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Úvod 
 
Tento vzdělávací program se skládá z 5 workshopů, z nichž každý trvá 4 hodiny, celkem tedy 
20 hodin učení. Cílem tohoto manuálu je poskytnout pedagogům materiál a pokyny potřebné 
k realizaci těchto workshopů/seminářů. 
 
Před zahájením workshopů si prostudujte následující program, abyste měli u každého 
workshopu jasnou a souhrnnou vizi. Nastudujte si také pozorně PowerPointové prezentace, 
abyste zajistili plynulé předání obsahu účastníkům vzdělávacího programu. 
 
Shrnutí materiálu potřebného k implementaci školení HYPER: 
 

- Míč  
- Klubko provázku 
- Židle 
- Občerstvení a pití na přestávky 
- Notebook  
- Další notebooky/tablety/počítače pro účastníky (jeden pro dva účastníky) 
- Fixy na flipchart 
- Bílý papír 
- Flipchartový papír 
- Tabule 
- Extra lepící papíry 
- Videoprojektor  
- Pero (pro každého účastníka) 
- Manuál pro studenty (pro každého účastníka) 
- Připojení k internetu 
- Občerstvení a nápoje  
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Workshop 1: Identifikace extremismu (4 hodiny) 
 
Cíle workshopu 
 
Na konci workshopu by účastníci měli: 

- Znát různé druhů extremismu 
- Umět identifikovat hrozby 
- Umět identifikovat řeč těla 
- Umět pochopit jazykové prostředky - obrazná pojmenování 

 
Program workshopu 
 
 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

 
 
 
 
15 minut 

 
 
 
 
1 míč 
1 klubko 
provázku 

Rozehřívačka: Lidská síť 
 
Účastníci se navzájem neznají, protože se 
jedná o první workshop projektu HYPER. 
Tato aktivita jim pomůže vzájemně se 
poznat tak, aby se vytvořila a navodila 
přátelská atmosféra a bezpečné prostředí, ve 
kterém se účastníci vzdělávacího programu 
budou moci bez obav vyjádřit. 
 

 
 
 
 
 
W1.R1 

20 minut Flipchartový 
papír 
 
Fixy 
 
Židle ve školící 
místnosti jsou 
seřazeny do 
půlkruhu 
 
Pero (1 pro 
každého 
účastníka) 
 
Příručka pro 
studenty (1 pro 
každého 
účastníka) 

Brainstorming 
 
Jelikož téma semináře je extremismus, 
položte účastníkům následující otázky: 

- Podle vás, když mluvíme o 
extremismu, co konkrétně máme na 
mysli? 

- Jaké extremistické postoje můžete 
např. mít? 

Zapisujte si klíčová slova, která se objevují 
během diskuse, na flipchart. 
Cílem tohoto cvičení je zahájit diskuzi mezi 
účastníky a stimulovat jejich reflexi na dané 
téma.  
 
Před zahájením nové aktivity předejte 
každému účastníkovi pero a manuál pro 
studenty. Sdělte účastníkům, že tento 
manuál mohou používat k zapisování 
poznámek a k zakládání pracovních 
materiálů získaných v průběhu školení. 
 

 
 
 
N / A 
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

20 minut Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Přednáška: Co je extremismus? 
 
Zobrazte PP prezentaci. Nezapomeňte se 
srozumitelně vyjadřovat a nechejte 
dostatečný prostor k tomu, aby účastníci 
v případě potřeby mohli klást dotazy. 
Pokuste se prezentaci co nejvíce oživit, 
zeptejte se účastníků po odprezentování 
každého snímku, zda mají nějaké dotazy, 
nebo zda chtějí něco k tématu v této části 
školení sdělit. 

 
 
 
W1.PPT1 

5 minut  
Flipchartový 
papír 

 
Fixy 

Diskuze 
 
Zeptejte se účastníků, zda mají nějaké 
otázky. Zaznamenejte jejich otázky (jsou-li 
relevantní) na flipchart - budou využity 
v závěrečné části workshopu. 

 
N / A 

 
 
10 minut 

Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Připojení k 
internetu 

Představení řeči těla 
 
Přehrajte následující video Hitlerova řeč: 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3
N_2r6R-o 
Poté se účastníků zeptejte, čeho si na jeho 
chování všimli. Požádejte je, aby se 
zaměřili na jeho gesta. 

 
 
 
 
N / A 

15 minut  Aktivita: Hra na pozdravy 
 
Účastníci dostanou určitý druh pozdravu, 
který je typický pro nějakou kulturu.  
Pomocí tohoto pozdravu musí najít ve 
skupině nejméně další 3 osoby, které mají 
stejný pozdrav, přičemž mluvení je při této 
aktivitě zakázáno! 
Jako školitel musíte každému účastníkovi 
předat kartičku s pozdravem (kterou najdete 
v dokumentu W1.R2 níže).  
 

 
W1.R2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3N_2r6R-o
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3N_2r6R-o
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

20 minut Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Připojení k 
internetu 

Video: Řeč těla 
 
Přehrajte účastníkům následující video a 
zdůrazněte význam řeči těla v každodenním 
životě.  
https://www.youtube.com/watch?v=b2go
xVg5grU 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ
7k8cMA-4 
 

 
 
N / A 

20 minut Čaj, Káva, 
Džus 
Občerstvení 

Přestávka na kávu 
 
Poskytněte účastníkům přestávku na 
občerstvení.  

 
 
N / A 

10 minut Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Přednáška: Jazykové prostředky - obrazná 
pojmenování 
 
Zobrazte PP prezentaci W1.PPT2. 
Nezapomeňte se srozumitelně vyjadřovat a 
nechejte dostatečný prostor k tomu, aby 
účastníci v případě potřeby mohli klást 
dotazy. 
 
Zobrazte první snímek a požádejte 
účastníky, aby si přečetli věty (můžete 
každého účastníka požádat, aby přečetl 
jednu větu). Co je ne těchto větách 
zajímavého?  

 
 
W1.PPT2 

15 minut Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Připojení 
k internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Video: Jazykové prostředky 
 
https://www.youtube.com/watch?v=erT5
bXhx25Q 
Zobrazte video, které uvádí některé 
jazykové prostředky. 

 
 
N / A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b2goxVg5grU
https://www.youtube.com/watch?v=b2goxVg5grU
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ7k8cMA-4
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ7k8cMA-4
https://www.youtube.com/watch?v=erT5bXhx25Q
https://www.youtube.com/watch?v=erT5bXhx25Q
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

20 minut Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Cvičení: Doplňte příběhy 
 
Rozdělte účastníky do dvojic a požádejte je, 
aby si našli tuto aktivitu ve své studijní 
příručce. Najdou zde příběh s mezerami; 
sdělte účastníkům, aby doplnili mezery 
svým textem (na tuto aktivitu mají 10 
minut). 
 
Na konci by účastníci měli mít možnost 
sdílet své příběhy a diskutovat o svém 
výběru (10 minut). 
 

