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Rozd líme ú astníky do skupinek po 4–6 lidech a každé skupince dáme kopii pracovního listu. 
Skupinky mají 20 minut na to, aby došly ke spole nému rozhodnutí. Dv  minuty p ed vypršením asu ú astníky 
upozorníme. Pracovní list nemusí hned ze za átku obsahovat všechny uvedené informace o pacientech. Vedoucí hry 
m že postupn  p inášet nov  zjišt né skute nosti o pacientech ekajících na transplantaci srdce (nap . rasu, v k…). 
Nové informace by ale nem ly p icházet n kolikrát b hem aktivity (maximáln  2×).  

U této aktivity nelze samoz ejm  ur it, který pacient je tím správným, který by m l srdce dostat. Je zde velice d ležitá 
re  exe po ukon ení aktivity. V diskusi by se m lo objevit, jak se ú astníci cítili v pozici rozhodujících, jak se jim 
komunikovalo ve skupin , zda dokázali akceptovat argumenty ostatních, co bylo pro n  rozhodující p i výb ru…

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc. 

VYBERTE SRDCE

Kopie pracovního listu pro každou skupinu (p íloha C2A), stopky.

V n kterých životních situacích se musí lidé rozhodovat okamžit  a na základ  informací, které v danou 
chvíli mají. N kdy až poté zjistí, že kdyby m li ješt  další informace, rozhodli by se jinak. Op t je tak prokázáno, že 
informace jsou jednozna n  d ležité pro život, a to nejen v daný okamžik. Toto se projevuje také v oblasti týkající 
se nahlížení na národnost nebo p íslušnost k ur ité rase. V tšinou se mladí lidé nechávají v t chto otázkách ovlivnit 
médii, rodi i a kamarády. Pokud ale zažijí s p íslušníky jiných národ  a ras vlastní zkušenost, tzn. poznají je osobn  
a získají od nich informace, mohou zm nit názor (nap . ú ast na mezinárodním tábo e, mezinárodní programy škol – 
Erasmus apod.).

Motivace:

Pot eby:

Provedení:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – velké písmo, 
aktivitu d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší stupe  postižení – 

asistence vedoucího p i práci s pracovním listem.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby dít  bylo poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího. 
Vysv tlovat krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu. Pro t žší stupe  – nevhodné.

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát d tem dostate ný prostor na komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i h e.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu na zpracování informací. 

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

V ková kategorie

15+

Prostor

místnost

Po et ú astník

4–24

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

45 minut

as p ípravy

5 minut

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, ob anská

Um t diskutovat ve skupin , um t íct sv j názor, naslouchat ostatním, ešení rasismu. 
Pochopit, že rozhodování je složité, a uv domit si, co nás p i rozhodování ovliv uje.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Planeta Pomoc – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:
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Používání vulgárních nebo jiných nepat i ných výraz  v i jiným rasám.Pozor na:

Moje poznámky:


