STEP – Spoločenstvo pre oblastný rozvoj

Príprava na aktivity projektu
Pred tým ako vycestuješ na projekt je potrebná určitá príprava, ktorá sa týka sa celej slovenskej
skupiny. Prípravu na projekt je možné nájsť:
- v infopacku
- v info emaili od kontaktnej osoby od nás
- vo Facebook skupine určenej špeciálne pre všetkých účastníkov projektu.
Aktivity, na ktoré môže byť vyžadovaná príprava pred projektom:
● energizers – aktivity na rozprúdenie energie účastníkov, na rozhýbanie a uvoľnenie. Sú
to krátke aktivity v trvaní do 10 minút, napr. krátke pohybové aktivity, (outdoorové) hry či
iné činnosti, ktoré zapoja všetkých účastníkov a majú zábavnú a interaktívnu formu.
● name games – aktivity na spoznanie a zapamätanie si mien ostatných účastníkov.
Realizujú sa väčšinou v prvých dňoch projektu, kde je potrebné prelomiť bariéry ostychu
a vytvoriť priateľskú atmosféru. Tieto aktivity sú interaktívne a zahŕňajú všetkých členov.
● kultúrny večer – vlajka, suveníry, prezentácia/videá o Slovensku, tradičné slovenské
občerstvenie “snacks”, tradičné nápoje (alko, nealko), hudba atď. Vo všeobecnosti to
prebieha tak, že pripravíte krátky program pozostávajúci z prezentácií a/alebo videí
(môžete pripraviť kvíz, naučiť ich nejaké slovenské výrazy, naučiť ich tancovať ľudové
tance a pod), aby ste im priblížili Slovensko a našu kultúru, potom je ochutnávka.
● príprava prezentácie alebo názorná ukážka predmetov, ktoré je potrebné priniesť už
na základe témy projektu
● oficiálne otvorenie – na začiatku niektorých projektov prebieha tzv. oficiálne otvorenie
či už u primátora/starostu alebo pre lokálnych, kde je potrebný krátky príhovor od lídra
skupiny (o obsahu usmerní organizátor).
● vedenie niektorých aktivít – organizátor môže delegovať niektoré aktivity na skupiny
(či už na základe vlastného uváženia alebo po dohode na APV – prípravná návšteva
pred projektom) a v tom prípade je potrebné pripraviť chod danej aktivity.
● ice breaking games – tzv. lámače ľadov; slúžia na prekonanie bariér medzi účastníkmi,
na lepšie spoznanie sa medzi sebou a napomáhajú k plynulejšej spolupráci počas
celého projektu. Čím viac sa účastníci spoznajú, tým ľahšie a účinnejšie sa im bude
spolupracovať na aktivitách a úlohách, ktoré ich počas projektu budú čakať. Neboj sa
preto byť aktívny/-a a snaž sa integrovať do skupiny, o to jednoduchšie sa Ti bude na
projekte pracovať a o to viac intenzívnejšie priateľstvá si vytvoríš. Po pár dňoch už
nebudete účastníci z rôznych krajín, ale veľká partia kamarátov :)
● mať aspoň 1 laptop na skupinu – v rámci národnej skupinky sa vždy dohodnite tak,
aby ste mali aspoň jeden laptop (notebook). Ten využijete na rôzne prezentácie počas
workshopov, na komunikáciu s nami ako vysielajúcou správou, na zdieľanie rôznych
dokumentov či médií.

