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Prečo vlastniť práve túto knihu?
• Vediete školenia?
• Z ažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že niečo mohlo
byť inak?
•V
 nímate, že musí existovať spôsob, ako profesionálnejšie robiť svoju prácu?
• Ako byť užitočnejší pre účastníkov?
•V
 edeli by ste druhým vysvetliť, prečo ste urobili práve daný krok
na školení? Alebo to robíte preto, že to tak robia druhí?
Ak ste aspoň raz odpovedali „áno“, potom je táto kniha určená práve vám.
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O knihe
Kniha prináša pohľad na zákulisie lektorskej práce. Odhaľuje lektorom
metodické zákonitosti ich práce. Rozoberá jednotlivé fázy školenia a odpovedá
na otázku, čo a prečo robiť v danej fáze. Okrem toho je nabitá množstvom
inšpiratívnych tipov, ktoré môžete využiť priamo v praxi.
Slovami autorky: najskôr musíte pravidlá poznať, až potom ich môžete
porušovať. V tejto knihe spoznáte kľúčové zásady lektorskej práce, ktoré
môžete využiť aj pri vedení workshopov, seminárov či akejkoľvek vzdelávacej
činnosti.
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Ak niečo vyzerá jednoducho, s najväčšou pravdepodobnosťou niekto
kvalitne zvládol prípravu. Všetko išlo hladko vďaka krokom, ktoré človek
podnikol.
Prečo vznikla táto kniha?
Mám za sebou množstvo školení so slovenskými či zahraničnými lektormi. Zo začiatku som bola zo všetkých školení očarená – veď áno, takmer
všetko bolo pre mňa nové. Postupne som čoraz viac zažívala situácie, kedy
som si začala odnášať nie kvantá, ale zrnká nových informácií. Na tom by
nebolo nič zlé, keby som čoraz viac nezačala nadobúdať pocit, že ak by lektori, ktorí viedli školenie, urobili pár drobných úprav z hľadiska spôsobu
práce (metodiky), mohli dosiahnuť diametrálne odlišný efekt.
Prinášam vám to, čo som sa naučila na svojej ceste za zvládnutím lektorského umenia. To, čo som sa naučila na základe svojich omylov, neustáleho vylepšovania školení, skúšania nových techník ... naozaj to najlepšie
z toho, čo viem.
O čom kniha je?

Poznáte príbeh o Krištofovi Kolumbovi? Nasledovná situácia sa údajne
odohrala v Španielsku, krátko po tom,
ako sa Kolumbus vrátil zo svojich
objavných ciest. Niektorí popierali
Kolumbove zásluhy na objavoch.
Komentovali to slovami: „Stačilo nad
tým len porozmýšľať.“

Kniha prináša pohľad na zákulisie lektorskej práce. Odhalí vám pohľad na
metodické zákonitosti lektorskej práce. Rozoberá jednotlivé fázy školenia
a odpovedá na otázku, čo a prečo robiť v danej fáze. Okrem toho je nabitá
množstvom inšpiratívnych tipov, ktoré môžete využiť priamo v praxi.

Ako reagoval Kolumbus? Ako odozvu
na ich poznámky vzal vajce a požiadal jedného zo závistlivcov, aby ho postavil na špičku tak, aby nespadlo.
Nikomu sa to nepodarilo. Všetci začali tvrdiť, že sa to nedá. Kolumbus
potom vajce zľahka naťukol a bez problémov ho postavil. Hrdo sa pozrel
na prítomných a povedal: „Ak človek vie, ako na to, úloha je naozaj ľahká.“

I keď v knihe pracujeme najčastejšie s pojmom školenie (resp. so širším
pojmom vzdelávacia akcia), informácie obsiahnuté v knihe je možné použiť pri príprave workshopov, seminárov, či ďalších vzdelávacích stretnutí.

A tak je to aj so školením.
Stalo sa vám už niekedy, že ste sledovali iného človeka pri práci a hlavou
vám prebehlo, že aj vy by ste toto hravo zvládli? Stalo sa vám, že keď ste
boli na druhej strane brehu, zrazu ste mali pocit, že to nie je až také ľahké,
ako sa vám na začiatku zdalo?
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Najskôr je potrebné pravidlá poznať.
Až neskôr ich môžete porušovať.

