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1. Východiská

Zatiaľ	čo	projekt	RIDE	bol	zameraný	na	veľmi	špecifické	výstupy	v	zmysle	vytvorenia	zdrojov	pre	
pracovníkov	 s	 mládežou,	 partneri	 stojaci	 za	 projektom	 pracovali	 spoločne	 na	 témach	 inklúzie,	
rôznorodosti	a	rovnosti	z	rôznych	praktických	ako	 i	kultúrnych	pohľadov	 	krajín	ako	Chorvátsko,	
Taliansko,	Slovensko,	Turecko	a	Veľká	Británia.	Táto	cesta	bola	plná	nových	poznatkov	z	pohľadu	
všetkých	 partnerov	 a	 preto	 vznikla	 potreba	 zhromaždiť	 to,	 čo	 sa	 spolu	 naučili,	 aby	 správnym	
spôsobom	predstavili,	čo	znamená	inklúzia,	rôznorodosť	a	rovnosť	v	praxi,	a	tým	začali	pracovať	na	
projekte	Erasmus	Plus.	 Poukázanie	na	 to,	 čo	 sa	naučili,	 bude	nápomocným	pre	ostatných	vnímať	
dôležitosť	 zapojenia	 sa	 do	 takýchto	 projektov	 a	 budú	 vnímať	 potenciál	 poznatkov,	 ktoré	 môžu	
získať.			

2. Metodológia

Vo	Veľkej	Británii	 je	reflektívna	prax	bežná	aktivita	v	rôznych	oblastiach	práce.	Významné	miesto	
má	 najmä	 v	 tréningu	 a	 pri	 školeniach	 pracovníkov	 s	mládežou,	 keďže	 práve	 oni	 sa	 môžu	 často	
stretnúť	so	situáciami,	kde	nie	 ja	 jasná	dobrá	alebo	zlá	odpoveď.	Výsledkom	tréningu	 je,	že	rôzne	
situácie	 sú	nápomocné	pre	 analýzu	konkrétnej	 situácie	v	tom	momente,	 takže	 je	možné	 reagovať	
„po	 uskutočnení“	 a	tým	 získať	 nové	 poznatky	 a	praktické	 skúsenosti	 do	 budúcnosti.	 Tomuto	 sa	
hovorí	 reflektívna	 prax	 a	často	 je	 sprevádzaná	 rôznymi	 užitočnými	 reflektívnymi	 rámcami,	 ktoré	
pozostávajú	z	jednoduchých	otázok	pre	pracovníkov,	aby	sa	týmto	spôsobom	zlepšilo	ich	myslenie	
a	učenie	sa.		

V	tomto	projekte	boli	ľudia	požiadaní	vyplniť	vlastnú	reflexiu	svojho	učenia	prostredníctvom	rámca	
navrhnutého	Bourtonom	(citovaný	Jasperom,	2013).		Tento	rámec	obsahuje	len	tri	otázky:	Čo?	A	čo?	
a	Čo	teraz?		Účastníci	poli	požiadaní,	aby	zdôraznili	kľúčové	poznatky	z	projektu	počas	18	mesiacov,	
zhromaždené	boli	výsledky	od	8	účastníkov	a	tu	sú	prezentované.				

3. Zistenia

Kľúčová	téma	 Detaily	 Výsledok	
Podobnosti	&	
Rozdiely	

Partneri	komentovali	pochopenie	podobností	a	
rozdielov	medzi	jednotlivými	krajinami	vo	
vzťahu	k:	Akým	spôsobom	je	chápaná	práca	s	

mládežou?	

Budem	používať	získané	poznatky	
pre	seba	a	šíriť	ich	medzi	

ostatnými	
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Pozornosť	venovaná	zdraviu	a	bezpečnosti	

	
	

Ako	rozdielne	boli	chápané	pojmy	inklúzia,	
rôznorodosť	a	rovnosť	

	
	

Prijatie	rôznych	pojmov	v	rôznych	krajinách	
	
	

Ako	sa	vzdelávanie	a	najmä	vzdelávanie	na	
univerzitách	líši	v	partnerských	krajinách	

	
Ako	sa	vzdelávanie	a	tréning	pracovníkov	s	
mládežou	líši	medzi	partnerskými	krajinami	