 
 
 
W1.R3 
 

20 minut Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Video: Strach a hněv, a jak čelit manipulaci 
lidské mysli 
 
Pusťte účastníkům následující video TedX: 
https://www.youtube.com/watch?v=xa1R
Shs7wyI 
 

 

30 minut Flipchartový 
papír (jeden list 
pro 2 účastníky) 
 
Fixy 

Činnost: Kořeny a větve 
 
Rozdělte skupinu do skupin. Dejte každé 
skupině 15min k provedení činnosti, která 
je podrobně popsána v dokumentu W1.R4, 
který je k dispozici níže. 
Dalších 15 minut využijte k reflexi a k 
diskuzi. 

 
 
W1.R4 

20 minut Flicharty z 
Úvodní části, ve 
které byly 
shromážděny 
dotazy 
účastníků 

Závěrečná část 
 
Vezměte otázky účastníků, nalepte je tak, 
aby na ně celá skupina viděla a zeptejte se 
účastníků, zda první workshop zodpověděl 
jejich dotazy, které měli v úvodu školení. 
Požádejte účastníky o zpětnou vazbu k této 
části praktického workshopu. 

 
 
N / A 

240 minut  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xa1RShs7wyI
https://www.youtube.com/watch?v=xa1RShs7wyI
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Dodatečné zdroje 
 
Kód aktivity Titul 
W1.R1 
 

Rozehřívačka: Lidská síť 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je ukázat účastníkům, že všichni mají něco 
společného, což zvyšuje pocit sounáležitosti. 
 

 Doba trvání: 10 minut 
Instrukce 

 
N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Požádejte účastníky, aby spolu 10 minut navzájem promluvili; poté si vezměte 
klubko provázku a míček, a umístěte účastníky do kruhu. Nyní se každý účastník 
představí a poté předá míč osobě podle svého výběru, přičemž si ponechá konec 
provázku. Poté vysvětlí, proč si danou osobu vybral (může to byt jak z 
profesionálního nebo osobního hlediska). Účastník s míčem v ruce začíná znovu. 
Pokračujte, dokud nejsou všichni účastníci spojeni provázkem, až vznikne lidská síť.  
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

 
Kód aktivity Titul 
W1.R2 Hra na pozdravy 
Přehled 

 
 Účel: Seznámit se s různými styly pozdravů po celém světě. Účastníci zažijí, 

že existuje více než jeden způsob, jak pozdravit a že různé kultury o tom mají 
různé představy. 

 
 Doba trvání: 20 minut 

 
Instrukce 
 Toto cvičení je zábavný a také cenný způsob vytváření podskupin.  
 "Představte si, že jste na mezinárodním letišti." Byli jste tam posláni, abyste 

vyzvedli hosty, ale nemáte tušení, jak vypadají. Ale víte, že jste všichni 
součástí stejné kultury, což znamená, že budete používat stejný pozdrav. 
Samozřejmě, že jste na letišti, je to velmi hlasité a neslyšíte nic, co lidé říkají 
(což znamená, že během cvičení nemluvíte). Nyní se podívejte na svou kartu 
a zjistěte, do jaké kultury patříte, a pokuste se najít své hosty pozdravem, 
který máte uvedený na kartičce “ 

 Budete muset vygenerovat alespoň 3 různé skupiny s nejméně 3 členy. 
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 V tomto materiálu je připraveno 7 pozdravů z různých kultur.  
 Vyberte ty, které se vám nejvíce hodí, vytiskněte stránky a rozdělte je na 

karty pro účastníky. 
 Pokuste se vybrat nejvíce protikladné pozdravy; Pokud máte jinou vlastní 

představu, můžete uvítat i jiný styl pozdravu. 
 Pokud vám zbývá čas, můžete o jejich zážitcích během hry okamžitě 

diskutovat.  
 V opačném případě můžete zahrnout vyhodnocení hry do diskuse na konci 

workshopu. 
 Velmi důležité: Připomeňte jim cvičení „My Apple“. V následujících kulturách 

jsou samozřejmě praktikovány i jiné styly pozdravů, nejen ten, který je 
navrhován během tohoto cvičení. Zajistěte, aby si toho studenti byli vědomi, 
takže nebudou generovat jen další stereotyp o jiné kultuře! 

 
Podrobnosti o činnosti 

1. Níže uvádíme následující přehled stylů pozdravu: 
a) Japonec  
b) Švýcarsko (3 předpokládané polibky na tvář - vlevo, vpravo, vlevo) 
c) Indie (Namaste) 
d) západní styl (pevné podání ruky) 
e) Egypt (políbit ruce starší osobě) 
f) Mexiko (silné poplácání po zádech při objímání) 
g) Surfer (shaka - je gesto, jímž se prý zdravili obyvatelé Havaje koncem 19. 

století. Od 60. let 20. století se používá obecně mezi surfery) 

 

Jste součástí japonské kultury. 

Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete se formálně uklánět jako pozdrav. 

Jako muž držte ruce na boku těla. Jako žena složte ruce na klíně a přitom se klaňte. 

Jste součástí japonské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete se formálně uklánět jako pozdrav. 

Jako muž držte ruce na boku těla. Jako žena složte ruce na klíně a přitom se klaňte. 
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Jste součástí japonské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete se formálně uklánět jako pozdrav. 

Jako muž držte ruce na boku těla. Jako žena složte ruce na klíně a přitom se klaňte. 

Jste součástí japonské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete se formálně uklánět jako pozdrav. 
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Jste součástí japonské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete se formálně uklánět jako pozdrav. 

Jako muž držte ruce na boku těla. Jako žena složte ruce na klíně a přitom se klaňte. 

Jste součástí švýcarské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat tváře třikrát jako pozdrav. 

Naznačte polibek vlevo, pak vpravo a znovu na levé straně osoby před vámi. 

Jste součástí švýcarské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat tváře třikrát jako pozdrav. 

Naznačte polibek vlevo, pak vpravo a znovu na levé straně osoby před vámi. 
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Jste součástí švýcarské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat tváře třikrát jako pozdrav. 

Naznačte polibek vlevo, pak vpravo a znovu na levé straně osoby před vámi. 

Jste součástí švýcarské kultury. 
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Naznačte polibek vlevo, pak vpravo a znovu na levé straně osoby před vámi. 

Jste součástí švýcarské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat tváře třikrát jako pozdrav. 

Naznačte polibek vlevo, pak vpravo a znovu na levé straně osoby před vámi. 

Jste součástí indické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, složte ruce a pokloňte hlavu jako pozdrav. 

Tento pozdrav, který je také oblíbený díky mnoha kurzům jógy, je indický Namaste. Složte 
si ruce před hruď a skloňte hlavu. 

Jste součástí indické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, složte ruce a pokloňte hlavu jako pozdrav. 

Tento pozdrav, který je také oblíbený díky mnoha kurzům jógy, je indický Namaste. Složte 
si ruce před hruď a skloňte hlavu. 
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Jste součástí indické kultury. 
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Tento pozdrav, který je také oblíbený díky mnoha kurzům jógy, je indický Namaste. Složte 
si ruce před hruď a skloňte hlavu. 

Jste součástí západní kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, potřásejte si pevně rukama jako pozdrav. 