Usporiadanie jednotlivých kapitol v knihe viac menej sleduje systematický prístup k vzdelávaniu: v úvode sa budeme zaoberať analýzou vzdelávacích potrieb, stanovovaním cieľov, dizajne vzdelávacej akcie a tak ďalej až
po vyhodnotenie vzdelávania.
Ku knihe sme pre vás pripravili viaceré pomôcky, ktoré môžete nájsť
na našej web stránke (www.gtog.eu) v časti Produkty (Pomôcky pre
lektorov – zadarmo, resp. Pomôcky pre lektorov – platené). Veríme, že aj
na základe nich sa vám podarí vytvoriť zaujímavé a užitočné školenia.

PRÍHOVOR
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DIZAJN
ŠKOLENIA

Ako vybrať obsah školenia?

Prvým faktom, ktorý potrebujeme zobrať do úvahy, je celková dĺžka
stretnutia. Je rozdiel medzi tým, či robíme poldňové stretnutie, celodenné, niekoľkodňové ...
Ak poznáme rozsah, pustíme sa do výberu tém celého stretnutia.
Jedna z najväčších výziev, ktorým musí čeliť väčšina lektorov, je vedieť,
čo dať do obsahu. Cieľom nie je získať Nobelovu cenu za obsah, ukázať všetkým, koľko toho poznáte vy – cieľom je uspokojiť vzdelávacie
požiadavky účastníkov (zadávateľa, manažéra, spoločnosti) a vyzbrojiť
ich informáciami (skúsenosťami ...), ktoré potrebujú.
Mne sa najviac osvedčil spôsob, pri ktorom akoby vystúpim opäť
o úroveň vyššie – znovu sa pozerám na to, čo sa má zmeniť v praxi.

Skôr, ako sa pustíte do dizajnu školenia (tvorbe, návrhu školenia),
potrebujete poznať pozadie. V nasledovných častiach nájdete informácie: podľa čoho vybrať obsah školenia, poradie tém, na aké psychologické zákonitosti prihliadať , aké sú zákonitosti práce s jednotlivými metódami vzdelávania.
Kde začať pri navrhovaní školenia? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý lektor si na základe skúseností a vnímania situácie
zvolí svoj vlastný postup. Pri príprave školenia potrebujeme brať do úvahy niekoľko faktorov. Medzi základné patria:
• výber obsahu,
• výber metód,
• zabezpečenie dynamiky,
• prihliadnutie na psychologické zákonitosti
účastníkov.
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Príklad: Klient chce dosiahnuť, aby predajcovia doťahovali predajné
situácie do konca – aby uzatvorili predaj. Premýšľam, ako im v tom
môžem čo najviac pomôcť:
• Akými krokmi potrebujeme prejsť, aby k zmene v praxi naozaj došlo?
• Čo môžu byť potenciálne (alebo identifikované) problémy, ktoré im
bránia v tom, že doteraz nepodávali výkon, aký potrebujú (postoj,
nedostatok informácií, nedostatok zručností ...)?
• Ktorú skúsenosť potrebujú zažiť, aby sa naplnili ciele stretnutia?
Keď začnem lektorom hovoriť o cieľoch vzdelávania, takmer všetci prikyvujú, že je im jasné, o čom
hovorím. Práve pri navrhovaní školenia (a neskôr
pri vedení školenia) sa ukáže, či naozaj do hĺbky
rozumejú, na čo slúžia ciele vzdelávania.
Ak aj vy máte tendenciu na ne zabúdať, napíšte si
ich na kartičku pred seba. Tak ich budete mať stále
na očiach.

