKOV I.

 

1. Nebojte sa vypýtať si pomoc

 

2. Prvý týždeň, dva, sú často 
najdôležitejšie

 

3. Buď aktívny a  zapájaj sa

 

4. Veľa sa pýtaj

 

6. Premysli si, čo chceš v  rámci 
štúdia dosiahnuť

CONGRATULAT IONS!  T IME  FOR  COLLEGE .

či už od Erasmus+ koordinátorov na školách, 
iných kontaktných osôb v rámci organizácie, 
ostatných Erasmákov či domácich študentov... 
– môžeš si ušetriť množstvo tápania

účastni sa všetkých seminárov, kontaktuj sa 
s ľuďmi, navštevuj uvítacie stretnutia a pod. 
Ak sa na začiatku dobre rozbehneš, bude sa 
ti dariť i naďalej

získaš nových priateľov a ukážeš sa v dobrom 
svetle. Vždy je lepšie na príležitosti nečakať, 
ale si ich sám vytvárať

buď prístupný a môžeš mnoho získať. Len 
nechaj dvere k informáciám otvorené

 

5. Nauč sa aspoň základy 
miestneho jazyka a  zaujímaj sa 

o  lokálne zvyky a  bežný život

ak ukážeš, že si ochotný zdolať záludnosti pre 
teba dovtedy neznámej reči, určite si získaš 
sympatie domácich a budovať kontakty bude 
o čosi ľahšie

 

7.Buď pripravený na nečakané 
výdavky

je dôležité mať definované ciele, ktoré chceš 
dosiahnuť, a kroky k ich dosiahnutiu- čas na 
pobyte uteká prekvapivo rýchlo

hoci grant pokrýva veľkú časť tvojich 
nákladov, mať záložný finančný plán nie je 
na zahodenie
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RADY SKÚSENÝCH 

ERAZMÁKOV II.

 

8. Skontroluj si a  maj v  pamäti 

všetky dôležité dátumy 
a  deadline-y

 

9. Neostávaj len s  Erazmákmi

 

10. Obrň sa trpezlivosťou

 

11. Nájdi rovnováhu medzi prácou/

štúdiom a  voľným časom

 

13. Zaznamenávaj si čo najviac 
toho, čo si sa naučil, čo si zažil..

CONGRATULAT IONS!  T IME  FOR  COLLEGE .

skús sa zapájať aj do lokálneho života, tak 
spoznáš novú krajinu najlepšie

pri vybavovaní rôznych administratívnych 
úloh a „papierovačiek“ sa ti určite zídu 
relaxačné dychové cvičenia ;)

je skvelé byť zapálený pre štúdium či 
dobrovoľnícku prácu, nezabúdaj sa však o seba 
postarať a načerpať sily. Samozrejme, rovnako 
to platí aj naopak – zahraničný pobyt je skvelá 
príležitosť požúrovať, ale i získať inšpiráciu 
a nové podnety, nezahoď túto šancu

 

12. Maj po ruke svoje „záložné 
zdroje“

pobyt v cudzine môže byť naozaj náročný 
a preto je dobré držať sa svojich overených 
trikov na pozdvihnutie nálady – či je to 
telefonát domov, alebo šálka horúceho čaju

 

14. Udržuj si zdravý životný štýl

píš si denník, blog, natáčaj videá, čokoľvek, čo 
ti neskôr pomôže osviežiť pamäť a pripomenuť 
nielen zážitky, ale aj zručnosti a schopnosti, 
ktoré si domov prinesieš

pravidelne jedz, dopraj si dostatok spánku, 
venuj sa fyzickej aktivite – múdre rady, ktoré 
platia doma, tu zužitkuješ viacnásobne

semester na tvojej domovskej škole 
a v zahraničí nemusí mať rovnaký priebeh
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 „Cesta tam a zas späť“ 

Pred odchodom:

1. Rozhoduješ sa o  pobyte v  zahraničí, stále si na vážkach. Aj Ťa to láka, aj máš strach. Po-
rozmýšľaj teraz nad dôvodmi, ktoré Ťa ťahajú von. Čo by si sa chcel/a v zahraničí naučiť? Čo 
by si si chcel/a odniesť, zažiť, v čom by ti zahraničný pobyt mohol pomôcť?  Za každým dôvod 
sa skrýva cieľ, ktorý by si rád/a dosiahol/a. Dobre sformulovaný cieľ Ťa posúva vpred - prirátaj 
si 3 body. 
Výborne, si opäť o krôčik bližšie k rozhodnutiu.