	
Rôzne	pochopenie	a	prístupy	k	individuálnym	

úlohám	
	

Rôzna	motivácia	pre	začlenenie	sa	to	takéhoto	
projektu	

Budem	používať	zdroje	z	Veľkej	
Británie	

	
	

Budem	kritickejší	ku	svojej	vlastnej	
krajine	

	
	

Snažiť	sa	pochopiť	pohľady	z	inej	
perspektívy	a	snažiť	sa	hľadať	
kompromis,	ktorý	nebude	útočný	

	
Nepredpokladať,	že	jedna	možnosť	
sa	bude	hodiť	pre	každého	–	byť	
otvorený	novým	spôsobom	a	

prístupom	
	

Perspektíva	
vlastnej	krajiny	

Cez	spoluprácu	v	projekte	niektorí	partneri	
viac	pochopili	prácu	s	mládežou	vo	vlastnej	

krajine.	Napríklad:	
	

Poznatky	o	práci	s	mládežou	vo	vlastnej	
krajine,	najmä	o	tom	ako	pracujú	mládežnícke	

centrá	
	

S	čím	sa	spájajú	pojmy	inklúzia,	rôznorodosť	
a	rovnosť	na	národnej	úrovni	

	
Problémy	s	financovaním	

	
Sociálne	smernice	a	legislatíva	

	
Potreba	pracovať	v	komunite	

	
Problémy	vidieka	pre	mladých	ľudí	

	
Limitované	dostupné	zdroje	na	národnej	

úrovni	
	

Existujúce	zdroje	pre	prácu	s	mládežou	vo	
vlastnej	krajine	

	
	
	
	
	
	
	

Bolo	by	dobré	mať	viac	
workshopov	o	význame	pojmov	
inklúzia,	rôznorodosť	a	rovnosť	
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Rôzne	typy	neziskových	organizácií	a	čo	
niektoré	z	nich	robia	pre	mladých	ľudí	 Použiť	tieto	poznatky	pri	podpore	

mladých	ľudí	a	pracovníkov	
s	mládežou		

Ďalšie	učenie	 Prostredníctvom	recenzie	textov	

Koľko	napísali	akademici		o	princípoch	
inklúzie,	rôznorodosti	a	rovnosti	v	našej	

krajine	
Učenie	sa	od	
ostatných	

Naučil	som	sa	pozorovaním	partnerov	pri	
aktivitách	

Naučil	som	sa	počúvaním	ostatných	počas	
stretnutí	

Naučil	som	sa	od	iných,	keď	diskutovali	o	tom	
ako	chápu	prácu	s	mládežou	

Naučil	som	sa	od	iných	počas	neformálnych	
stretnutí	

Ako	vyzerá	úspešný	návrh	plánu	a	ako	ho	
vytvoriť	

Aplikovať	do	praxe,	čo	som	sa	
naučil	

Reflektívna	prax	 Dôležitosť	reflexie	pri	učení	

Naučil	som	sa	cez	sledovanie	reakcií	cieľovej	
skupiny	na	tréningové	zdroje,	či	reagovali	
pozitívne	a	či	sa	dosiahli	zmeny,	ktoré	sme	

predpokladali	

Zvážiť,	ako	reagovať	na	
neočakávané	výsledky	

Ako	aplikovať	
princípy	
inklúzie,	

rôznorodosti	a	
rovnosti	do	

praxe	

Ako	teória	a	prax	nie	vždy	spolu	korešpondujú	

Ako	sa	princípy	inklúzie,	rôznorodosti	
a	rovnosti	úspešne	aplikujú	do	praxe	

Pomáhať	ostatným,	ako	aplikovať	
princípy	do	praxe	

Rozširovať	učenie	z	porozumenia	
medzi	ostatných		

Pracovať	
spoločne	

Naučil	som	sa	oceniť	problémy	na	úrovni	
skúsenosti	s	interpretáciou	a	kultúrneho	