DIZAJN ŠKOLENIA
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Kontrola dizajnu školenia
Ak už budete mať školenie navrhnuté, opäť ním prechádzajte, overuje
si ho z rozličných perspektív a vylepšujte ho. Užitočné rady odporúča
britská lektorka K. Hare (2004). Nechajme sa nimi inšpirovať.
• Majte pripravené viaceré spôsoby, ako priblížiť účastníkom tému,
a nechajte skupinu, nech si vyberie svoj spôsob.
• Opakovane si klaďte otázky:
• Je to zaujímavé?
• Ak by som ja bola účastníkom školenia, ako by som sa cítila?
Výborná vec, ako skontrolovať „váš pulz“, overiť si spokojnosť s dizajnom školenia, je prejsť celým dizajnom z pohľadu účastníka a zaznačiť si pocity.
• Č o môžu účastníci považovať za zložitejšiu časť školenia?/Čo si
vyžaduje špeciálnu pozornosť?
• Je tu vyváženosť aktivít?
• Je tu prepojenie medzi ľavou a pravou hemisférou? Medzi informáciami a emóciami?
• Má to spád? Je to dynamické?
• Čo zaručene musia vedieť účastníci na konci školenia? Dosiahnem to
týmto spôsobom?
... a počúvajte pritom svoj vnútorný hlas. Zo začiatku som sa veľa ráz tlačila do toho, čo všetko má v školení byť, ako to robia iní, akým spôsobom
to má byť a zaručene nemá byť – no môj vnútorný hlas mi našepkával
niečo úplne iné. V mojich začiatkoch som mu nedôverovala. Ignorovala
som ho. A aký bol výsledok?
Samozrejme, že som sa popálila. Na záver som si vždy povedala: „Veď
som cítila, že toto mám vypustiť, že toto mám urobiť ináč ...“
Po rokoch praxe už veľmi pozorne načúvam tomuto hlasu. Všímam si,
na ktorom mieste cítim, že mi niečo nesedí.
A rady tohto „pomocníka“ mi vychádzajú.
• Majte pripravené viaceré spôsoby, ako priblížiť účastníkom tému, a nechajte skupinu,
nech si vyberie svoj spôsob.
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•O
 verenie porozumenia – V priebehu školenia bude potrebné, aby
ste si overili, či vám účastníci rozumeli. Aký typ otázky použijete?
Opýtate sa ich na to klasicky: „Rozumeli ste?“
	Stop. Ak pôsobíte ako lektor, túto otázku si zo svojej internej databanky otázok vyhoďte. Dôvod? Ak sa opýtate účastníkov vyššie uvedenou
otázkou je veľká pravdepodobnosť, že sa nik neozve. Vinu za neporozumenie prenášate na účastníkov. (A čo, ak ste sa nejasne vyjadrili vy?).
	Ako teda správne preformulovať otázku? – „Bola som dostatočne zrozumiteľná?“ (ja); „Dostatočne zrozumiteľne som sa vyjadrila?“...
Už staroveký filozof Sokrates
objavil čaro otázok. Keď sa
často prechádzal athénskou
agorou, kládol ľuďom otázky,
ktoré ich nútili zamyslieť sa
a formulovať vlastné závery.
Niečo podobné by sme mali
robiť aj my. Koniec koncov
nejde tu o nič iné len pripravenou otázkou nastražiť pascu, do ktorej účastníkov vlákame, a vzápätí im ponúkneme pomoc, aby sa z nej
dostali.
Už viete, v čom je sila otázok?
Prepýtajte sa k odpovediam,
ktoré účastníkov posunú ďalej.

Diskusia –
akú mieru voľnosti ponechať účastníkom?
Podstata diskusie spočíva vo vzájomnej výmene názorov, informácií
a skúseností.
Môžete postupovať niekoľkými spôsobmi. Buď bude diskusia predstavovať: doplnok vašej prednášky, resp. diskusiu použijete ako
hlavnú metódu.

DISKUSIA
ako ...
Doplnková metóda
• prednáška a následná diskusia
• prednáška s diskusiou
v priebehu

Hlavná metóda
• úplne riadená
• napoly riadená
• minimálne riadená

Tab. 3 – Využitie metódy Diskusia

Rozhodnutie, ktorý spôsob si zvoliť, závisí len od toho, čo potrebujete
dosiahnuť.
Diskusia ako doplnok prednášky
V tomto prípade prednášku použijete ako hlavnú metódu a na záver
ponecháte účastníkom priestor na ich otázky. Resp. prednášku použijete
ako hlavnú metódu a účastníkom umožníte, aby sa vás už v priebehu
prednášky mohli pýtať, ak im niečo nebude jasné, resp. ich zaujme.
V prvom prípade ju školitelia využívajú, keď chcú mať istotu, že preberú stanovený obsah a nechcú byť rušení („Najskôr vám odprezentujem
informácie, potom budete mať priestor
na otázky.“), resp. keď nemajú dostatok
skúseností a majú obavy, či budú vedieť
zodpovedať na otázky.