2. Predtým, než sa definitívne rozhodneš, skús sa vrátiť v spomienkam na chvíle, keď si nejakú 
väčšiu zmenu v živote prekonával (zmena školy, presťahovanie, zmeny spojené s pandémiou 
COVID-19). Čo Ti vtedy pomáhalo (aspoň 3 veci) a kto Ti bol oporou (aspoň 1 človek)? Mohlo 
by niečo z toho byť nápomocné aj pri zmenách spojených s pobytom v zahraničí? Za každý 
nápad, ktorý pomôže, si prirátaj 1 bod. 
Si lepšie pripravený/á zvládať aj náročnejšie situácie, ktoré Ťa v zahraničí môžu čakať, lebo 
vieš, kam sa obrátiť o pomoc.

3. Hoci sa o tom veľa nehovorí, uvedomiť si vlastné hodnoty, to, čo je pre človeka dôležité, a byť 
s  tým v súlade, je základom pre spokojný život. Platí to aj pre život v zahraničí – z nášho 
zoznamu (Príloha 6 Kariérové hodnoty) si vyber si tri hodnoty, ktoré sú pre teba aktuálne 
najsilnejšie, a porozmýšľaj, či ich v zahraničí naplníš. Po zdieľaní svojej odpovede si zarátaj 
3 body.  

4. Pobyt v zahraničí je plný výziev. Chceš ich zvládnuť ako pán a pri tom Ti môžu pomôcť tvoje 
silné stránky. O ktoré sa budeš opierať v zahraničí? Skús vymenovať aspoň 1 zručnosť a 2 
vlastnosti, o ktorých si myslíš, že Ťa podržia v zahraničí? Prirátaj si 3 body. 

Alternatíva: Skús si vybrať jednu z nich a pokús sa ju pre nás nakresliť/vyjadriť pohybom tak, 
aby sme ju uhádli. 
Úžasne si využil svoj potenciál v neverbálnej komunikácii, budú ti rozumieť aj v cudzine. Mi-
mochodom, to je tiež jedna z Tvojich kompetencií, ktoré Ti budú pomáhať.
Ak si splnil všetky úlohy, už Ti ostáva len zbaliť kufre a si pripravený/á odísť. 

Počas pobytu: 

5. Sedíš v  lietadle a v duchu kontroluješ, či si si niečo nezabudol. Za každú nevyhnutnú vec, 
ktorú si spomenieš, si pridaj 1 bod. 

6. Už si v  zahraničí a  po počiatočnom nadšení zažívaš krušnejšie chvíle pri adaptácii na 
spoločenský život. Vymenuj aspoň tri veci, ktoré ti môžu pomôcť, aby si sa cítil lepšie – tvoje 
zdroje. Nie je také dôležité, aby ich bolo veľa, hlavne nech Ťa nabijú a dodajú síl. Prirátaj si 
3 body.
Výborne, získal si späť svoju duševnú rovnováhu, Tvoj pobyt v zahraničí pokračuje podľa Tvo-
jich predstáv. 

7. Zakaždým, keď stretneš nového známeho, musíš vysvetľovať, odkiaľ si a ako sa u nás žije. Vy-
mysli nejakú prezentáciu Slovenska tak, aby si sa sám/a nenudil/a ani po piatom opakovaní. 

Príloha č.: 9



Výborne, vďaka svojmu dôvtipu si získal/a kamarátov a s nimi je hneď pobyt v zahraničí ľahší. 
Pripočítaj si 3 body. 