pochopenia	pokynov	a	inštrukcií	

Naučil	som	sa	pracovať	v	rámci	vzájomného	
posudzovania	

Dôležitosť	jasnosti	pokynov	
a	zaistenie	vzájomného	

porozumenia	

Zaistiť	dostatok	času	pre	prácu	na	
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Rozdiel	v	tom,	ako	sa	pripravujú	stretnutia	pre	
mladých	ľudí	rôznymi	ľuďmi	a	v	rôznych	

krajinách	

Dôležitosť	neformálnych	stretnutí,	napríklad	
počas	jedla,	pre	vytvorenie	dobrých	

pracovných	vzťahov	

Rozdiel	medzi	idealizmom	a	realizmom,	keď	sa	
pripravuje	projekt	

Dôležitosť	prepracovania	a	opakovanej	spätnej	
väzby	

úlohách	ako	kompenzáciu	
nejasných	pokynov	

Zručnosti	 Ako	pripraviť	plány	stretnutí	pre	mladých	ľudí	

Ako	nájsť	zdroje	pre	podporu	univerzitného	
vzdelávania	

Použitie	v	budúcej	práci	

Komunikácia	 Naučil	som	sa,	ako	sa	rozprávať	s	pracovníkmi,	
ktorí	prakticky	realizujú	projekt	RIDE	

Nerobiť	predčasné	závery	

Nepoužívať	kolokviálny	jazyk	

Byť	si	vedomý	toho,	že	ostatní	nebudú	vždy	
súhlasiť	s	tým,	čo	poviem	

Vždy	sa	pýtať,	keď	nerozumiem	
Výskum	 Naučil	som	sa	robiť	rozhovory	a	pracovať	

s	cieľovými	skupinami	
Písanie	 Naučil	som	sa,	ako	pripraviť	prípadové	štúdie	

Vodcovstvo	 Ako	viesť	a	nasmerovať	ostatných	k	splneniu	
cieľa	

Manažment	 Ako	viesť	medzinárodné	stretnutia	

Ako	manažovať	oblasti	súvisiace	so	
zodpovednosťou	

Organizácia	 Ako	plánovať	a	organizovať	medzinárodné	
stretnutie	

Reflexia	 Ako	reflektovať	
Spolupráca	 Pochopiť,	keď	ostatní	potrebujú	ďalšiu	

podporu	a	pomôcť	im	

Ako	môže	diskusia	pomôcť	nájsť	riešenia	aj	pri	
rozdielnych	názoroch	
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4. Analýza

Vyššie	 zdôraznené	 poznatky	 demonštrujú	 bohatosť	 vedomostí,	 ktoré	 je	 možné	 získať	 pri	
medzinárodných	 projektoch.	 Keďže	 projekt	 sa	 zameriaval	 na	 inklúziu,	 rôznorodosť	 a	 rovnosť,	
partneri	sa	naučili	o	týchto	pojmoch	a	ich	významoch	naozaj	veľa.	Všetci	mali	čas	preskúmať,	ako	
ich	 krajina	 poníma	 tieto	 princípy	 a	 akým	 spôsobom	 sú	 aplikované	 do	 praxe.	 Možnosť	 porovnať	
chápanie	 vlastnej	 krajiny	 a	 inými	 krajinami	 pomohlo	 ďalšiemu	 učeniu	 a	 pochopeniu,	 že	 takáto	
komparácia	môžu	 priniesť	 nový	 pohľad	 na	 problematiku.	 Tento	 pohľad	 sa	 tiež	ďalej	 rozvíjal	 cez	
filozofické/akademické	 debaty,	 legislatívu,	 príklady	 prípadových	 štúdií,	 materiály	 pre	 prácu	
s	mládežou	a	relevantnú	akademickú	literatúru,	čim	sa	prehĺbilo	celkové	poznanie	partnerov,	čo	by	
inak	nebolo	možné.		

Zatiaľ	čo	hlavné	obsahové	zameranie	projektu	tvorila	inklúzia,	rôznorodosť	a	rovnosť,	oblasť,	kde	
sa	tieto	princípy	aplikovali,	bola	práca	s	mládežou.	Partneri	taktiež	priniesli	rôzne	chápanie	praxe.	
Všetky	situácie	vo	vlastnej	krajine	sú	 iné,	menia	sa	vekové	skupiny,	 ľudia,	ktorí	sú	zodpovední	za	
prácu	s	mládežou,	sú	iní	a	tiež	samotná	práca	je	realizovaná	inak.	Preto	veľká	časť	prínosu	projektu	
bola	postavená	aj	na	poznávaní	súčasného	stavu	praxe	práce	s	mládežou	v	jednotlivých	krajinách.		