Pár rád na cestu:
• Čo ak položíte otázku a v publiku je ticho?
• Môžete

zopakovať otázku s tým, že ju preformulujete: „Asi som sa
vyjadrila nejasne. Zaujímalo by ma, či ...“
Alebo poviete: „Najčastejšie sa ma účastníci pýtajú, či ...“ – „Čo si
o tom myslíte vy? Aký názor na to máte vy?“

•

• Ako prehĺbiť diskusiu?
	Využite diskusné „mosty“. Existuje niekoľko „povzbudzujúcich fráz“,
ktoré vám pomôžu podnietiť prebiehajúcu diskusiu.
• P
 ovedzte mi viac ...
• Čo

myslíte pod pojmom „x“ ...
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Je niekto, kto má opačný názor?
Viete nájsť situáciu, kde toto neplatí?
• Môžete

uviesť skúsenosť, ktorá vás vedie k tomuto záveru?
• Aké

sú ďalšie uhly pohľadu, ako sa pozrieť na túto vec?
• Čo

si myslíte o „x“ ...?
• Je

toto pravda vo všetkých prípadoch? Ako ináč sa môžeme pozerať
na túto situáciu?
• Čo

ak ...?
• Ako

môžete informácie, ktoré sme si spomínali, využiť v praxi?
• Kto

má podobnú skúsenosť?
• 
• 

•	Čo ak vám účastník položí otázku, ktorá je špecifická, a jej zodpovedanie by zdržalo ostatných účastníkov? Poznačte si otázku a dohodnite sa, že na ňu zodpoviete po školení, resp. ak vás účastník nakontaktuje (pošle mail), môžete mu otázku zodpovedať neskôr.
• Čo ak neviete odpovedať na otázku?
Situáciu môžete zvládnuť svojimi silami:
• Získajte

čas. Opýtajte sa ešte raz, ako to účastník myslel: „Nerozumiem vám úplne. Môžete ešte raz zopakovať otázku?“
	Respektíve preformulujte otázku: „Ak som vás správne rozumela,
vás by zaujímalo, či ...? Správne som to zachytila?“ Kým účastník
odpovedá, ako to myslel, v hlave pracuje mozog na plné obrátky a loví
odpoveď.
Priznajte sa. Dohodnite sa na dodatočnom zaslaní informácie, napr.:
„Je to vec, na ktorú som nemyslel/neprišiel som s tým do styku/nie je
to oblasť, kde by som vedel dať zodpovednú odpoveď. Môžem sa však
na to pozrieť a ozvať sa vám, keď zistím požadované informácie?“

• 

Vypýtajte si čas: „Musím si to premyslieť. Mohli by sme sa k tomu ešte
vrátiť?“

• 

Prezentujte svoj názor: „Na to neexistuje žiadna skutočne správna či
nesprávna odpoveď. Ja osobne som však presvedčený, že ...“

• 

Príp. si prizvete „priateľa na telefón“.
Otázku môžete nasmerovať aj na spojenca v publiku. Možno tam
máte kolegu, resp. viete o niekom z publika, že by na túto otázku
vedel odpovedať. Požiadajte ho teda o odpoveď: „Anna, to je otázka
na teba.“/ „Mám dojem, že na túto otázku by nám najlepšie vedel
zodpovedať XY.“

• 
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Otočte otázku do publika: „Kto by chcel na túto otázku odpovedať?“–
„Čo si o tom myslíte vy ostatní?“

• 

O zvládaní náročných otázok či náročných situácií sa dozviete viac
v kap. č. 9.
Diskusia ako hlavná metóda
Ak si zvolíte diskusiu ako hlavnú metódu, dôležité je uvedomiť si jednu
vec:
Čo je vašou úlohou lektora? Prečo ste tam? Aby ste účastníkom odovzdali informácie?
– Nie!
Vaša rola v celom procese je byť sprievodcom, facilitátorom diania.
Z pohľadu účastníka ide o objavovanie, a nie „konzumovanie“ informácií.
Preto:
Buďte sprievodcom pri učení,
nie mudrcom na javisku.
Kimberley Hare
Aby mohli ľudia po návrate do svojho zamestnania aplikovať to, čo sa
naučili, musí nastať jedna vec: musia byť presvedčení o správnosti konceptov. Práve pri diskusných metódach sa vytvára priestor na to, aby sa
utvrdili vo svojich názoroch, zmenili pohľad na veci či objavili nové uhly
pohľadu.
Ak využívate diskusiu ako hlavnú metódu, dôležité je rozhodnúť sa,
do akej miery chcete ponechať voľnosť účastníkom. Diskusia môže byť:
•	Úplne riadená – Cieľom lektora je sériou otázok priviesť účastníkov k istým poznatkom, teórii. Ak si to analogicky predstavíme, je to,
akoby bača hnal ovečky do košiara (k istému cieľu) a nástrojom, ako
„doviesť ovečky“ do cieľa, sú otázky. Podstata spočíva v jednej veci:
Vy viete teóriu, máte poznatky o téme. Potrebujete však, aby tieto
informácie objavili samotní účastníci. Namiesto toho, aby ste ponúkli
účastníkom hotové koncepty, pomôžte im, nech ich na základe vášho
usmernenia, t.j. vhodne zvolených otázok, objavia sami. Možno aj vy
máte tú skúsenosť, že to, na čo prídete sami, si zapamätáte oveľa dlhšie.
Príklad: Táborové ostrovy
	Lektor predostiera účastníkom opozitné výroky, ktoré sa týkajú preberanej témy. Účastníci majú za úlohu postaviť sa buď naľavo alebo
napravo, podľa toho, ku ktorému výroku sa prikláňajú (prvý výrok
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AKO ZVLÁDNUŤ
NÁROČNÉ
SITUÁCIE?

