Jde to jinak?
Promítněte si váš včerejší den. Vzpomeňte si, jak jste vstali (rychle nebo pomalu, s budíkem nebo bez budíku, vesele nebo otráveně), jak jste se vypravovali,
kdo u toho byl, jak jste cestovali do školy… až po večerní ulehnutí do postele.
Teď se zaměřte na momenty, okolnosti, které vám byly nepříjemné. Co vás rozladilo, otrávilo, naštvalo…
Tyto momenty, situace, události,
okolnosti si vypište. Nemusí jít jen
o situace, může jít i o stav věcí
(například na frekventované silnici,
kudy chodíte, chybí přechod, což
vám pravidelně znepříjemňuje cestu
do školy nebo autobus je tak plný,
že je obtížné se do něj ráno vůbec
dostat).

Sesedněte se do skupin po 5 – 6
lidech a představte ostatním ve své skupině, co jste si zapsali. Řekněte jim
také, proč vás situace naštvaly nebo se vám jinak nelíbily.
Společně vyberte z celé vaší skupiny 3 situace, které si myslíte, že je možné
nějak ovlivnit, napravit nebo změnit k lepšímu. Srozumitelně je popište na papír.
Popis těchto situací předejte jiné skupině (každá skupina bude mít popis situací
napsaný jinou skupinou).
Ve skupinách se rozhodněte pro
jednu ze tří popsaných
situací a navrhněte, jakým
způsobem by se dala
ovlivnit, vyřešit nebo
změnit k lepšímu.

Tyto materiály byly připraveny pro projekt Laskavec na základě metodiky s. Cyril Mooney a učebnic My jsme svět.

Představte své návrhy třídě.

Nyní si s celou třídou promluvte o tom, jak celý proces probíhal.
Byly situace, které jednotliví členové skupin ve svých skupinách
představili, podobné nebo se lišily?

Bylo pro vás ve skupině obtížné vybrat 3? Měli jste více adeptů nebo jste naopak měli
problém vůbec tři vhodné nalézt? Jakým způsobem jste nakonec vybírali?

Jak se vám líbily návrhy na řešení problému? Měli byste jiné nápady?

Co všechno se odehrálo před tím, než jste navrhli řešení problémů?
Zapište jednotlivé kroky.

Ztište se a vzpomeňte si na další situaci ve vašem životě, kterou byste chtěli změnit.

Jak naložíte s tím, co jste se
dnes dozvěděli?
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