Cez	spoluprácu	s	rôznymi	agentúrami	a	jednotlivcami	v	celej	Európe	sa	partneri	zúčastnili	veľkého	
množstva	dôležitých	stretnutí	a	naučili	sa	mnohé	zručnosti,	najmä	ako	pracovať	s	ostatnými.	Preto,	
keďže	 tento	 projektu	 bol	 zameraný	 na	 inklúziu,	 rôznorodosť	 a	 rovnosť,	 partneri	 nemali	 inú	
možnosť,	len	aplikovať	tieto	princípy	do	praxe	a	tým	dosiahnuť	žiadané	výstupy	projektu.	Kľúčové	
poznatky	boli	získané	vďaka	rešpektu,	komunikácii,	podpore	a	vedeniu,	čomu	pomáhala	reflektívna	
prax	 postavená	 na	 skúsenosti.	 Dôležité	 však	 boli	 vzťahy,	 ktoré	 vznikali	 najmä	 pri	 neformálnych	
stretnutiach	a	pozorovaní.		

5. Závery

Tento	projekt	bol	zameraný	nielen	na	pochopenie	inklúzie,	rôznorodosti	a	rovnosti	ako	pojmov,	ale	
najmä	 na	 ich	 praktické	 uplatnenie	 pri	 práci	 s	 mládežou	 alebo	 inými	 ľuďmi,	 ktorí	 môžu	 byť	
z	rôznych	 kultúr,	 môžu	 vyznávať	 rôzne	 hodnoty	 a	 mať	 rôznu	 úroveň	 vedomosti	 a	 praktických	
skúseností.	 Preto	 aj	 tento	 projekt	 poukazuje	 na	 to,	 že	 princípy	 inklúzie,	 rôznorodosti	 a	 rovnosti	
môžu	byť	prakticky	uplatňované,	ale	len	ak	je	okolité	prostredie	postavené	na	rešpekte	a	pochopení	
a	 že	 je	 v	poriadku,	 ak	 existujú	 rôzne	 názory,	 avšak	 dôležitá	 je	 vôľa	 o	 týchto	 témach	 diskutovať.	
Dôležitým	 komponentom	 projektu	 bol	 i	 dostatok	 času,	 ktorý	 bol	 venovaný	 rozmýšľaniu,	 praxi	
a	vzťahom.		

6. Ako využiť tieto poznatky

Je	 zrejmé,	 že	 partneri	 v	tomto	 projekte	 budú	 schopní	 sa	 deliť	 o	svoje	 osobné	 skúsenosti,	 ale	
dôvodom,	prečo	 je	učenie	aj	v	rámci	 tohto	projektu	 také	dôležité	 je,	 že	poukazuje	na	 to,	 že	každý	
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z	nás	 sa	 celý	 život	 učí	 a	že	 stále	 je	 niečo,	 čo	 predstavuje	 výzvu,	 ako	 napríklad	 aplikovať	 princípy	
inklúzie,	rôznorodosti	a	rovnosti	vo	vzťahu	k	práci	s	mladými	ľuďmi.		Tento	malý	projekt	poukazuje	
na	dôležitosť	byť	pripravený	rozvíjať	sa	ďalej		tak,	aby	ostatní	z	toho	mohli	profitovať	a	to	je	výzva	
pre	nás	všetkých.		

7. Literatúra

Jasper,	M.	(2013)	Beginning	Reflective	Practice.	Andover:	Cengage	Learning	



Coordinator
University of Gloucestershire
United Kingdom
www.glos.ac.uk

CESIE
Italy
www.cesie.org

Trnava University
Slovakia
www.truni.sk

Akdeniz University
Turkey
www.akdeniz.edu.tr

Croatian youth Network
Croatia
www.mmh.hr

The European C ommission support for the production of t his publication does not constitute an 
endorsement  o f the contents which reflects the views only of t he authors, and t he C ommission 
cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.

Partneri:



c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