Na školeniach lektorských či prezentačných zručností sa často stretávam
s tým, že účastníci hľadajú tipy na to, ako zvládnuť tých „zlých, čo im
robia problémy“. Aj my si o chvíľu povieme pár tipov, ako sa vyrovnať
s rôznymi náročnými situáciami. Skôr, ako druhých označíme za „problémových“, by sme sa mali zastaviť pri jednej skutočnosti. Čo mi ten
druhý chce naznačiť? Prečo sa správa tak, ako sa správa?
Ak zaujmem voči sebe naozaj čestný postoj – môžem konštatovať, že
robím skutočne to najlepšie pre všetkých zainteresovaných? Čo ak má
účastník, ktorý na niečo poukazuje, predsa len pravdu (napr. takí šuškajúci účastníci)? Čo ak by som sa naozaj mala nad svojimi prezentovanými názormi, prístupom ... zamyslieť? (Hm, že by sa účastníci nudili?)
Nie je príjemné občas počuť na svoju prácu kritiku v tom zmysle, že by
sme mali na nej niečo zmeniť. Čo však, ak má účastník pravdu? Čo ak aj
ostaným niečo prekážalo, no toto je jediný odvážlivec, ktorý našiel guráž
povedať svoj názor?
Tá najjednoduchšia cesta, ktorú si môžeme zvoliť, je odsúdiť druhého.
Onálepkovať ho – aký je problematický, neschopný a neviem aký. Ale čo,
ak je v jeho výpovedi hoci aj zrnko pravdy?

