Podpora talentů Plzeňského kraje 2012 z pohledu realizačního týmu sportovně-herních bloků.
V druhé polovině měsíce srpna a začátkem září 2012 jsme připravili a zrealizovali celkem
7 sportovně herních bloků pro talentované žáky Plzeňského kraje. Zajímavostí je i fakt, že šlo
o sestavení oficiálně prvního účelové uskupení Pedagogického experimentálního regeneračního
a motivačního střediska - PERAMOST.
Od začátku nebylo pochyb, že pracujeme s mimořádně nadanými žáky, kteří ale současně vyžadují
mimořádně osobní a profesionální přístup. Navíc skupiny byly složeny z různých odborností,
které se v některých blocích prolínaly. Vystřídali se u nás hudebníci, přírodovědci, zeměpisci,
jazykáři, matematici a fyzici. V takovém složení a na takovém stupni přirozené inteligence každého
žáka, lze z pedagogického a psychologického hlediska nalézt velmi citelné, někdy
až nevypočitatelné rozdíly v chování a reakcích jednotlivců. A zejména při sportovních aktivitách,
kde účastníci netuše odhalují i své přirozeně stinné stránky. Proto jsme od prvního dne zvolili
taktiku intuiční volby aktivit s dynamickým přístupem ke skupině, v závislosti na celkovém vývoji
situace a nálady.
Splnění úkolu jsme vytyčili jasnýmy cíly: fyzicky neublížit, pobavit, uvolnit a stmelit.
Fyzicky neublížit – některé sportovní bloky byly večerní a probíhaly např. po celodenním trmácení
zeměpisné skupiny po Plzni a okolí. Vhodnou rozcvičkou a důrazem na nepřetěžování žáků během
her, jsme předcházeli zbytečným úrazům.
Pobavit a uvolnit – veškeré úsilí jsme věnovali uvolnění přes den písemně a dovednostně
zatěžovaných dětí, aby odcházely do dalšího programu s tzv. čistou hlavou. Podle charakteristiky
skupiny jsme vhodně nakombinovali pohybové a psychologické hry.
Stmelit – ne všichni znali všechny a při takových setkáních mnohdy vznikají vazby a přátelství
na celý život. Tak proč proces malinko neurychlit...
Vyhodnocení akce.
Zadané cíle byly beze zbytku splněny, což potvrzuje i vysoké hodnocení samotných žáků.
Pohybové aktivity proběhly bez zranění. Přestože program byl připraven společně pro žáky
i s pedagogy, učitelé se do programu dobrovolně nezapojili.
Bloky jsme nevedli šablonovitým způsobem, nedocházelo k strnulému opakování aktivit
a přísnému dodržování časového harmonogramu. Dokonce jsme spontánně vymysleli několik
nových her, které slavily obrovský úspěch. V rámci našeho intuičního tvoření jsme modifikovali hru
kin-ball na mnohem zábavnější a pro početnější týmy dostupnější zábavu.
Sám za sebe mohu říci, že práce s inteligenčně nadprůměrnými dětmi je pro mě osobně velice
obohacující a náročnost přístupu k jejich osobnostem velmi motivující a rozvíjející raketovým
způsobem. U "výjimečných" dětí, zvláště těch téměr dospělých, navíc v omezeném čase, máte dvě
pouze dvě možnosti. Buď vás přijmou nebo absolutně odmítnou. Kompromis neexistuje. Naštěstí
vlastních zkušeností, empatie a inteligence je dost a my jsme zapadli do "party" prakticky okamžitě.
V odpočinkových chvilkách jsem si prováděl svůj osobní "sociologický výzkum" a odezvy
jednotlivců na celý koncept projektu Podpory talentů, byl v drtivé většině pozitivní. Nezbývá,
než popřát projektu do dalších let mnoho štěstí, úspěchů a nadále spokojených talentů.
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