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ÚVOD
Mladí lidé ze znevýhodněných rodin, etnických minorit nebo rodin s migrační historií
mají nižší šanci na sociální, kulturní a pracovní integraci. V mnoha evropských
zemích se v posledních letech jejich příležitosti ještě snížily. Bezpočet
nezaměstnaných mladých lidí se nachází na pokraji sociálního vyloučení a chudoby.
Mnoho z nich pochází ze skupin, které jsou již na pracovním trhu znevýhodněny,
např. rodiny mající po generace problémy s nezaměstnaností, nižší vzdělání rodičů,
závislost na sociálních dávkách nebo migrační či menšinový rodinný původ. Tyto
faktory mohou významně poškodit schopnosti mladého člověka začlenit se do
komunity, učit se a pracovat, čímž dochází ke stálému prohlubování jejich sociálních
a ekonomických problémů. Existuje velké množství důkazů podporujících závěry, že
očekávání rodičů, učitelů a společnosti ohledně schopností a úspěchů studenta
může mít dopad na jeho výsledky. Sebedůvěra v jejich vlastní schopnosti může být
poškozena.
Projekt RE-Chance je adresován právě mladým lidem pocházejícím ze
znevýhodněných rodin, mladistvým delikventům a mladým lidem s migrační historií.
Projekt je implementován v Rakousku, Německu, Polsku, Bulharsku, Portugalsku,
Itálii a České republice. Jeho hlavním cílem je pomoct mladým lidem prolomit
začarovaný kruh demotivace, sociální exkluze a chudoby a rozvinout sociální,
metodologické a osobnostní kompetence a podporovat a “opravit” jejich důvěru ve
vlastní schopnosti.
Dalším důležitým aspektem projektu je poradenství poskytované rodičům, učitelům a
sociálním pracovníkům o možnostech zlepšení sociálních dovedností mládeže.
Projekt adaptoval a implementoval výukové moduly, které byly dříve vyvinuty v rámci
projektu SOCO-VET, jenž byl spolufinancován programem Leonardo da Vinci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řešení konfliktů
Úspěšná komunikace a interakce
Motivace
Tolerance
Správný rozhodovací proces
Vnímání
Týmová práce a spolupráce
Zvládání stresových situací
DISC a jak posílit vlastní schopnosti

Projekt SOCO-VET byl (stejně jako RE-Chance) založen na myšlence, že si lidé
osvojují sociální kompetence ze všech forem sociální interakce – od rodiny, při hře,
od ostatních lidí, během studia i práce. Studie prováděné v oblasti teoretického
vzdělávání a praktického cvičení ukazují, že sociální kompetence jakožto dimenze
odborných znalostí a dovedností, mají často okrajové postavení. Nejsou
propagovány cíleným způsobem. Učitelé odborného vzdělávání a přípravy nemají
příliš velké povědomí o metodách potřebných ke zvyšování sociálních dovedností.
Cvičením sociálních dovedností za pomoci modulů a nástrojů použitých v SOCOVET naleznou účastníci – v situacích, jež ani jim samotným nejsou příjemné –
efektivní způsoby jak se chovat k ostatním studentům, kolegům, vedoucím,
školitelům, zákazníkům, rodičům a přátelům, jak zaznamenávat svá pozorování, a
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jak je uvést do praxe. Při tom by si měli být vědomi, že jsou nejen adekvátně
vyjádřeny jejich pocity, myšlenky a potřeby (prostřednictvím slov, výrazů ve tváři a
gest), ale také pocity, myšlenky a potřeby jejich protějšků.
Projekt RE-Chance převzal a přeložil moduly SOCO-VET do všech partnerských
jazyků (bulharština, čeština, italština, polština a portugalština) a na stránkách
http://www.rechance.eu jsou dostupné také v angličtině a němčině.
Cílové skupiny v jednotlivých partnerských zemích:
BFI, AT

BGCPO,
BG

EBG,
DE

TEMPO
, CZ

UniTS,
IT

AHE,
PL

SPS, PT

Mladí
migranti
v odborném
vzdělání
nebo při jeho
hledání

Sociálně
znevýhodnění
mladí
lidé
pocházející z
menšin

Vězni

Mladí
sociálně
vyloučení
lidé

Mladí lidé
s
postižení
m

Studenti
se
sociálními
problémy

Dívky z instituce
Úkryt ochrany

Poradci
mládeže,
sociální
pracovníci

Lektoři
pracující
s nezaměstna
nými lidmi

Vězeňští
dozorci

Sociální
pracovníci

Sociální
pracovníci

Rodiče,
poradci

Instituce Kmotry.
Asociace
rodinných
příslušníků
a
rodičů

Učitelé
a
lektoři
v odborném
vzdělávání

Učitelé
poradci

Lektoři ve
věznicích

Kurátoři,
poradci

Rodiče,
učitelé

Lektoři,
učitelé,
školní
poradci,
odborní
poradci,
atd.

