KOMUNIKÁCIA HROU
V POLICAJNOM VZDELÁVANÍ

Príklady využitia pomôcky na rozvoj verbálnej a neverbálnej
komunikácie v policajnom vzdelávaní
Mgr. Dominika Angelovičová

Dost{va sa v{m do rúk metodický materi{l, ktorý vznikol ako praktick{
aplik{cia príručky „Komunik{cia hrou“ v policajnom vzdel{vaní. Uvedený projekt
som vďaka Komenského inštitútu realizovala a aktivity z tejto pomôcky zbierala,
vymýšľala a testovala na predmete etika a psychológia policajnej pr{ce na Strednej
odbornej škole Policajného zboru Košice, kde sa študenti vzdel{vajú na
pomaturitnom vzdel{vaní. Teda prim{rnou cieľovou skupinou je vzorka dospelých
ľudí. V tomto materi{li n{jdete aktivity na rozvoj verb{lnej a neverb{lnej
komunik{cie, aktivity na posilňovanie tímov či triednych kolektívov, ale i takzvané
„ice-breaker“ aktivity. Študenti si prostredníctvom nich môžu trénovať svoje
prezentačné zručnosti, schopnosť spolupr{ce, riešenie konfliktov v rôznych
situ{ci{ch a ponúka im priestor na vz{jomné bližšie zozn{menie sa.
Projekt vznikol na podklade štúdie Pajpachov{ a Pribišov{ (2014), ktor{
uv{dza ako najčastejší problém policajných tímov slabo fungujúcu komunik{ciu,
ktor{ nezlyh{va iba na úrovni spolupracovníkov, ale i v kontakte občan - policajt.
Problém sa najčastejšie odzrkadľuje v zlom pochopení inform{cie a v medzer{ch v
ich poskytovaní, čo priamo súvisí i so spolupr{cou na pracovisku. Autorky ďalej
uv{dzajú ako časté problémy policajných tímov slabú motivovanosť k pr{ci a
nedostatočnú vz{jomnú dôveru medzi spolupracovníkmi. Na druhej strane
z prieskumu Drhu (2014) vyplýva, že až 71% ľudí považuje za najúčinnejšiu zbraň
policajta pr{ve efektívnu komunik{ciu, ktor{ tvorí až 90% úspešnej činnosti policajta.
Výchova a vzdel{vanie na Strednej odbornej škole Policajného zboru, najmä v
predmete etika a psychológia policajnej pr{ce, poskytuje možnosť policajtom na
začiatku ich kariéry získať také vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré môžu tvoriť
predpoklad prevencie vyššie uvedených javov. Cieľom projektu teda bolo zlepšiť
úroveň soci{lno-komunikačných zručností policajtov prostredníctvom z{žitkovej
pedagogiky, ktor{ prin{ša posluch{čom možnosti ponoriť sa do sveta „akože“, ktorý
im umožňuje si v bezpečnom prostredí vyskúšať nové spôsoby spr{vania a poznať
aspekty vlastnej osobnosti v rôznych z{ťažových situ{ci{ch „na nečisto“ a tak
poskytnúť na z{klade spätnej väzby možnosť korigovať svoje spr{vanie. Realiz{ciou
projektu sa n{m podarilo preuk{zať štatisticky významné zlepšenie vo vysielaní aj
porozumení neverb{lnej komunik{cie a tiež zlepšenie v celkovej úrovni interpret{cie
komunikačného obsahu.
Mgr. Dominika Angelovičov{
psychologička, učiteľka a lektorka
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AKTIVITA

DOM A STROM

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Psychologické disciplíny a ich uplatnenie v policajnej
praxi

Téma:

Asertivita

Typ vyučovacej jednotky:

Kombinovan{

Medzipredmetové vzťahy:

Služba poriadkovej polície, Pr{vo, Služba dopravnej
polície

Pomôcky:
Všeobecný cieľ aktivity:
Časový pl{n:

Papier, pero
Uvedomiť si dominanciu resp. submisivitu
v komunikačných vzťahoch.
15 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to jednotka schopnosť
odhadnúť typ spr{vania jedincov podľa vonkajšieho spr{vania a na z{klade tohto
zvoliť adekv{tnu formu kontaktu.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií rozvíja t{to vyučovacia jednotka
komunikačné kompetencie, konkrétne kompetenciu využívať poznatky verb{lnej a
neverb{lnej komunik{cie v kontakte s verejnosťou, vhodne poskytovať inform{cie a
svojím vystupovaním ovplyvňovať priebeh služobného úkonu.
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť rozvíjať svoje fyzické
schopnosti a psychickú odolnosť voči z{ťažovým situ{ci{m, ako aj schopnosť
sebaovl{dania, re{lneho hodnotenia situ{cie a spr{vneho rozhodovania, schopnosť
posúdiť prejavy verb{lnej a neverb{lnej komunik{ciu pri kontakte s občanom a
schopnosť identifikovať a charakterizovať rôzne typy spr{vania sa.
Špecifické ciele:


Kognitívne ciele
o Identifikovať vlastný preferovaný spôsob spr{vania sa.



Afektívne ciele
o Rešpektovať rôznorodé znaky spr{vania jedincov a podľa toho
prispôsobiť vlastnú komunik{ciu.



Psychomotorické ciele
o Demonštrovať verb{lny a neverb{lny prejav asertívneho, agresívneho
a pasívneho občana.

Postup:

1. Študentov rozdelíme do dvojíc, jeden z dvojice odch{dza za dvere a čak{ na
inštrukciu.
2. Študentom v triede zad{me inštrukciu, aby chytili do ruky ceruzku a ich úlohou
bude spoločne so spolužiakom jednou ceruzou nakresliť dom, tak že počas
kreslenia sa nesmú rozpr{vať a v každom momente musia obaja držať ceruzku.
3. Študentom, ktorí nie sú v triede zad{me podobnú inštrukciu, kde podmienky sú
rovnaké, ale majú nakresliť strom.
4. Pozorujeme proces kreslenia a n{sledne obr{zky odprezentujeme triede.