To hlavné na úvod
Keď som začínala lektorovať, náročným účastníkom bol pre mňa aj ten,
čo sa ma neškodne opýtal na akúkoľvek doplňujúcu informáciu. Prečo?
Nemala som ešte dostatok informácií, lektorských skúseností a bála som
sa, či dokážem naozaj podať relevantné informácie.
Prešlo pár rokov a ak sa v súčasnosti sem-tam
stretnem na školeniach s nejakými náročnými účastníkmi, vo svojom vnútri ich všetkých
vnímam, akoby to boli moji „parťáci“ na plavbe
za spoločným cieľom.
V čom je ten rozdiel? Ako je to možné, že
náročných účastníkov stretávam len zriedkavo? ... Hm, že by som náhodne mala len také
dobré, bezproblémové skupiny? Nie!
Ja som sa posunula. Ostrieľala som sa. V niektorých veciach som vyzrela. Zmenila som svoje postoje. Nadobudla som odborné, životné a lektorské skúsenosti.
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Už viete, na čo narážam?
Nech sa stretnete s akýmkoľvek náročným účastníkom, skôr, ako ho
označkujete, zastavte sa.
Porozmýšľajte, či v danej situácii nie je náhodou niečo, čo by ste mohli
prijať a zmeniť. Možno daná osoba nie je „problémový účastník“. Možno
len vy potrebujete niečo zmeniť – v spôsobe vedenia školenia, v prístupe
k účastníkom, vo svojom správaní .... Veď ide o váš osobný a profesionálny
rast.
Na druhej strane – rokmi sa mi len potvrdzuje pravda, že akokoľvek sa
účastník správa, znamená to, že „len komunikuje svoju potrebu“ (dopátrať sa informácie, zmeniť priebeh diania, upútať na seba pozornosť...).
V tom momente je pre mňa úlohou „dekódovať“, o čo ide, a vyriešiť túto
potrebu.
Ako si poradiť s rôznymi situáciami?
V nasledovnej časti sa spoločne pozrieme na rôzne typy situácií, s akými
sa môžete stretnúť. Zoznam je vytvorený na základe školení lektorských
a prezentačných zručností, ktoré som viedla a na ktorých účastníci hľadali odpovede, ako si s rôznymi situáciami poradiť.
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Čo ak je v skupine príliš aktívny účastník?
Položíte otázku – hneď prichádza s odpoveďou.
Postupujete ďalej, aby ste naplnili ciele, pre ktoré
ste sa stretli. Popritom, ako rozprávate, ho napadne vtipná poznámka, ktorú zaručene musia všetci
počuť.
Posuniete sa ďalej v téme. Keďže chcete zapojiť
do diania aj účastníkov a nechcete byť hlavným
hrdinom na javisku, položíte otázku.
A kto sa hlási ako prvý o slovo?
No, samozrejme. Náš aktivista. Zvyčajne po skončení školenia je práve
toto osoba, ktorú si všetci pamätajú najdlhšie.
Je príjemné, ak máme v skupine typy, ktoré sú ochotné podeliť sa o svoje
skúsenosti, zážitky, myšlienkové pochody. Ako má však lektor konať, ak
hlas jedného účastníka zaznieva až príliš často?
•	Oceňte účastníkovu otvorenosť, aktivitu ... Na druhej strane jasne pomenujte návrh na ďalší priebeh diania: „Ján, oceňujem
tvoju aktivitu. Možno by bolo zaujímavé pozrieť sa aj na názory
ostatných.“ A následne položíte otázku ostatným: „Akú skúsenosť
s preberanou témou máte vy?“ Najlepšie zaberá, ak sa už ani neverbálne nebudete venovať aktivistovi. Po tomto jasnom vyjadrení vášho
postoja chápavé typy zvyčajne vycúvajú a naozaj prenechajú priestor
aj ostatným.
•	A k by sa po ďalšej otázke náš aktívny typ opäť „štartoval“ odpovedať
na otázku ako prvý, oceňte jeho aktivitu, že chce a dokáže odpovedať,
no najskôr vypočujete ostatných a na záver dáte priestor jemu:
„Vidím, Ján, že opäť nám vieš k tejto téme poskytnúť svoj pohľad
na vec. Navrhujem najskôr sa pozrieť na názory ostatných a ak budeš
súhlasiť, na záver by si sa ty podelil o svoj pohľad s nami.“

Čo ak účastník rozpráva
štýlom „nekonečný príbeh“?
Keď sa dostane k slovu, obsiahlo prezentuje svoj názor. Čas plynie. Účastník rozpráva
a rozpráva. Hlavný hrdina sa dostáva do rečníckej extázy. Evidentne si užíva priestor
na prezentáciu svojich názorov, ktorý sa mu
podarilo získať.
V miestnosti narastá šum. Ostatní účastníci si
začínajú vymieňať pohľady a čoraz viac pohľadov začína „parkovať“ na vašej tvári s výzvou:
Zasiahni!
Čo s tým? Pri najbližšej pauze, ktorú urečnený účastník urobí (zvyčajne,
keď sa ide nadýchnuť), mu vstúpte do jeho reči, sparafrázujte to, čo
povedal (týmto dáte najavo, že ste registrovali to, čo povedal), prerušte zrakový kontakt a posuňte tému ďalej.
„Ak som vás správne počúvala, chceli ste nám povedať, že ... a pokračujete ... Áno, stretávam sa s týmto pohľadom/resp. Kto iný sa chce podeliť
so svojou skúsenosťou?“ V žiadnom prípade si na záver neoverujte porozumenie („Správne som vás porozumela?“). Prečo? Ako náhle vtiahnete
urečneného účastníka do „hry“, ste tam, kde ste boli na začiatku.
Ako už bolo uvedené, prerušte zrakový kontakt s týmto typom účastníka.
Inak váš pohľad – hoci aj milý – bude opäť vnímať ako signál na vstup
do diskusie.
Ak by si ani po týchto intervenciách urečnený účastník neuvedomil, že
školenie je pre všetkých – priamo môžete popísať fakty: „Mária, ďakujem vám za váš názor. Sme limitovaní časom, preto navrhujem dať
priestor aj ostatným, aby mali možnosť vyjadriť svoje názory.“

Po týchto intervenciách sa zvyčajne aktívny účastník stlmí a ponechá
priestor na vyjadrenie aj ostatným.
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