Poradci a lektoři
z útulku,
z výukových
a
sociálních institucí

a

Příručka RE-Chance je určena učitelům, školitelům a poradcům a má jim pomoci
přenést znalosti, které v rámci projektu nashromáždili a rozvíjeli. Příručku je nutno
chápat jako soubor metodických doporučení; lektorům je doporučeno přečíst si knihu
před začátkem kurzu. Publikace je rozdělena do kapitol, které byly vytvořeny
zástupci zúčastněných partnerských institucí.
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PARTNEŘI PROJEKTU:
•

BFI Oberösterreich - Koordinátor projektu, RAKOUSKO
• Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, NĚMECKO
• UniTS - Universitá del Terzo Settore, ITÁLIE
• Academy of Humanities and Economics in Lodz, POLSKO
• Tempo Training & Consulting, ČESKÁ REPUBLIKA
• TBB - Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, NĚMECKO
• BGCPO - Bulgarian-German Vocational Training Centre – Pazardjik,
• BULHARSKO
• Sonhos Para Sempre, PORTUGALSKO

“RE-CHANCE Zvyšování zaměstnatelnosti sociálně znevýhodněných mladých osob“
je projektem spolufinancovaným Evropskou komisí z programu Leonardo da Vinci
(2009-1-AT-1-LEO05-0001188) po dobu 24 měsíců (podzim 2009 – podzim 2011).
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SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
Současná společnost zavaluje jedince náročnými požadavky náročné požadavky na
jedince, kteří jsou konfrontováni s mnoha složitými a komplexními životními
situacemi. K dosažení těchto požadavků je nutno disponovat širokou škálou
kompetencí (OECD 2005). Zvyšují se zejména nároky pracovního trhu. Kromě
odborných a metodických kompetencí, jejichž podoba se neustále obměňuje, jsou
stále častěji požadovány také kompetence sociální (např. schopnost týmové práce)
(Geißler/Orthey 2002, Reißig 2007). Německá studie odhalila, že společnosti kladou
vysoké nároky na sociální kompetence učňů. Nicméně výsledky této studie
naznačují prohlubující se deficit v oblasti sociálních kompetencí (schopnost týmové
práce, schopnost řešení konfliktů) (DIHK 2005). Nároky kladené pracovním trhem
představují překážku, kterou je, zejména pro mladé lidi, těžko překonat (Franke
2008), což je fakt podtržený hodnotami nezaměstnanosti mládeže (méně než 25 let)
v evropských zemích1 (EUROSTAT 2011). Při pokusu o vstup do pracovního života
se mladí lidé musí stále častěji potýkat s problémy, které jsou předmětem
znevýhodnění, jež pramení ze vzájemného působení jednotlivých vlastností,
strukturálních charakteristik a požadavků pracovního trhu. Nevýhoda může pramenit
z rozdílných charakteristik. Sociální zvláštnosti jako například projevování problémů
s chováním nebo výše zmíněné nedostatky v oblasti sociálních kompetencí,
problémy s učením, chudoba, nebo jazykové problémy (způsobené migrací) jsou jen
některými příklady (Braun et al 1999).
Zvyšující se požadavky pracovních trhů na mladé občany jsou na evropské politické
úrovni zohledněny. Doporučení Evropského parlamentu a Rady z 18. prosince 2006
ohledně klíčových kompetencí celoživotního vzdělávání říká, že musí být zajištěno,
že „počáteční vzdělání a odborná příprava nabízí všem mladým lidem možnosti
rozvíjet klíčové kompetence na úrovni, která je vybaví pro dospělý život, a která
zároveň utváří základ pro další učení a pracovní život“ (Úřední věstník Evropské
unie, 2006). Sociální kompetence jsou jasně nastaveny jako klíčové kompetence.
Kromě toho je situace znevýhodněných jedinců zvlášť zdůrazněna: „Na základě
individuálních schopností jedinců by mělo být obzvláště zajištěno, aby byly
zohledněny odlišné potřeby studujících zajištěním rovnosti a přístupu pro ty skupiny,
které, vzhledem k znevýhodnění ve vzdělávání způsobenému osobními, sociálními,
kulturními nebo ekonomickými okolnostmi, vyžadují zvláštní podporu k naplnění
jejich vzdělávacího potenciálu. Mezi tyto skupiny můžeme zařadit lidi s omezenými
základními dovednostmi, kam spadá zejména nízká gramotnost, předčasné
ukončení školní docházky, nebo s problémy založenými na dlouhodobé
nezaměstnanosti a snaze o návrat po dlouhodobé absenci v pracovním procesu, ale
také starší lidi, migranty a lidi se zdravotním omezením.“ (Úřední věstník Evropské
unie, 2006)
S ohledem na význam sociálních kompetencí klíčových pro naplnění požadavků, jež
přinesla dnešní společnost, je nutné v důsledku definovat, co vlastně sociální
kompetence jsou. Dále bychom se měli zabývat faktory, které ovlivňují rozvoj
1