N{mety do diskusie:

Čo ste prežívali pri kreslení?
Kto z dvojice ustúpil, kto viedol?
Akú ste zvolili stratégiu?
Praktick{ aplik{cia:

Aktivita Dom a strom je u posluch{čov mimoriadne efektívna. Okrem
poznania vlastnej dominancie/submisivity spoznajú posluch{či aj svoju mieru
asertívneho sebapresadenia a súťaživosti. Hra ponúka priestor aj na projekciu
študentov, ktorí pri z{verečnej reflexii sami vkladajú a nach{dzajú význam svojho
spr{vania v hre, ktorý n{sledne dok{žu aplikovať aj na všeobecné komunikačné
situ{cie, či už profesijné alebo osobné. Obvykle aktivitu vyhodnocujeme tak, že
požiadame dvojice, aby sa rozdelili do troch skupín, na tie, ktoré majú nakreslený aj
dom aj strom v jednom obr{zku, na tie, ktoré majú buď strom alebo len dom a tie,
ktoré majú čiarou predelený
papier. Tieto tri kombin{cie, sú
zvyčajne najčastejšie zastúpené
a je možné z nich reflexiou
prepojiť
s komunikačnými
situ{ciami
a konkrétnymi
reakciami
študentov.
Naoko
veľmi jednoduch{ hra nastoľuje
študentom súťaživú atmosféru,
kde
častokr{t
doch{dza
u dominantnejších osobností aj
k zlomeniu
ceruzky,
či
pretrhnutiu papiera.

AKTIVITA

LOŽ

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Psychológia výsluchu, soci{lno-psychologický výcvik

Téma:

Psychológia výsluchu

Typ vyučovacej jednotky:

Praktick{

Medzipredmetové vzťahy:

Kriminalistika, Služba poriadkovej polície, Služba
dopravnej polície

Pomôcky:

fľaša, priesvitn{ taška, lepiace papieriky s číslami 1-5,
hracia kocka,

Všeobecný cieľ aktivity:

Uvedomiť si z{žitkovým spôsobom dopad lži na
človeka, ktorý klame, v jeho verb{lnej ale najmä
neverb{lnej komunik{cii a identifikovať sprievodné
prvky neverb{lnej komunik{cie pri lži.

Časový pl{n:

45 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to aktivita, aby posluch{č
dok{zal využívať z{kladné poznatky o verb{lnej a neverb{lnej komunik{cii
v špecifických prípadoch výsluchu svedka a podozrivého.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií rozvíja t{to aktivita komunikačné
kompetencie, konkrétne kompetenciu využívať poznatky verb{lnej a neverb{lnej
komunik{cie v kontakte s verejnosťou, vhodne poskytovať inform{cie a svojím
vystupovaním ovplyvňovať priebeh služobného úkonu. Rozvíja sa aj kompetencia
posudzovať vierohodnosť rozličných informačných zdrojov, kriticky pristupovať k
získaným inform{ci{m.
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť posluch{ča posúdiť prejavy
verb{lnej a neverb{lnej komunik{cie pri kontakte s občanom a schopnosť spr{vnymi
ot{zkami v komunik{cii získavať inform{cie a vedieť ich poskytovať iným osob{m.
Špecifické ciele:




Kognitívne ciele
o

Vymenovať prvky verb{lnej komunik{cie vo výsluchovej situ{cii.

o

Vymenovať prvky neverb{lnej komunik{cie vo výsluchovej situ{cii.

Afektívne ciele

o Kriticky zhodnotiť získané poznatky z neverb{lnej komunik{cie pri
odhaľovaní klamstva.


Psychomotorické ciele
o Demonštrovať modelovú situ{ciu výsluchu.

Postup:

1. Zo študentov vyberieme 6 dobrovoľníkov. Jeden študent predstavuje
vyšetrovateľa, a ostatných päť vyšetrovaných. Vyšetrovaných papierikmi
označíme číslami od jedna po päť. Ostatní študenti tvoria publikum.
2. Administr{tor hry predstaví aktérov publiku a postupne sa pýta
vyšetrovaných či rozbili fľašu (zlomili ceruzku). Samozrejme každý z nich
odpovie nie.
3. Potom administr{tor povie publiku, že všetci vyšetrovaní odpovedali nie,
pretože zatiaľ fľašu (ceruzku)nerozbili, ale o chvíľu kocka rozhodne o tom, že
jeden z nich tú fľašu (ceruzku) za dverami rozbije. Úlohou vyšetrovateľa bude
pýtať sa ot{zky a z{roveň vyprovokovať vyšetrovaných k čo najväčšiemu
počtu verb{lnych a neverb{lnych reakcií. Úlohou publika je pozorovať
reakcie, označiť na konci výsluchu vinníka a odôvodniť prečo vybrali pr{ve
jeho.
4. Potom administr{tor spoločne s vyšetrovanými odíde za dvere, hodí kockou
a vyberie jedného študenta, ktorého úlohou je re{lne rozbiť fľašu (zlomiť
ceruzku). Potom sa vr{tia do miestnosti a prebieha samotný simulovaný
výsluch.
5. Keď vyšetrovateľ ukončí výsluch, úlohou jeho aj publika je označiť číslom, kto
rozbil fľašu a povedať aj svoje odôvodnenie prečo.
N{mety do diskusie:

Popíšte na z{klade čoho ste vybrali vinníka?
Aké znaky vo verb{lne a v neverb{lnej komunik{cii ste pozorovali?
Praktick{ aplik{cia:

V aktivite Lož je veľmi dôležité dodržať všetky kroky postupu. Aj keď
spočiatku posluch{či zvyčajne prejavujú odpor a nerozumejú tomu, prečo sa na
začiatku učiteľ pýta, kto rozbil fľašu, keď ešte žiadnu fľašu nevideli. Rovnako
nerozumejú tomu, prečo je nutné trvať na re{lnom rozbití fľaše. Odpovede na ich
ot{zky im ponúka samotný priebeh hry, keďže konkrétne, skutočné rozbitie fľaše, je
dôležité z hľadiska neverb{lnej komunik{cie a jej prejavov, ktoré môžu pozorovať na
posluch{čovi, ktorý „musí“ fľašu rozbiť a n{sledne „musí“ klamať, že to neurobil. Ak
by sme zadali inštrukciu iba v teoretickej rovine, neverb{lne prvky v komunik{cii by
sa zrejme neobjavili. Hoci sa v prvom momente hry posluch{čom obvykle zd{, že ide
iba o nevinnú lož, rozpor medzi tvrdením neviny a skutočnosťou, zdôraznený
n{silnou akciou so spôsobenou škodou, vyvol{ v konečnom dôsledku u „p{chateľa“

určité napätie. Toto napätie sa odzrkadlí na neverb{lnom spr{vaní sa posluch{ča, čo
je naším želaným cieľom, aby túto zmenu posluch{či odhalili. Samotný priebeh hry
posluch{čov rýchlo vtiahne a zvyknú svedomito sledovať neverb{lne prejavy,
z{roveň aj spôsob vedenia výsluchu. Samozrejme na priebeh hry, ale aj samotný
výsledok majú vplyv herecké danosti vybraných posluch{čov, ale aj to, že sa
samotn{ psychologick{ hra zamot{vala vtedy, keď je uvoľnenejšia hrov{ atmosféra,
ktor{ prinesie aj prejavenie osobnostných čŕt posluch{čov a aj ich škodoradosti, kedy
si navz{jom situ{ciu skrz svoje roly sťažujú.

AKTIVITA

PALICE

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Psychologické disciplíny a ich uplatnenie v policajnej
praxi

Téma:

Asertivita

Typ vyučovacej jednotky:

Kombinovan{

Medzipredmetové vzťahy:
Pomôcky:

Všeobecný cieľ aktivity:
Časový pl{n:

Služba poriadkovej polície, Pr{vo, Služba dopravnej
polície
Min. 4 kusy drevených palíc (najlepšie
bambusových), dlhých cca 1 meter.
Rozvíjať schopnosť spolupr{ce a neverb{lnej
komunik{cie v skupine a schopnosti prispôsobiť sa
skupine.
45 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to jednotka schopnosť
odhadnúť typ spr{vania jedincov podľa vonkajšieho spr{vania a na z{klade tohto
zvoliť adekv{tnu formu kontaktu.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií rozvíja t{to vyučovacia jednotka
komunikačné kompetencie, konkrétne kompetenciu využívať poznatky verb{lnej a
neverb{lnej komunik{cie v kontakte s verejnosťou.
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť rozvíjať svoje fyzické
schopnosti a psychickú odolnosť voči z{ťažovým situ{ci{m, ako aj schopnosť
sebaovl{dania, re{lneho hodnotenia situ{cie a spr{vneho rozhodovania, schopnosť
posúdiť prejavy verb{lnej a neverb{lnej komunik{ciu pri kontakte s občanom a
schopnosť identifikovať a charakterizovať rôzne typy spr{vania sa.
Špecifické ciele:


Kognitívne ciele
o Identifikovať vlastný preferovaný spôsob spr{vania sa.



Afektívne ciele
o Rešpektovať rôznorodé znaky spr{vania jedincov a podľa toho
prispôsobiť vlastnú komunik{ciu.



Psychomotorické ciele
o Demonštrovať verb{lny a neverb{lny prejav asertívneho, agresívneho
a pasívneho občana.

Postup:

1. Postavíme študentov do dvoch radov naproti sebe tak, aby sa všetci mohli
dotýkať palice. Počet hr{čov z{visí od dĺžky palice, prípade rozdelíme
študentov do menších skupín a každ{ skupina dostane svoju palicu.
2. Všetci študenti dajú ruky pred sebou a spoja palce s ukazov{kmi(vytvoria
„štipku“) smerom hore.
3. Učiteľ položí študentom bambusovú palicu vodorovne na prsty a d{ im
inštrukciu, aby všetci spoločne uchopili palicu prstami (nie dlaňami).
4. Úlohou tímu je položiť palicu bez p{du na zem, ale nikto zo študentov nesmie
palicu pridržovať.

N{mety do diskusie:

Ako sa v{m darilo úlohu plniť?
Čo bolo n{ročné
Vďaka čomu sa v{m podarilo úlohu nakoniec splniť?
Bolo n{ročné „naladiť“ sa na ostatných členov tímu?
Praktick{ aplik{cia:

Aktivita Palice rozvíja hneď niekoľko rovín komunikačných zručností.
Hlavným cieľom je trénovanie spolupr{ce, vz{jomného prispôsobovania sa, druhou
rovinou je rozvoj neverb{lnej komunik{cie, ktorú musia študenti adekv{tne odčítať
a z{roveň jej aj prispôsobiť svoje spr{vanie. T{to hra to ponúka ešte obzvl{šť
z{bavnou formou. Splnenie úlohy si vyžaduje súhru všetkých členov pracovnej
skupiny (čím viac študentov v jednej skupine, tým je to n{ročnejšie). Z didaktického
hľadiska je dobré skupiny premiešať a výsledky porovnať. V z{verečnej reflexii je
dôležité dať dôraz na spätnú väzbu účastníkov, ako sa im pracovalo, čo im v riešení
pom{halo a čo naopak priebeh plnenia úlohy kazilo. Zvyčajne sa diskusia vyeskaluje
aj do spätnej väzby
medzi
členmi
skupiny,
je
dôležité to citlivo
reflektovať
a smerovať
konštruktívne.
Reflexia
ponúka
priestor
na
vyvodenie
teoretických
výsledkov
o princípoch
fungovania
pracovných tímov
a spôsobe
vz{jomného
vylaďovania
sa.
D{va tiež priestor
na
pouk{zanie
n{ročnosti
prispôsobovania sa
v komunik{cii, tak
aby sme dosiahli
požadovaný cieľ.