8. Si v zahraničí už dosť dlhšie a zisťuješ, že interkultúrne rozdiely nie sú mýtus. Všimol/a si si, 
že rozdiely sa prejavujú v rôznych oblastiach – napr. vo vnímaní času a teda dochvíľnosti, vo 
vnímaní priestoru a fyzickej blízkosti medzi ľuďmi, vo verbálnej komunikácii – čo sa pokladá 
za slušné a zdvorilé, čo za vtipné a pod. Čo môže ľuďom pomôcť, aby situácie, ktoré vyplývajú 
z  týchto rozdielov, lepšie zvládali? Aké vlastnosti, zručnosti, postoje sú nápomocné a  uži-
točné? Za snahu porozumieť rôznorodosti sveta si prirátaj 3 body.  (Príklady odpovedí: veľa 
sa pýtať, byť zvedavý, naštudovať si miestne zvyky, byť otvorený a nesúdiť, všímať si reakcie 
druhých, a pod.)

Si na správnej ceste pochopiť rôznych ľudí, ktorých stretávaš – to je základ dobrej komuniká-
cie. Tvoj pobyt sa už kráti a pomaly je čas vrátiť sa. Je skvelé, ako Ti mobilita prospela!  

Po návrate: 

9. Prichádzaš domov, si nadšený/á, že všetkých zas vidíš, a oni sa tešia z  teba. Postupne ale 
zisťuješ, že Ťa život v zahraničí zmenil a doma ostali mnohé veci rovnaké, čo pre Teba nie je 
nevyhnutne dobré. Tak ako si si musel zvykať na cudzinu, musíš si teraz zvyknúť doma, mož-
no cítiš istú nespokojnosť. Bolo by skvelé, keby sa našiel nejaký spôsob, ako svoje skúsenosti 
a zážitky zúročiť. Čo by sa dalo v tomto smere robiť? Sem s nápadmi – a pridaj si 1 bod.

10. Vrátil si sa nielen na Slovensko, ale aj priamo do budúcnosti. Ľudí nahrádzajú roboty – za 
pokladňou už pokladníka nenájdete, aj pizzu ti doručí dron. Vyskúšaj si svoj odhad budúcno-
sti sveta povolaní a pohraj sa so stránkou (je v anglickom jazyku; ak je to problém, pomôže Ti 
spolužiak alebo google translator): https://www.bbc.com/news/technology-34066941 Skús si 
tipnúť, aká je šanca, že nás už nebudú učiť 1) živí učitelia (teaching and educational profes-
sional), 2) liečiť  ľudskí lekári (medical practitioners), 3) strihať  nenaprogramovaní kaderníci  
(hairdressers and barbers),  alebo 4) obsluhovať poštoví a bankoví úradníci s tlčúcim srdcom 
(bank and post office clerks).  Za všetky tipy, v ktorých si sa trafil + /- 10% si prirátaj 1 bod. 

11. Po návrate zo zahraničia ideš na veľtrh príležitostí a zastavíš sa v zaujímavom stánku. Tam 
ich Tvoja zahraničná skúsenosť veľmi zaujme, ale nevedia si predstaviť, ako by si ju mohol 
prakticky využiť. Presvedč ich, že máš čo ponúknuť práve vďaka nej. Ktoré kvality, zručnosti 
a vlastnosti sa u Teba posilnili a vieš ich ponúknuť? Každá nová kvalita je bod pre Teba. Koľko 
si ich napočítaš? 

12. Po tom všetkom, čo si doma i v zahraničí preskákal, presvedč svojich kamarátov, aby si vys-
kúšali pobyt v  zahraničí. Sprav reklamu na mobilitu (nakresli, odfoť, zahraj, zatancuj)! Po 
prezentovaní svojej reklamy si zarátaj 3 body! 

Vynikajúco, Tvoja skúšobná divoká jazda mobility sa skončila a Ty si obstál/a na jedničku. Čo 
si to tak vyskúšať už naostro? Držíme palce a šťastnú cestu!
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