Nabídněte pravou ruku osobě před vámi a 2-3krát ji pevně zatřeste. 

Jste součástí západní kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, potřásejte si pevně rukama jako pozdrav. 

Nabídněte pravou ruku osobě před vámi a 2-3krát ji pevně zatřeste. 
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Jste součástí západní kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, potřásejte si pevně rukama jako pozdrav. 

Nabídněte pravou ruku osobě před vámi a 2-3krát ji pevně zatřeste. 

Jste součástí egyptské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat ruce starší osobě jako pozdrav. 

Starší lidé jsou vysoce respektováni. To je důvod, proč namísto pouhého potřesení rukou 
naznačíte polibek na rukou osoby před vámi. Pro toto cvičení nemusíte dodržovat 

skutečně pravidlo staršího. 

Jste součástí egyptské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat ruce starší osobě jako pozdrav. 

Starší lidé jsou vysoce respektováni. To je důvod, proč namísto pouhého potřesení rukou 
naznačíte polibek na rukou osoby před vámi. Pro toto cvičení nemusíte dodržovat 

skutečně pravidlo staršího. 
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naznačíte polibek na rukou osoby před vámi. Pro toto cvičení nemusíte dodržovat 

skutečně pravidlo staršího. 

Jste součástí egyptské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat ruce starší osobě jako pozdrav. 

Starší lidé jsou vysoce respektováni. To je důvod, proč namísto pouhého potřesení rukou 
naznačíte polibek na rukou osoby před vámi. Pro toto cvičení nemusíte dodržovat 

skutečně pravidlo staršího. 

Jste součástí egyptské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, budete líbat ruce starší osobě jako pozdrav. 

Starší lidé jsou vysoce respektováni. To je důvod, proč namísto pouhého potřesení rukou 
naznačíte polibek na rukou osoby před vámi. Pro toto cvičení nemusíte dodržovat 

skutečně pravidlo staršího. 

Jste součástí mexické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, obejměte ho a poplácejte ho po zádech jako 

pozdrav. 

To je způsob, jak pozdravit někoho známého. Nemusíte se příliš na ostatní tisknout, 
pokud se necítíte v této poloze dobře. Dejte pozor, abyste neubližovali druhé osobě 

nadšením. 

Jste součástí mexické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, obejměte ho a poplácejte ho po zádech jako 

pozdrav. 

To je způsob, jak pozdravit někoho známého. Nemusíte se příliš na ostatní tisknout, 
pokud se necítíte v této poloze dobře. Dejte pozor, abyste neubližovali druhé osobě 

nadšením. 
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Jste součástí mexické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, obejměte ho a poplácejte ho po zádech jako 

pozdrav. 

To je způsob, jak pozdravit někoho známého. Nemusíte se příliš na ostatní tisknout, 
pokud se necítíte v této poloze dobře. Dejte pozor, abyste neubližovali druhé osobě 

nadšením. 

Jste součástí mexické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, obejměte ho a poplácejte ho po zádech jako 

pozdrav. 

To je způsob, jak pozdravit někoho známého. Nemusíte se příliš na ostatní tisknout, 
pokud se necítíte v této poloze dobře. Dejte pozor, abyste neubližovali druhé osobě 

nadšením. 

Jste součástí mexické kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, obejměte ho a poplácejte ho po zádech jako 

pozdrav. 

To je způsob, jak pozdravit někoho známého. Nemusíte se příliš na ostatní tisknout, 
pokud se necítíte v této poloze dobře. Dejte pozor, abyste neubližovali druhé osobě 

nadšením. 

Jste součástí surferské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, uděláte znak Shaka jako pozdrav. 

Udělejte si pěst a natáhněte palec a malý prst. Pak ji budete třást poměrně rychle doleva a 
doprava. Ujistěte se, že přední strana ruky směřuje k jiné osobě. 

Jste součástí surferské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, uděláte znak Shaka jako pozdrav. 

Udělejte si pěst a natáhněte palec a malý prst. Pak ji budete třást poměrně rychle doleva a 
doprava. Ujistěte se, že přední strana ruky směřuje k jiné osobě. 
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Jste součástí surferské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, uděláte znak Shaka jako pozdrav. 

Udělejte si pěst a natáhněte palec a malý prst. Pak ji budete třást poměrně rychle doleva a 
doprava. Ujistěte se, že přední strana ruky směřuje k jiné osobě. 

Jste součástí surferské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, uděláte znak Shaka jako pozdrav. 

Udělejte si pěst a natáhněte palec a malý prst. Pak ji budete třást poměrně rychle doleva a 
doprava. Ujistěte se, že přední strana ruky směřuje k jiné osobě. 

Jste součástí surferské kultury. 
Chcete-li najít svého hosta nebo hostitele, uděláte znak Shaka jako pozdrav. 

Udělejte si pěst a natáhněte palec a malý prst. Pak ji budete třást poměrně rychle doleva a 
doprava. Ujistěte se, že přední strana ruky směřuje k jiné osobě. 

 
 

Posouzení činnosti 
N / A 
Reference / další čtení 
 Jak pozdravit svět: 
https://www.youtube.com/watch?v=QLISC-opI0Y  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QLISC-opI0Y


  

16 
 

 
Kód aktivity Titul 
W1.R3 
 

Doplňte příběhy 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je, aby si účastníci mohli prakticky osvojit získané 
znalosti o jazykových prostředcích. 
 

 Doba trvání: 20 minut 
Instrukce 

 
N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Rozdělte účastníky v skupin po dvou a poskytněte jim příběh s mezerami (k dispozici 
v příručce pro studenty); sdělte jim, aby doplnili mezery vyznačenou řečí. Použijte 
minutovku (10min). Na konci by účastníci měli mít možnost sdílet své příběhy a 
diskutovat o svých volbách 
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  
Kód aktivity Titul 
W1.R4 
 

Kořeny a větve 

Přehled 
 

 Účel: Tato aktivita pomůže účastníkům: 
- Porozumět příčinám a následkům nenávistné řeči  
- Prozkoumejte způsoby řešení nenávistných projevů online prozkoumáním 
kořenů problému a určením způsobů, jak na ně reagovat 
 

 Doba trvání: 30 minut 
Instrukce 

 
N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
Postup: Účastníci by měli být ve skupinách po 2 osobách. Každá skupina dostane 
flipchartový papír a musí nakreslit strom nenávisti s kořeny a větvemi. 
 
Každá skupina by měla identifikovat a zapsat některé věci, které vedou k nenávistné 
řeči („kořeny“ stromu), a některé z účinků této nenávistné řeči („větve“).  
 
Každý kořen může mít hlubší příčinu a každá větev další výsledek.  
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Jako „kmen“ stromu se použije následující text, který si účastníci představí, že byl 
zveřejněn na internetu: „Uprchlíci přicházející na ostrovy a pobřeží Evropy jsou 
teroristé a fanatici a členové islámského státu. Překračují hranice s falešnými papíry 
a rozpoutají krvavé útoky proti nám. Vyhoďte je z Evropy! “ 
 
Každá skupina má 15 minut a měla by dokončit tolik větví a kořenů, kolik dokáže.  
Potom skupiny představí své výsledky a zobrazí stromy kolem místnosti, aby se 
všichni mohli procházet a dívat se na ně.  
 