AKTIVITA

TAKTIKA PÝTANIA SA

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Psychológia výsluchu, soci{lno-psychologický výcvik

Téma:

Psychológia výsluchu

Typ vyučovacej jednotky:

Praktick{

Medzipredmetové vzťahy:
Všeobecný cieľ aktivity:
Časový pl{n:

Kriminalistika, Služba poriadkovej polície, Služba
dopravnej polície
Zlepšenie komunikačných zručností, aktívneho
počúvania, kladenia otvorených ot{zok a vedenia
rozhovoru.
45 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to aktivita, aby posluch{č
dok{zal využívať z{kladné poznatky o verb{lnej komunik{cii a efektívnej tvorbe
otvorených ot{zok v špecifických prípadoch výsluchu svedka a podozrivého.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií rozvíja t{to aktivita komunikačné
kompetencie, konkrétne kompetenciu využívať poznatky verb{lnej a neverb{lnej
komunik{cie v kontakte s verejnosťou, vhodne poskytovať inform{cie a svojím
vystupovaním ovplyvňovať priebeh služobného úkonu. Rozvíja sa aj kompetencia
posudzovať vierohodnosť rozličných informačných zdrojov, kriticky pristupovať k
získaným inform{ci{m.
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť posluch{ča posúdiť prejavy verb{lnej
a neverb{lnej komunik{cie pri kontakte s občanom a schopnosť spr{vnymi ot{zkami
v komunik{cii získavať inform{cie a vedieť ich poskytovať iným osob{m.
Špecifické ciele:




Kognitívne ciele
o

Vymenovať prvky efektívnej verb{lnej komunik{cie situ{cii výsluchu.

o

Precvičiť si tvorbu otvorených ot{zok.

o

Precvičiť si vedenie rozhovoru.

Afektívne ciele
o Kriticky zhodnotiť získané poznatky z verb{lnej komunik{cie pri
odhaľovaní klamstva.

Postup:
1. Rozdelíme študentov do skupín po 5 max. 6 členov.
2. Študentom vysvetlíme rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou ot{zkou.
3. Študentom vysvetlíme pravidl{:
a. Môžu kl{sť iba otvorené ot{zky.
b. Každ{ ot{zka musí začínať slovom: prečo, kde, kedy, čo, kto, ako.
c. Každ{ ďalšia otvoren{ ot{zka musí obsahovať signifikantné slovo
vyslovené v predošlej odpovedi.
d. Ak niekto položí uzavretú ot{zku, dobrovoľník odpovie {no/nie
a n{sledne sa ten istý študent pýta znova, podľa pravidiel.
e. Vždy sa pýta iba jeden študent, pr{ve ten, ktorý je v poradí (neradia si,
nepreskakujú poradie)
4. Z každej skupiny vyberieme dobrovoľníka. Požiadame dobrovoľníka, aby vyšiel z
miestnosti, kým sa skupina dohodne.
5. Keď dobrovoľník odíde, požiadame skupinu, aby sa dohodla na ot{zke pre
dobrovoľníka. Mala by to byť otvoren{ ot{zka, ktor{ nevedie k odpovedi {no
alebo nie. Študenti sa môžu napríklad dohodnúť, že chcú zistiť: „Aké bolo
dobrovoľníkovo prvé auto?“, „ Kde bol dobrovoľník najďalej od svojho súčasného
bydliska.“, „Dobrovoľníkovho koníčka“, „Čo najnechutnejšie jedol“, „Aký je jeho
najadrenalínovejší z{žitok“, a pod.
6. Znova študentom vysvetlíme, že hoci zadanie je zistiť to, nemôžu sa spýtať
priamo. V každej chvíli môžu položiť len otvorenú ot{zku na z{klade toho, čo
dobrovoľník už povedal.
7. Potom zavol{me dobrovoľníka ku skupine, diskusiu začína dobrovoľník vetou, čo
prvé urobil r{no a n{sledne pokračuje hra podľa pravidiel až pokým posledn{
otvoren{ ot{zka nepovedie k odpovedi na v úvode zvolenú ot{zku
Diskusia:
Čo ste si mysleli o kladení otvorených ot{zok?
Bolo ľahké dostať od dobrovoľníka odpoveď na vaše zadanie?
Ako často ste cítili, že chcete do toho vstúpiť a zmeniť smer ot{zok?
Ako n{m otvorené ot{zky pom{hajú v komunik{cií?
Praktick{ aplik{cia:
Toto cvičenie m{ za cieľ precvičiť tvorbu otvorených ot{zok a hoci kladie
n{ročné podmienky na dodržanie hry, je veľmi efektnou metódou na uvedomenie si
toho, aké je n{ročné viesť rozhovor smerom, ktorým potrebujem, spr{vne sa pýtať.
Hru je možné variovať vo dvojiciach, čo je pre študentov jednoduchšie, avšak
n{ročnejšie pre učiteľa na facilitovanie spr{vneho postupu. Posluch{či si uvedomia,
ako je dôležité vo výsluchovej situ{cií dbať na presnosť a jasnosť kladených ot{zok.

AKTIVITA

RÓMEO A JÚLIA

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Psychológia výsluchu, soci{lno-psychologický výcvik

Téma:

Psychológia výsluchu

Typ vyučovacej jednotky:

Praktick{

Medzipredmetové vzťahy:

Kriminalistika, Služba poriadkovej polície, Služba
dopravnej polície

Metódy:
Všeobecný cieľ aktivity:
Časový pl{n:

Demonštračn{ metóda, psychologick{ hra, motivačn{
hra, modelov{ situ{cia, diskusia
Precvičiť techniky pýtania sa a formulovania
korektných ot{zok.
15 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to aktivita, aby posluch{č
dok{zal využívať z{kladné poznatky o verb{lnej komunik{cii a efektívnej tvorbe
otvorených ot{zok v špecifických prípadoch výsluchu svedka a podozrivého.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií rozvíja t{to aktivita komunikačné
kompetencie, konkrétne kompetenciu využívať poznatky verb{lnej a neverb{lnej
komunik{cie v kontakte s verejnosťou, vhodne poskytovať inform{cie a svojím
vystupovaním ovplyvňovať priebeh služobného úkonu. Rozvíja sa aj kompetencia
posudzovať vierohodnosť rozličných informačných zdrojov, kriticky pristupovať k
získaným inform{ci{m.
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť posluch{ča posúdiť prejavy
verb{lnej a neverb{lnej komunik{cie pri kontakte s občanom a schopnosť spr{vnymi
ot{zkami v komunik{cii získavať inform{cie a vedieť ich poskytovať iným osob{m.
Špecifické ciele:




Kognitívne ciele
o

Vymenovať prvky efektívnej verb{lnej komunik{cie situ{cii výsluchu.

o

Precvičiť si tvorbu korektných uzavretých ot{zok.

Afektívne ciele

o Kriticky zhodnotiť získané poznatky z verb{lnej komunik{cie pri
odhaľovaní klamstva.
Postup:
1. Študentom vysvetlíme, že v tejto hre sa budú hrať na vyšetrovateľov. Ich úlohou
bude na z{klade indícií zistiť čo sa stalo. Môžu sa však pýtať iba uzatvorenými
ot{zkami, na ktoré lektor odpoved{ {no alebo nie.
2. „Vošli ste do miestnosti, na zemi ležia Rómeo a Júlia, sú tam črepiny a fľak. Čo sa
stalo?“ (riešením je, že Rómeo a Júlia sú rybičky z akv{ria, ktoré sa rozbilo.)
3. N{sledne sa študenti pýtajú a učiteľ odpoved{ na ot{zky až kým úlohu nevyriešia.
Praktick{ aplik{cia:
Hra m{ za cieľ upriamiť posluch{čov na fakt, že pri zisťovaní inform{cii sa
často nech{me ovplyvniť vlastnými predsudkami, presvedčeniami, minulými
skúsenosťami a z{roveň precvičí tvorbu otvorených ot{zok. Úlohou cvičenia bolo
pouk{zať na ovplyvniteľnosť pri vytv{raní úsudku aj cez naše minulé skúsenosti.
Toto cvičenie hravou formou poukazuje na to, ako si ľudsk{ myseľ ľahko vytv{ra
z{very na z{klade spôsobu podania inform{cií. Pri tomto cvičení zohr{va veľkú
úlohu aj veľkosť skupiny, keďže v cvičení zohr{va úlohu aj skupinové myslenie.
Veľmi dôležitou indíciou je pomenovanie Rómeo a Júlia, pretože prvé ot{zky
posluch{čov väčšinou smerujú k liter{rnym postav{m a n{sledne ot{zky smerujú
k zisteniu spôsobu vraždy, keďže a priori považujú za tekutinu na koberci krv
a črepiny považujú za vražedný n{stroj, aj keď sa tieto inform{cie nikde nevyskytli.
Pri stredne veľkej skupine posluch{čov sú úvodné minúty hry tematicky orientované
väčšinou k motívu vraždy, v nasledujúcich minút zvyčajne prich{dza f{za
rezign{cie. Počas tohto cvičenia sa posluch{či aktívne zap{jajú a aktívne kladú
ot{zky a v z{verečnej diskusii zväčša vyjadria ako veľmi boli ovplyvnení úvodnými
inform{ciami a veľmi ťažko sa „odlepili“ od témy vraždy a ťažko nach{dzali nové
kreatívne spôsoby riešenia zadanej úlohy. V tomto cvičení je dôležité počas realiz{cie
upriamiť pozornosť aj na spôsob kladených ot{zok. Zvyčajne sa vyskytnú tzv.
kumulované ot{zky, kedy nie je jasné na čo, resp. na ktorú časť ot{zky je potrebné
odpovedať. Je potrebné urobiť aj korekciu negatívne položených ot{zok a odpovede
na nich (napr. ot{zka: „Nebola to vražda?, odpoveď: „Áno.“/ „Nie“). Posluch{čom
reflektujeme aj to ako sa navz{jom počúvali, či si sk{kali do reči, nakoľko dodržiavali
z{sady form{lnej komunik{cie.