Diskuze: 
Všimli jste si zajímavých rozdílů mezi stromy, které jednotlivé skupiny nakreslily? 
Jak snadno jste našli „kořeny“ nenávistné řeči? Byly nějaké potíže? Jak můžeme 
najít způsoby, jak zastavit šíření nenávistných projevů na internetu? Jak byste mohli 
použít svůj problémový strom ke snížení pravděpodobnosti nenávistných projevů 
proti uprchlíkům?  
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  
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Workshop 2: Dekonstrukce extrémních projevů (4 hodiny) 
 
Výsledky učení 
 
Na konci semináře by účastníci měli být schopni:  

- Identifikovat falešné zprávy 
- Být si vědomi kontroly skutečností 
- Umět identifikovat důvěryhodné zdroje 

 
Program workshopu 
 
Při výběru místa mějte na paměti, že při této části workshopu budete potřebovat počítače 
(notebooky), alespoň jeden pro dva účastníky a jeden pro pedagoga! 
 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

 
 
 
10 minut 
 

Školící místnost 
se židlemi 
umístěnými co 
půlkruhu 
 
 

Přivítání 
 
Přivítání účastníků dalšího workshopu 
školení HYPER. Pokud jsou zde noví 
účastníci, požádejte je, aby se představili 
před skupinou. 

 
N / A 
 
 
 

 
 
20 minut 

Notebook 
 
Videoprojektor 
 

Úvod do falešných zpráv 
 
Začněme testem!  
Zobrazte PP prezentaci W2.PPT1 na 
obrazovce a zeptejte se účastníků, zda 
nadpis, který vidí, je pravdivý, nebo 
nepravdivý!  

 
W2.PPT1 
 
 
 

15 minut Notebook 
 
Videoprojektor 

 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Falešné zprávy: 4 tipy, jak to zjistit 
 
Pomocí počítače zobrazte následující video: 
https://www.youtube.com/watch?v=EJD
FeXomVvg 
 
Řekněte účastníkům, že si mohou zapisovat 
poznámky do svého studijního manuálu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
N / A 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

https://www.youtube.com/watch?v=EJDFeXomVvg
https://www.youtube.com/watch?v=EJDFeXomVvg
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10 minut Flipchartový 
papír 
 
Fixy 

Diskuze 
Předcházející hra a video měly účastníkům 
pomoci pochopit, jak je důležité použít 
různé techniky pro ověření informací. 
Během diskuze se pokuste přesvědčit 
skupinu, aby identifikovala pojmy „kontrola 
skutečností (faktů)“ a „odhalení“.  

 
 
N / A 

 
 
 
 
20 minut 

Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Přednáška: Kontrola skutečností 
 
Zobrazte PP prezentaci W2.PP2T. 
Srozumitelně se vyjadřujte a nechte 
účastníky, aby mohli v případě potřeby klást 
dotazy. 

 
 
 
 
W2.PPT2 

25 minut  
Notebook 
 
Videoprojektor 
 
1 notebook pro 
2 účastníky 
(nebo 1 na 
osobu) 
 
Připojení k 
internetu 

Praktické cvičení: Kontrola faktů 
 
Požádejte účastníky, aby si vzali svůj 
Studijní manuál.  
Zobrazte prezentaci W2.PPT3 a požádejte 
účastníky, aby si přečetli citáty v 
uvozovkách.  
Pak jim dejte 20 min., aby tyto citáty 
zkontrolovali. Připomeňte jim, že musí uvést 
své zdroje! 
 
Během posledních 5 minut projděte 
společně s účastníky každý citát a potvrďte 
jej, nebo ho zamítněte.  
 

 
 
 
 
 
W2.PPT3 

45 minut 1 notebook pro 
2 účastníky 
(nebo 1 na 
osobu) 
 
Připojení k 
internetu 

Předstírejte, nebo to udělejte 
 
Požádejte účastníky, aby navštívili: 
https://www.fakeittomakeitgame.com/  
Požádejte je, aby hráli 40 minut na hru, ve 
které se stanou králi a královnami falešných 
zpráv. 
Posledních 5 minut nehdejte na společnou 
diskuzi a dejte jim rady.  

 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

20 minut Čaj, Káva 
Džus 
Občerstvení 

Přestávka na kávu 
 
Umožněte účastníkům, aby si udělali 
zaslouženou přestávku!  

 
N / A 

20 minut Notebook 
 
Videoprojektor 

Video: Jak falešné zprávy rostou v post-fact 
světě 

 

https://www.fakeittomakeitgame.com/
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Připojení k 
internetu 

Zobrazte video pomocí následujícího 
odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=nkA
UqQZCyrM 
Řekněte účastníkům, že si mohou zapisovat 
poznámky do své příručky pro studenty. 
 

30 minut 1 notebook pro 
2 účastníky 
(nebo 1 na 
osobu) 
 
Připojení k 
internetu 

Cvičení: Vytvořte plakát! 
 
Rozdělte účastníky do skupin a požádejte je, 
aby vytvořili plakát pomocí nástroje Canva.  
https://www.canva.com/  
Cílem plakátu by mělo být upozornění na 
falešné zprávy a důležitost kontroly 
skutečností (faktů). 
Můžete účastníkům ukázat bezplatné 
obrázky, na které se nevztahují autorská 
práva. 

 

10 minut Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Připojení k 
internetu 

Prezentace plakátů. 
 
Každá skupina by nyní měla představit svůj 
plakát.  

 

15 minut Flipchartový 
papír 
 
Fixy 

Závěrečná reflexe 
 
Zeptejte se účastníků, co se v této části 
semináře naučili, a jak mohou tyto znalosti 
využít ve svém životě.  

 
 
N / A 

240 minut  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nkAUqQZCyrM
https://www.youtube.com/watch?v=nkAUqQZCyrM
https://www.canva.com/
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Workshop 3: V srdci demokracie (4 hodiny) 
 
Výsledky učení 
 
Na konci semináře by účastníci měli: 

- Mít informace o Všeobecné deklaraci lidských práv 
- Znát demokracii (základ politické filozofie, původ demokracie atd.) 
- Znát opoziční síly (média atd.) 
- Pochopit důležitost rozmanitosti názoru, debatování a pluralismu 

 
 

Program workshopu 
V této části vzdělávacího workshopu budete potřebovat alespoň jedno PC pro dva účastníky a 
jeden pro pedagoga. Při výběru místa prosím na to myslete! 
 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

 
 

10 minut 
 

 
 
Školící místnost 
se židlemi je 
sestavena do 
půlkruhu 

Přivítání 
 
Vítáme účastníky dalšího workshopu 
školení HYPER. Pokud jsou na školení noví 
účastníci, požádejte je, aby se představili 
před skupinou. 

N / A 
 
 
 

 
 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 

Přednáška: Co je demokracie? 
 
Zobrazte PP prezentaci W3.PPT1. 
Srozumitelně se vyjadřujte a nechte 
účastníky, aby mohli v případě potřeby klást 
dotazy. 

W3.PPT1 
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

15 minut 

Notebook 
 
Videoprojektor 
 
Připojení k 
internetu 

Video: Proč Socrates nenáviděl 
demokracii? 
 
Zobrazte video pomocí následujícího 
odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzh
cSWTk  
Sdělte účastníkům, že si mohou zapisovat 
poznámky do své příručky pro studenty. 
Posledních 5-10 minut si ponechte na 
diskuzi s účastníky. 
 

Video 

25 minut 

Flipchartový 
papír 
 
Fixy 

Praktické cvičení - Reflexe k demokracii 
 
Po zhlédnutí prezentací budou účastníci 
rozděleni do několika malých skupin (4-5 
osob).  
Požádejte účastníky, aby na flipchartový 
papír napsali tabulku se seznamem 
pozitivních a negativních bodů demokracie. 
 

W3.R1 

 
20 minut 

Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Praktické cvičení - Vyhodnocení výsledků  
 
Každá skupina vybere jednoho zástupce pro 
prezentaci výsledků uvedených na 
flipchartu. 
 
Sdělte účastníkům, že si mohou zapisovat 
poznámky do své příručky pro studenty. 
 

N / A 

20 minut Čaj, Káva 
Džus 
Občerstvení 

Přestávka na kávu 
 
Dovolte účastníkům, aby si zaslouženě 
udělali přestávku!  
 

 
N / A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTk
https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTk
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

25 minut 

Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Praktické cvičení: Dotazník o občanství a 
demokratickém životě 
 
Požádejte účastníky, aby si vzali svůj 
Studijní manuál a odpověděli na dotazník o 
občanství a demokratickém životě. 
Účastníci mají 15 minut na zodpovězení 
otázek. Zbývajících 10 minut bude 
věnováno vyhodnocení dotazníků. 
 

W3.R2 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Přednáška - Všeobecná deklarace lidských 
práv 
 
Představte účastníkům PP prezentaci 
W3.PPT2. Srozumitelně se vyjadřujte a 
nechte účastníky, aby mohli v případě 
potřeby klást dotazy. 
 

W3.PPT2 

30 minut 

Flipchartový 
papír 
 
 
Pera 
Fixy 
 
Všeobecná 
deklarace 
lidských práv (v 
příručce pro 
studenty) 
 

Praktická činnost: Hra o lidských právech 
 
Rozdělte účastníky do 3 skupin a představte 
jim zjednodušené shrnutí Všeobecné 
deklarace lidských práv.  
 
Rozdejte účastníkům 3 scénáře (jeden do 
každé skupiny) představující různé příběhy. 
Každá skupina se pokusí identifikovat 
články, které by mohly být použity v tomto 
konkrétním případě. 
 
Nechte si posledních 5 minut na reflexi a 
diskuzi. 
 

W3.R3 
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Přednáška: Opoziční síly a politický 
pluralismus 
 
Zobrazte PP prezentaci W3.PPT3. 
Srozumitelně se vyjadřujte a nechte 
účastníky, aby mohli v případě potřeby klást 
dotazy. 
 

W3.PPT3 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky 
 

Praktické cvičení: Reflexe politického 
pluralismu a rozmanitost názorů 
 
Vytvořte dvojice a požádejte účastníky, aby 
napsali, které země podporují princip 
rozmanitosti názorů a politického 
pluralismu a další, které tento princip 
nepodporují 
 
Posledních 10 minut bude věnováno diskuzi.  

W3.R4 

15 minut Flipchartový 
papír 
 
Fixy 

Závěrečné shrnutí 
 
Zeptejte se účastníků, co se v této části 
workshopu naučili a jak mohou tyto znalosti 
využít ve svém životě. 

 
 
N / A 

240 minut  
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Dodatečné zdroje 
 
Kód aktivity Titul 
W3.R1 
 

Praktické cvičení: Reflexe na zasedání o 
demokracii a debriefingu 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je otestovat reflexi a znalosti o občanství a 
demokratickém životě  
 

 Doba trvání: 45 minut 
 

Instrukce 
 

N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Publikum (účastníci kurzu) budou rozděleni do malých skupin (4-5 osob) a budou si 
mezi sebou vyměňovat zkušenosti o demokracii. Předchozí prezentace jim poskytly 
pevný základ pro diskusi a úvahy o pozitivních a negativních bodech demokracie. 
Všechny výsledky budou zaznamenány na flipchart a na konci prezentovány před 
ostatními členy skupiny. 
  
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

 
 
Kód aktivity Titul 
W3.R2 
 

Praktické cvičení: Dotazník o občanství a 
demokratickém životě 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je, aby účastníci měli reflexi o demokratickém životě 
a občanství a jejich dopadu na jejich každodenní život.  
 

 Doba trvání: 25 minut 
 

Instrukce 
 

Odpovědi na tento dotazník budou upraveny podle zemí, kde budou navrženy.  
 
Podrobnosti o činnosti 
Účastníci vyplní dotazník obsažený v příslušné příručce pro studenty. Na vyplnění 
10 otázek budou mít 15 minut. Posledních 10 minut bude věnováno vyhodnocení 
dotazníků a diskuzi. 
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Posouzení činnosti 
 
Každá dobrá odpověď dá 1 bod z celkem 10 bodů.  
 
Reference / další čtení 
N / R  

 
 
 
Kód aktivity Titul 
W3.R3 
 

Praktické cvičení: Hra o lidských právech 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této činnosti je pochopit souvislost mezi scénáři a články 
uvedenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Účastníci by měli 
identifikovat články odpovídající každému případu. 
 

 Doba trvání: 30 minut 
 

Instrukce 
 

N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Účastnící budou rozděleni do tří skupin. Každá skupina dostane příspěvek s jiným 
textem vysvětlujícím konkrétní situaci a shrnutou Všeobecnou deklaraci lidských 
práv. Měli by si pozorně přečíst oba dokumenty (text na papíře i Všeobecnou 
deklaraci) a pokusit se identifikovat články, které by mohly být vyvolány v 
jednotlivých situacích.  
 
Scénář 1: 
Ida chce překročit hranici a navštívit svou dceru, která se provdala za muže ze 
sousední země. Imigrační personál jí zabránil vstoupit do země pod záminkou, že 
si nemůže dovolit uhradit hotel. 
 
 
Scénář 2: 
Ivan pracuje ve společnosti na mytí aut. V zimě jsou jeho ruce poraněné chladem a 
ledem. Jeho šéf mu nechce koupit rukavice, protože jsou příliš drahé. Ivan si je 
nemůže dovolit sám. Požádá odbory o radu. Šéf, když to zjistil, Ivana vyhodil. 
 
 
Scénář 3: 
Poslední zelený prostor ve městě bude přeměněn na parkoviště. Deset lidí ze 
sousedství pokojně demonstruje v parku, hájí myšlenku místa, kde si mohou lidé 
odpočinout a děti hrát. Policie zasáhla tím, že demonstrantům řekla, že jim není 
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dovoleno demonstrovat, a požádala je, aby se vrátili domů. Demonstranti seděli na 
zemi, a odmítli se pohnout. Policie je rozehnala násilím a některé z nich zranila. 
 