AKTIVITA

KRESLI AKO POČUJEŠ

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Komunikačné zručnosti

Téma:

Verb{lna soci{lna komunik{cia

Typ vyučovacej jednotky:

Kombinovan{

Medzipredmetové vzťahy:

Služba poriadkovej polície, Pr{vo, Služba dopravnej
polície

Pomôcky:
Všeobecný cieľ aktivity:
Časový pl{n:

Obr{zok slúžiaci ako šablóna
Prostredníctvom z{žitku uk{zať posluch{čom ako
kriticky nazerať na prezentované inform{cie v situ{cií
jednosmernej alebo obojsmernej komunik{cie.
15 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to aktivita poznanie
z{kladných pravidiel efektívnej komunik{cie, zvl{dnutie efektívnej verb{lnej
komunik{cie v nekonfliktných podmienkach formou hovoreného a písomného
prejavu a poznanie štruktúry komunikačného aktu.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií sa touto aktivitou rozvíjali u posluch{ča
komunikačné kompetencie a to konkrétne vyjadrovať sa primerane formou
hovoreného a písomného prejavu pri kontakte s inými osobami, kompetencia
formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvislo, v písomnej forme prehľadne a
jazykovo spr{vne a komunikačn{ kompetencia využívať poznatky verb{lnej a
neverb{lnej komunik{cie v kontakte s verejnosťou, vhodne poskytovať inform{cie a
svojím vystupovaním ovplyvňovať priebeh služobného úkonu,
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť posluch{ča komunikovať na
úrovni, pochopiť pokyny nadriadeného, získavať a poskytovať inform{cie,
kompetenciu spr{vnymi ot{zkami v komunik{cii získavať inform{cie a vedieť ich
poskytovať iným osob{m, a tiež schopnosť posúdiť prejavy verb{lnej a neverb{lnej
komunik{ciu pri kontakte s občanom a získané vedomosti, znalosti a skúsenosti
obsahovo vhodne formulovať a prezentovať vo verb{lnej a písomnej podobe.
Špecifické ciele:


Kognitívne ciele

o Vysvetliť efektívnu komunik{ciu.
o Zhodnotiť význam efektívnej komunik{cie.
o Zhrnúť dôležitosť poznania efektívnej komunik{cie.




Afektívne ciele
o

Rešpektovať a používať z{sady efektívnej komunik{cie.

o

Použiť aktívne počúvanie v policajnej komunik{cii.

Psychomotorické ciele
o

Nakresliť obr{zok podľa pokynu.

Postup prv{ časť:
1. Jedného posluch{ča inštruujeme, aby svojim spolužiakom popísal obr{zok,
ktorý vidí.
2. Ostatní posluch{či majú kresliť presne to, čo počujú v inštrukcii bez možnosti
sa pýtať toho, kto zad{va inštrukcie.
3. Po dokončení obr{zku nech{me kr{tky priestor na predstavenie obr{zkov
a kr{tku diskusiu.
N{mety do diskusie- prv{ časť:
Nakoľko sa približuje Vaša kresba k origin{lu?
V ktorých častiach opisu kresby nastalo skreslenie?
Mali ste nejaký problém s porozumením inform{cií od opisujúceho? Aký a prečo?
Čo V{m v opise chýbalo? Chýbalo V{m, keď ste sa nemohli pýtať počas opisu
obr{zka?
Ako sa môžeme br{niť proti skresľovaniu inform{cií?
Postup druh{ časť:
1. V druhej časti cvičenia tomu istému posluch{čovi d{me iný obr{zok a zad{me
inštrukciu, aby opäť čo najpresnejšie popísal obr{zok, ktorý vidí s tým, že
spolužiaci sa ho smú dopytovať ot{zky, ktoré potrebujú na to, aby obr{zok
nakreslili.
2. Po dokončení opäť nech{me priestor na kr{tku diskusiu o tom, prečo to tento
raz je jednoduchšie.
N{mety do diskusie – druh{ časť:
Nakoľko sa približuje Vaša kresba z druhej situ{cie k origin{lu?
Bola v porovnaní s prvou situ{ciou lepšia/horšia? Prečo?
V ktorých častiach opisu kresby nastalo skreslenie?
Mali ste nejaký problém s porozumením inform{cií od opisujúceho? Aký a prečo?
Čo V{m v opise chýbalo? Pomohlo V{m, keď ste sa mohli pýtať?
Boli opisované inform{cie z V{šho pohľadu úplné?

Praktick{ aplik{cia:
Posluch{či sa do aktivity zap{jali pozvoľna, spočiatku v triede panoval postoj,
že to vôbec nie je n{ročné a danú úlohu zvl{dnu hravo. Tento postoj posluch{či
opúšťali zhruba po 3-4 zadanej inštrukcii. Navyše posluch{č, ktorý inštrukcie
zad{val bol, ako s{m neskôr zhodnotil, skôr umelecký ako technický typ a teda
zad{val inštrukcie nepresne, podľa vlastnej sebareflexie aj podľa spätnej väzby od
posluch{čov. K tejto sebareflexii výrazne prispela druh{ časť cvičenia, kedy
posluch{či mali možnosť pýtať sa a možnosť korekcie inštrukcií. Cvičením si
posluch{či nie len presné a jasné zad{vanie inštrukcií a ot{zok v situ{cií výsluchu,
ale cvičenie m{ i medzipredmetový r{mec s predmetom Služba poriadkovej polície.
Získané zručnosti totiž posluch{či využijú i pri zad{vaní pokynov pri obmedzovaní
občana na osobnej slobode alebo pri vykon{vaní iných služobných z{krokov, kedy
musia občana inštruovať.