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

 
 
Kód aktivity Titul 
W3.R4 
 

Cvičení: Reflexe Politický pluralismus a 
rozmanitost názorů 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této činnosti je identifikovat země, které podporují politický 
pluralismus a rozmanitost názorů, a další země, které tento princip 
neobhajují.  
 

 Doba trvání: 20 minut 
 

Instrukce 
 

N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Účastníci vytvoří dvojice a popřemýšlí o zemi, která propaguje politický pluralismus 
a rozmanitost názorů, a o zemi, která tento princip neobhajuje. Každá dvojice si uělá 
poznámky a na konci je představí celé skupině. 
 
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

 

Workshop 4: Zprostředkování a varování (4 hodiny) 
 

Výsledky učení 
Na konci workshopu by účastníci měli být schopni: 

- Identifikovat známky radikalizace 
- Mít zprostředkovatelské dovednosti (schopnost navázat kontakt s potenciální 

radikalizovanou osobou) 
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Program workshopu 
 
V této části vzdělávacího programu budete pracovat s online zdroji HYPER. Při výběru místa 
na to prosím myslete! 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

 
 
20 minut 
 

Tréninková 
místnost 
 

Rozehřívačka "Mapa" 

Účastníci si představí na podlaze mapu světa 
a představí zemi, kterou již navštívili. Každý 
pak vysvětlí, co ho na této zemi fascinuje a 
co ho dráždí. Tímto způsobem se lépe 
seznámíte s účastníky a stále máte témata ke 
hře, o kterých můžete mluvit a která 
přesahují běžnou diskusi. 

Rozehřejte se na téma workshopů HYPER: 
Tj. seznámit se s jinými kulturami a lidmi z 
jiných zemí je zkušenost silně proti 
radikalizující 

N / A 
 
 
 

  



  

29 
 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

 
 

10 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Úvod: Prozkoumejte zdroje simulace 
HYPER 
 
Zobrazte PP prezentaci W4.PPT1. 
Srozumitelně se vyjadřujte a nechte 
účastníky, aby mohli v případě potřeby klást 
dotazy. 
 

W4.PPT1 

5 minut 
 Připravené dvojice pro zkoumání 

simulačních zdrojů HYPER 
 

 

10 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Průzkum simulačních zdrojů HYPER  
 
Ve dvojicích prozkoumejte zdroj simulace 
HYPER „Jak si uvědomíte, že jste 
radikalizováni“.  
 
V pracovních listech jsou uvedeny otázky, 
které odrážejí obsah a přemýšlejí o vlastních 
zkušenostech souvisejících s hraním. 
 

W4. 
Pracovní list 1 
(v příručce pro 
studenty) 
 
W4.R1 
 
HYPER 
Simulace 
herních 
prostředků 

 
10 minut 

Skupinová 
diskuze  
 

Zamyslete se nad prostředkem simulace a 
zkušenostmi, které mají účastníci s hraním 
her a přáteli aktivně zapojenými do her 

W4. 
Pracovní list 1 
(v příručce pro 
studenty) 
 
W4.R1 
 
HYPER 
Simulace 
herních 
prostředků 

5 minut  Prozkoumání HYPER svépomocných zdrojů 
 
Představte myšlenku svépomocných zdrojů 
HYPER  

 
Zdroje 
svépomoc 
HYPER 

 
 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro lektora 

 

 
Zdroj 
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40 minut 

Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Sestavte tři skupiny pro práci s herními 
prostředky HYPER. 
Každá skupina pracuje na jednom příkladu 
ze svépomocného zdroje HYPER. 
Dejte účastníkům 10 minut, aby přemýšleli 
o otázkách ve svépomocných zdrojích a 
připravili své myšlenky ke sdílení se 
zbytkem skupiny. 
Nechejte si 10 minut na skupinovou reflexi 
tří příkladů, zapisuje řešení a nápady na 
flipchart. 
 

HYPER Herní 
prostředky pro 
svépomoc 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Videoprojektor 
 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Přednáška - Identifikujte známky 
radikalizace  
 
Zobrazte PP prezentaci W4.PPT2. 
Srozumitelně se vyjadřujte a nechte 
účastníky, aby mohli v případě potřeby klást 
dotazy. 
 
 
 

W4.PPT2 

20 minut Čaj, Káva 
Džus 
Občerstvení 

Přestávka na kávu 
 
Dovolte účastníkům, aby si udělali 
zaslouženou přestávku!   

 
N / A 

30 minut 

Flipchartový 
papír 
 
Pera 
Fixy 
 

Praktická činnost: Případ Leonory 
Messinger - německé dívky, která se 
přestěhovala do islámského státu 
 
Moderátorská hra založená na nápadu 
www.gesichtzeigen.de 
 

W4.R2 
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Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro lektora 

 

 
Zdroj 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Průzkum simulačních zdrojů HYPER  
 
Ve dvojicích prozkoumejte zdroje simulace 
HYPER „proces (svědectví)“ a „politicko-
náboženská radikalizace“. 
 
Zdroj svépomoci HYPER poskytuje otázky, 
které odrážejí obsah a přemýšlejí o vlastních 
zkušenostech a postojích. 
 

W4. 
Pracovní list 2 
(v příručce pro 
studenty) 
 
W4.R3 
 
Proces 
simulace 
HYPER 
(svědectví) 
 
HYPER Zdroj 
svépomoci 
Politicko-
náboženská 
radikalizace  

 
15 minut 

Skupinová 
diskuze a 
brainstorming 
 

Zamyslete se nad zdrojem simulace a 
zkušenostmi a nápady, kdy účastníci musí 
navázat kontakt s někým, kdo je 
radikalizován, a co si myslí, že by v takovém 
případě mělo být provedeno. 
 
Shromažďujte všechny myšlenky z 
brainstormingu na flipchartu. 
 

W4. 
Pracovní list 2 
(v příručce pro 
studenty) 
 
W4.R3 
 
 

20 minut Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Vytvořte z účastníků dvě skupiny pro práci 
se dvěma prostředky svépomocné HYPER 
 
Každá skupina pracuje na jednom příkladu 
ze svépomocného zdroje HYPER. 
Dejte účastníkům 10 minut, aby přemýšleli 
o svépomocných zdrojích a připravili své 
myšlenky ke sdílení se zbytkem skupiny. 
 
Nechejte si 10 minut na skupinovou reflexi, 
zapisujte řešení a nápady na flipchart. 
 

Zdroj 
svépomoc 
HYPER „Být v 
přechodném 
stadiu života“ 
 
"Potřeba 
ovládat a 
ovládat 
ostatní" 
 

15 minut Flipchart 
Fixy 

Závěrečné shrnutí 
 
Zeptejte se účastníků, co se v této části 
workshopu naučili a jak mohou tyto znalosti 
využít ve svém životě.  

N / A 

240 minut  
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Dodatečné zdroje 
 
Kód aktivity Titul 
W4.R1 
 

Praktické cvičení: Průzkum simulačních zdrojů 
HYPER 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je prozkoumat zdroje simulace a přemýšlet o tom, 
jak mohou být užitečné při komunikaci s vrstevníky  
 

 Doba trvání: 20 minut 
 

Instrukce 
N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Ve dvojicích prozkoumejte zdroj simulace HYPER „jak si uvědomujete, že jste 
radikalizováni“. Pracovní list v příručce pro studenty poskytuje otázky, které odrážejí 
obsah a přemýšlejí o vlastních zkušenostech souvisejících s hraním. 
Skupinová diskuse: Zamyslete se nad prostředkem simulace a zkušenostmi, které 
mají účastníci s hraním her a přáteli aktivně zapojenými do her. Sbírejte své 
zkušenosti na flipchartu nebo na kartách. 
  
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

 
 
Kód aktivity Titul 
W4.R2 
 

Praktická činnost: Případ Leonory Messinger - 
německé dívky, která se přestěhovala do 
islámského státu 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je, aby účastníci přemýšleli o procesu radikalizace. 
Přemýšlejí o projevech radikalizace a přemýšlejí o způsobech, jak zabránit 
tomu, aby se do procesu zapojili rovesníci. Případ Leonory Messinger je 
příkladem toho, jak obtížné může být rozpoznat příznaky a reagovat včas. 
 

 Doba trvání: 30 minut 
 

Instrukce 
 
Postavte židle do kruhu 
Vyberte jednoho účastníka, který bude číst článek.  
Ostatní účastníci obdrží kartu (můžete použít moderační karty) a na kartu 
napište „Stop“. 
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Jeden účastník je potřebný ke sběru výsledků na kartách. Shromážděné 
výsledky jsou poté rozloženy na podlaze. 
Jeden účastník přečte novinový článek.  
Účastníci mohou nyní kykoliv zastavit čtení s jejich stop kartou, když si myslí, 
že v příběhu bylo znamení radikalizace. Sbírejte značky na kartách a šířte je 
na podlahu. 
Dalším krokem je přemýšlet o způsobech reakce a zabránění další 
radikalizaci. Sbírejte návrhy na kartách (použijte jinou barvu) a připojte je ke 
známkám radikalizace, které jste dříve shromáždili. 
 

Podrobnosti o činnosti 
 
Moderátorská hra založená na nápadu www.gesichtzeigen.de 
 
Posouzení činnosti 
 
N / R 
 
Reference / další čtení 
https://www.gesichtzeigen.de/angebote/material/spiele/ 
 

 
 
Kód aktivity Titul 
W4.R3 
 

Praktické cvičení: Průzkum simulačních zdrojů 
HYPER 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je prozkoumat zdroje simulace a přemýšlet o tom, 
jak mohou být užitečné při komunikaci s vrstevníky.  
 

 Doba trvání: 20 minut 
 

Instrukce 
N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
Ve dvojicích prozkoumejte zdroje simulace HYPER „proces (svědectví)“ a „Politicko-
náboženská radikalizace“. Zdroj svépomoci poskytuje otázky, které odrážejí obsah 
a přemýšlejí o vlastních zkušenostech. 
Skupinová diskuse: Zamyslete se nad prostředkem simulace a zkušenostmi a 
nápady, které účastníci musí navázat s někým, kdo je radikalizován, a s tím, co by 
v takovém případě měli udělat.  
 
Shromažděte všechny myšlenky z brainstormingu na flipchartu. 
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

https://www.gesichtzeigen.de/angebote/material/spiele/
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Workshop 5: Otevřete svou mysl (4 hodiny) 
 
Výsledky učení 
 
Na konci semináře by účastníci měli: 

- Vědět, co je multikulturalismus 
- Pochopit rovnováhu mezi svobodou slova a násilnými projevy 
- Trénovat svého kritického ducha 
- Získat dovednosti k vytvoření komunitního společnství mezi mládeží 

 
Program workshopu 
 
V této části vzdělávacího workshopu budete pracovat s online zdroji HYPER. Při výběru 
místa na to prosím myslete! 
 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

 
 

20 minut 
 

Téninková 
místnost 
 
 
 
 

Rozehřívačka: Můj oblíbený pokrm 
 
Účastníci stojí v kruhu. Jeden hodí míč 
jinému účastníkovi a zeptá se: „Jaké je vaše 
oblíbené jídlo?“ První kolo končí, jakmile 
všichni účastníci pojmenovali své oblíbené 
jídlo a pořadí, na koho se hodí, protože to by 
mělo být dodrženo. V dalším kole házeč 
neuvádí jméno účastníka, kterému hodí míč, 
ale zmiňuje oblíbené jídlo a zemi, ze které 
jídlo původně pochází. Ostatní hráči mohou 
pomoci, pokud je obtížné najít tu správnou 
zemi. 

Rozhřejte se v souvislosti s tématem 
workshopu HYPER: dostat se do kontaktu s 
jinými kulturami a lidmi z jiných zemí je 
zkušenost silně protiradikalizační. Mluvit o 
jídle přímo ukazuje na vliv mnoha kultur v 
jedné zemi. 

N / A 
 
 
 

 
 

30 minut 

 
Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu, 
 
Bílá tabule, 
Flipchart 
 

Praktické cvičení: co je multikulturalismus?  
 
Úvod: 
Zobrazte na obrazovce video YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=jmpj
bac-IZ4 
Krátká filmová produkce o 
multikulturalismu v Austrálii, vytvořená na 
Homebush Boys High pro multikulturní den. 
Cvičení: 

W5.R1 

https://www.youtube.com/watch?v=jmpjbac-IZ4
https://www.youtube.com/watch?v=jmpjbac-IZ4
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Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Vytvořte si myšlenkovou mapu o 
multikulturalismu s celou skupinou. W5.R1 
poskytne některá fakta pro strukturování 
procesu. 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro lektora 

 

 
Zdroj 

10 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 

Přednáška: pojetí svobody slova v 
multikulturní společnosti 

W5.PPT1 

40 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Praktické cvičení: svoboda projevu 
 
Ve dvojicích si účastníci přečtou abstrakt v 
příručce pro studenty. 
 
Pak každé dvojici nechte vybrat jednu kartu 
s otázkami na svobodu slova a dejte jim 5-
10 minut, aby o tom přemýšleli a sbírali své 
nápady. 
 
Skupinová diskuse: Sdílejte nápady a 
otevřené otázky s celou skupinou.  
 

W5.R2 
 
 

10 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Průzkum simulačních zdrojů HYPER  
 
Ve dvojicích prozkoumejte na blogech 
simulační prostředek HYPER.  
 
Pracovní listy obsahují otázky, které 
odrážejí obsah a přemýšlejí o vlastních 
zkušenostech souvisejících s blogy.  

W5.Workshe
et 2 
 
HYPER 
Blogy 
simulačních 
zdrojů 

 
10 minut 

Skupinová 
diskuze  
 

Zamyslete se nad prostředkem simulace a 
zkušenostmi, které účastníci mají s kolegy, 
kteří v tomto druhu zdroje vystupují 
hlouběji. 
 