AKTIVITA

ZOOM

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Psychologické disciplíny a ich uplatnenie v policajnej
praxi

Téma:

Soci{lna skupina

Typ vyučovacej jednotky:

Kombinovan{

Medzipredmetové vzťahy:
Pomôcky:
Všeobecný cieľ aktivity:
Časový pl{n:

Služba poriadkovej polície, Pr{vo, Služba dopravnej
polície
Zoom od Istv{na B{nyaiho (je možné použiť aj inú
sériu obr{zkov, ktorej princípom je „zoomovanie“)
Precvičiť spôsoby riešenia problému a dodržiavanie
pravidiel efektívnej verb{lnej komunik{cie v skupine.
90 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to aktivita, aby posluch{č
získal z{kladné vedomosti o psychologickej štruktúre soci{lnej skupiny a
individu{lnych charakteristik{ch soci{lnej skupiny a to, aby posluch{č dok{zal prijať
konflikty ako nevyhnutnú súčasť života, a aby sa zorientoval v konfliktoch. Rovnako
sa m{ posluch{č dok{zať naučiť adekv{tnym spôsobom odhaliť, spracovať a riešiť
interperson{lne konflikty racion{lnym, neemotívnym spôsobom.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií rozvíja t{to aktivita soci{lne kompetencie a to
konkrétne podnecovať pr{cu tímu vlastnými n{vrhmi na zlepšenie pr{ce a riešenie
úloh, nezaujato zvažovať n{vrhy ostatných. Rovnako rozvíja občianske spôsobilosti,
konkrétne schopnosť konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom
vlastnom z{ujme, ale aj vo verejnom z{ujme. V r{mci soci{lnych kompetencií rozvíja
schopnosť posluch{čov prispievať k vytv{raniu pozitívnych pracovných, rodinných,
spoločenských a občianskych vzťahov a na predch{dzanie osobných konfliktov,
schopnosť prijať konflikty ako nevyhnutnú súčasť života a kompetenciu zorientovať
sa v intrapsychických a interperson{lnych konfliktoch. V r{mci kompetencie riešiť
tvorivo a samostatne bežné pracovné i mimopracovné problémy a občianskych
kompetencií, rozvíja schopnosť posluch{čov vytýčiť postup riešenia a jeho varianty,
posúdiť pozitívne a negatívne str{nky jednotlivých spôsobov riešenia a vybrať
optim{lny spôsob riešenia a použiť ho.

Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa požadované vedomosti, zručnosti, n{vyky
a spôsobilosti a to, schopnosť predch{dzať konfliktom a vedieť ich riešiť a rovnako
psychickú pripravenosť, teda schopnosť posluch{ča odhadnúť situ{ciu a podľa toho
určiť postup.
.
Špecifické ciele:


Kognitívne ciele
o Zhodnotiť význam soci{lnych skupín.
o Efektívne argumentovať pri riešení konfliktu.
o Použiť efektívne stratégie zvl{dania konfliktov.
o Identifikovať vlastné stratégie zvl{dania konfliktov.



Afektívne ciele
o

Kriticky
zhodnotiť
svoje
a prispôsobovanie sa jej norm{m.

o

Zažiť aktívne kooperovanie v pracovnom tíme.

spr{vanie

v soci{lnej

skupine

o Vyriešiť konflikty kooperatívne a neemotívne.
o Rešpektovať individu{lne rozdiely medzi ľuďmi na z{klade poznania
stratégií zvl{dania konfliktov.


Psychomotorické ciele
o

Identifikovať svoje postavenie v skupine.

o Kontrolovať svoje verb{lne a neverb{lne prejavy v komunikačnej
vypätej situ{cii.
o

Zložiť rad obr{zkov podľa určitého pravidla.

Postup:
1. Študentom vysvetlíme pokyny:
a. Po tom ako dostanú obr{zok sa môžu pozerať len na svoj obr{zok a
nesmú ho uk{zať ostatným.
b. Musia naštudovať svoj obr{zok a čo najlepšie ho opísať ostatným, aby
obr{zky mohli n{sledne poukladať v spr{vnom poradí (princíp hry, im
nevysvetľujeme).
2. Aktivita bude ukončen{ vtedy, keď bude vytvorený jeden rad obr{zkov.
Obr{zky si uk{žu až po tom, keď vytvoria rad (rozumej rubovou stranou
nahor).
3. Je dôležité dbať na dodržiavanie pravidiel a upozorniť študentov na to, že
keď obr{zok uložia (rubovou stranou nahor) je nutné, aby si zapamätali, kde
do poradia svoj obr{zok položili, keďže nazrieť môžu len do svojho obr{zka.
4. Skupina m{ prísť na princíp hry, že jednotlivé obr{zky tvoria n{slednosť na
z{klade „zoomovania“, teda približovania a nie podľa príbehu.

N{mety do diskusie:
Kto bol vodcom skupiny?
Ako sa v{m spolupracovalo?
Dosiahli ste spoločný cieľ?
Praktick{ aplik{cia:
Hra Zoom kladie veľký dôraz na tíovu spolupr{cu. Princípom hry je prísť na
kľúčový aspekt, ktorý sp{ja jednotlivé karty a tým je ich približovanie. Obvykle
študenti
prich{dzajú
s témou príbehu, ktorý
v daných
kart{ch
hľadajú a rôzne variujú.
Ak m{me v skupine
menej členov ako je
kariet,
jeden
človek
môže
pracovať
aj
s dvomi kartami naraz.
Priebeh
celej
hry
pozorne pozorujeme tak,
aby sme na konci
dok{zali
poskytnúť
individu{lnu,
ale
aj
skupinovú
spätnú
väzbu. Pri hodnotení je
dôležité zamerať sa na
to, akým spôsobom sa
skupina
dopracovala
k výsledku,
ako
sa
navz{jom tolerovali, kto
viedol rozhovory, či
niekto prišiel s n{padom
zapisovať,
prípadne
kresliť čo majú na
obr{zkoch. Je dôležité
identifikovať aj študentov, ktorí sa nezap{jali sami, ale museli byť vyzvaní. Aktivita
umožňuje reflektovať aj vzťahy v skupine, keďže na jej úspešné zvl{dnutie sa musí
zapojiť každý jeden člen. Reflexia ponúka priestor na pouk{zanie rozdielov medzi
pracovnými tímami a skupinami, dôležitosti kooper{cie, aktívneho počúvania
a zvažovania každého n{zoru. Často sa st{va, že nejaký člen skupiny vysloví, že
princípom je „zoomovanie“ obvykle je prvýkr{t tento n{pad zavrhnutý či prepočutý,
o to zvl{šť je dôležité reflektovať to v z{vere a dať dôležitosť tomu, že niekedy je
hybnou silou tímu pri riešení úlohy pr{ve kreatívne či neobvyklé riešenie, ktoré býva

rýchlo zavrhnuté. Aktivita d{va priestor na trénovanie presnej a jasnej komunik{cie,
keďže kľúčovým pri riešení je presný opis detailov na obr{zkoch, zvyčajne tých,
ktorým pripisujeme malý význam. Aktivita si vyžaduje dostatočný časový priestor,
ale i pr{cu s frustr{ciou skupiny, ktor{ prich{dza obvykle dva až tri kr{t počas
riešenia.