W5.Workshe
et 2 
 
 

20 minut Čaj, Káva 
Džus 
Občerstvení 

Přestávka na kávu 
 
Dovolte účastníkům, aby si udělali 
zaslouženou přestávku!  
 

 
N / A 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 
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40 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  
 
Flipchartový 
papíř 
 
 
Pera 
Fixy 
 

Praktická činnost: Naplňte své kritické 
myšlení 
 

• Cvičení (10min): „Postupujte podle 
pokynů“  

Skupinová aktivita pro ukázání rozmanitosti 
řešení stejného problému. 
Než začnete, věnujte účastníkům chvilku na 
reflexi. 
 

• Video YouTube: co je kritické 
myšlení? 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ
1bqXUnIM 
Nechte účastníky přemýšlet o situaci, kdy 
uplatnili ve své praxi kritické myšlení. 
Každý z nich k tomu připraví krátkou 
poznámku. 
Sdílejte zkušenosti ve skupině - definujte, 
jaké strategie použili účastníci? (15 minut) 
 
Podklady pro lektora: 
Dvacet jedna strategií a taktik pro výuku 
kritického myšlení 
Robert H. Ennis, (2011) 
http://www.criticalthinking.net/howteach
.html  
 

• Jak můžete oslovit vrstevníky a 
podpořit kritické myšlení?  

Nechte účastníky přemýšlet o situaci, kdy 
diskutovali s ostatními o různých názorech. 
Sdílejte zkušenosti ve skupině - definujte, 
jaké strategie použili účastníci? (15 minut) 
 

W5.R3 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebný 
materiál 

 
Navrhovaná aktivita a tipy pro pedagoga 

 

 
Zdroj 

20 minut 

Přenosný 
počítač 
 
Připojení k 
internetu 
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Přednáška: Kmunitní společenství - způsob 
boje proti radikalizaci? 
 
Zobrazte PP prezentaci W5.PPT2. 
Srozumitelně se vyjadřujte a nechte 
účastníky, aby mohli v případě potřeby klást 
dotazy. 
 

W5.PPT2 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM
https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM
http://www.criticalthinking.net/howteach.html
http://www.criticalthinking.net/howteach.html
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40 minut Flipchart / 
Tabule  
 
Příručka pro 
studenty a pera, 
aby si mohli 
účastníci dělat 
poznámky  

Brainstorming (Jak vytvořit komunitní 
společenství?) 
 
Když se ohlédnete zpět na celé školení - jaké 
jsou vaše nástroje, strategie a nápady? Jaké 
by mohly být vaše sdílené interakce s 
kolegy? 
 
Toto je také shrnutí celého vzdělávacího 
programu. Znovu zopakujte základní 
myšlenky, aby si účastníci zapamatovali 
témata, na nichž v průběhu jednotlivých 
workshopů pracovali. Pro lepší 
zapamatování byste mohli představit 
několik obrázků/flipchartů z workshopů, 
abyste si vzpomněli na všechny aspekty, na 
kterých účastníci pracovali. 
Použijte posledních 5 minut pro zpětnou 
vazbu a poděkování za účast! 
 

 

240 minut  
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Dodatečné zdroje 
 
Kód aktivity Titul 
W5.R1 
 

Praktické cvičení: Myšlenková mapa 
multikulturalismu  

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je zachytit celý obrázek o multikulturalismu  
 

 Doba trvání: 30 minut 
 

Instrukce 
N / R 
 
Podrobnosti o činnosti 
 
Začněte svou myšlenkovou mapu slovem multikulturalismus uprostřed. Můžete 
sbírat myšlenky ze skupiny a strukturovat myšlenkovou mapu, nebo můžete nechat 
účastníky nakreslit myšlenkovou mapu sami. Pak můžete poskytnout podporu při 
strukturování. 
Aby byla tato aktivit pro účastníky konkrétnější a živější, ptejte se jich: „Kolik kulturní 
rozmanitosti ve svém životě můžete najít?“ 
Pak může myšlenková mapa začít sekcemi:  
vztahy: rodina - přátelé -… 
jídlo ... 
volný čas: Prázdniny - volnočasové aktivity - kulturní aktivity - sport… 
jazyky… 
média: literatura - film - hudba - sociální média…  
práce / vzdělání: pracoviště - učeň - škola - univerzita… 
politika 
móda 
… 
  
Posouzení činnosti 
N / R 
Reference / další čtení 
N / R  

 
 
 
Kód aktivity Titul 
W5.R2 
 

Praktická činnost: „Svoboda projevu“ 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je, aby účastníci pochopili pojem svobody slova 
 

 Doba trvání: 40 mil 
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Instrukce 
 

Ve dvojicích si účastníci přečtou abstrakt na pracovním listu ve své studijní příručce.  

Můžete také zobrazit video na obrazovce. Pokud prezentujete video, poskytněte text 
také proto, že titulky nejsou 100% správné 😉😉. 

Zdroj:https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/kanzlerin-bei-
generaldebatte-1698786 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DduDrRXz47I 

Připravte si pracovní karty s následujícími otázkami:  

• Proč je svoboda projevu důležitým právem?  
• Proč si myslíte, že stojí za to ji chránit? 
• Jaká je hodnota při ochraně nepopulární řeči? 
• Kdy by mohla vláda omezit svobodu projevu přiměřené limity a proč? 

Pak nechejte každkou dvojici, aby si vybrala jednu kartu s otázkami a dejte 
účastníkům 5-10 minut, aby o tom přemýšleli a sbírali své nápady. 
 
Skupinová diskuse: Sdílejte nápady a otevřené otázky s celou skupinou. 
Podrobnosti o činnosti 
 
N / R 
Posouzení činnosti 
 
N / R 
 
Reference / další čtení 
 

 
 
 
Kód aktivity Titul 
W5.R3 
 

Praktická činnost: „Postupujte podle pokynů“ 

Přehled 
 

 Účel: Cílem této aktivity je, aby účastníci pochopili, že je více než jedno 
řešení problému. 
 

 Doba trvání: 10 min 
 

Instrukce 
 
Postavte skupinu do kruhu. 

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/kanzlerin-bei-generaldebatte-1698786
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/kanzlerin-bei-generaldebatte-1698786
https://www.youtube.com/watch?v=DduDrRXz47I
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Dejte jim velký kus papíru a požádejte je, aby ho drželi před sebou. Pak by 
měli zavřít oči, což je důležité pro úspěch tohoto cvičení. 
Poté jim sdělíte, aby:  
... složili papír na polovinu 
… roztrhali pravý horní roh papíru 
… přehli spodní okraj 
… roztrhli kus papíru odspodu  
... přeložili papír do trojúhelníku  
... roztrhali jeden z bodů trojúhelníku 
... otočili papír  
… odtrhli část část podél horního okraje  
… požádejte je, aby otevřeli své papíry 
… otevřeli oči! 
 

Podrobnosti o činnosti 
 
N / R 
Posouzení činnosti 
 
N / R 
 
Reference / další čtení 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pmh0E99LpK8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmh0E99LpK8
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