AKTIVITA

STAVEBNÁ ÚLOHA

Predmet:

Etika a psychológia policajnej pr{ce

Tematický celok:

Komunikačné zručnosti

Téma:

Verb{lna soci{lna komunik{cia

Typ vyučovacej jednotky:

Kombinovan{

Medzipredmetové vzťahy:

Pomôcky:

Služba poriadkovej polície, Pr{vo, Služba dopravnej
polície
Otv{raciu krabicu alebo tvrdý obal na zakrytie
pomôcok, stavebnicu Lego, z{pichovú hru Lena,
drevený Tangram, pamäťové kocky, sadu hracích
kariet

Všeobecný cieľ aktivity:

Podporiť komunik{ciu v skupine, precvičiť si presnosť
vyjadrovania, presnosť a jasnosť inštrukcií

Časový pl{n:

30 min.

Obsahový a výkonový štandard
Z oblasti obsahového a výkonového štandardu sleduje t{to jednotka poznanie
z{kladných pravidiel efektívnej komunik{cie, zvl{dnutie efektívnej verb{lnej
komunik{cie v nekonfliktných podmienkach formou hovoreného prejavu.
Kľúčové kompetencie
Z hľadiska kľúčových kompetencií sa touto vyučovacou jednotkou rozvíjali
u posluch{ča komunikačné kompetencie a to konkrétne vyjadrovať sa primerane
formou hovoreného a písomného prejavu pri kontakte s inými osobami, kompetencia
formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvislo, komunikačn{ kompetencia
využívať poznatky verb{lnej a neverb{lnej komunik{cie v kontakte s verejnosťou,
vhodne poskytovať inform{cie a svojím vystupovaním ovplyvňovať priebeh
služobného úkonu.
Rozvoj odborných kompetencií zahŕňa schopnosť posluch{ča komunikovať na
úrovni, pochopiť pokyny nadriadeného, získavať a poskytovať inform{cie,
kompetenciu spr{vnymi ot{zkami v komunik{cii získavať inform{cie a vedieť ich
poskytovať iným osob{m, a tiež schopnosť posúdiť prejavy verb{lnej a neverb{lnej
komunik{ciu pri kontakte s občanom a získané vedomosti, znalosti a skúsenosti
obsahovo vhodne formulovať a prezentovať.
Špecifické ciele:


Kognitívne ciele

o Vlastnými slovami vysvetliť, čo sledujeme pri komunik{cii.
o Zhrnúť dôležitosť poznania efektívnej komunik{cie.




Afektívne ciele
o

Rešpektovať komunikačné omyly.

o

Rešpektovať a používať z{sady efektívnej komunik{cie.

Psychomotorické ciele
o

Postaviť stavbu podľa pokynov.

Postup:

1. Vytvoríme štvorice. Každý člen skupiny bude mať svoju úlohu, stavb{r,
spojka, obhliadk{r a pozorovateľ.
2. Tímy majú za úlohu postaviť rovnakú stavbu z dielov, ako je model (ak
nem{me k dispozícii viacero kusov rovnakých s{d, pre obhliadk{ra sa d{
použiť vytlačen{ fotky modelu).
3. Obhliadk{r vidí model, ktorý m{ stavb{r postaviť. Spojka pren{ša inštrukcie
od obhliadk{ra pre stavb{ra, pričom spojka nevidí ani model ani materi{l,
s ktorým stavia.
4. Tímy majú max. 15 minút na stavbu, potom nasleduje diskusia.
N{mety do diskusie:

Ako ste sa cítili v svojich rol{ch?
Podobajú sa stavby na model?
Vedeli by ste riešiť túto úlohu aj neverb{lne?
Čo bolo najn{ročnejšie pri zad{vaní pokynov?
Praktick{ aplik{cia:
Aktivita Stavb{r trénuje niekoľko rovín efektívnej komunik{cie súčasne.
Trénuje schopnosť presne a jasne popísať model, teda to čo vidím. N{sledne trénuje
odovzdanie prijatej inform{cie v čo najpresnejšej podobe a v z{vere sa trénuje
porozumenie toho čo bolo vyslovené a n{sledn{ praktick{ aplik{cia pri stavbe kópie
modelu. Ak m{me možnosť mať v každej skupine aj pozorovateľa, trénuje sa aj
d{vanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky. V ľahšej variante aktivity je možné
dať každej skupine rovnaký model a podnetový materi{l, ktorý môže spojka vidieť.
V ťažšej verzii je možné dať každej skupine iný podnetový materi{l a z{roveň
zabezpečiť, aby spojka nevidela materi{l, s ktorým sa pracuje. V z{verečnej reflexii
možno vyvodiť z{sady efektívnej komunik{cie, popísať dôležitosť presného
pod{vania reprodukovania prijatej inform{cie a možnosť vysvetliť komunikačné
šumy a skreslenia. Z{roveň sa počas realizovania úlohy trénuje aj schopnosť
kooperovať v tíme.