V roce 2010 byl podíl nezaměstnané mládeže pod 25 let v Rakousku 8,8 %, v Německu 9,9 %,
v Itálii 27,8 %, v Polsku 23,7 %, v Portugalsku 27,7 %, v Bulharsku 23,2 % a v České republice 18,3
%.
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sociálních kompetencí, možnosti jejich posílení a význam sociálních kompetencí pro

příležitosti jedince na trhu práce. Nakonec musí být vyřešena otázka, jak by mělo
být realizováno měření sociálních kompetencí.

Co jsou sociální kompetence?
Sociální kompetence – Soubor znalostí, schopností a dovedností jedince, který
posiluje kvalitu jeho nebo jejího sociálního chování – ve smyslu definice sociálně
kompetentního chování (Kanning 2003: 15).
Z definice sociální kompetence vyplývá, že je zastřešujícím výrazem pro soubor
znalostí, dovedností a schopností jedince, které mu umožňují sociálně jednat. Proto
je každá samostatná schopnost nebo dovednost stejně jako každá relevantní
znalost považována za sociální kompetenci. Z toho vyplývá, že sociální kompetence
je vícerozměrná konstrukce. Z hlediska znalostí je jí myšlena informace na základě
kulturně předurčených pravidel lidského soužití. Schopnosti musí být považovány za
základní kompetence zakotvené v osobnostech jednotlivců (např. extroverze).
Dovednosti se naproti tomu zaměřují na konkrétně získané kompetence. Při
spolupráci jedince s okolím je vždy současně relevantních několik kompetencí
(znalosti, schopnosti a dovednosti). Kanning (2003: 17) to ilustruje na příkladu
pozdravu. Jedinec musí vědět, jak pozdravit někoho, koho nezná. Kromě toho musí
disponovat získanými dovednostmi pro pozdrav (potřesení pravou rukou, pohled do
očí druhého). V závislosti na obecných schopnostech (extroverze), pozdrav může
být spíš nesmělý a pasivní (např. slabý stisk při potřesení rukou) nebo aktivní a
přátelský (např. silný stisk při potřesení rukou). Tento příklad dále poukazuje na to,
že sociální kompetence silně závisí na dané situaci. Konkrétní situace vyžadují
konkrétní kompetence.

Rozvoj kompetencí a příčiny jejich nedostatku
V souladu s cíli EU by měl systém počátečního vzdělávání a odborné přípravy
nabídnout všem mladým lidem možnost rozvoje klíčových kompetencí na úroveň,
která je potřebná v pracovním životě (Úřední věstník Evropské unie, 2006). Otázkou
tedy je, které faktory pomáhají rozvoji sociálních kompetencí, nebo jej naopak brzdí.
Sociální kompetence jsou výsledkem všech socializačních zkušeností jednotlivce2.
Původ sociálních kompetencí lze vypozorovat v raném dětství. Ve vývojové
psychologii je rozvoj základních sociálních kompetencí v dětství považován za
důležitý vývojový úkol, zatímco v dospělosti by tyto kompetence měly být
rozlišovány (Hurrelmann 2007). Pokud nejsou tyto vývojové úkoly náležitě
zvládnuty, je velmi pravděpodobné, že rozlišování a další rozvoj sociálních
kompetencí selže také v dospělosti.

2

Kromě podmínek socializace mohou mít na rozvoj kompetencí vliv také biologické
a genetické faktory (Eisenberg et al 2005). Vzhledem k tomu, že z ovlivňujících biologických

faktorů nelze odvodit žádné posilnění sociálních kompetencí, měly by být z tohoto textu vynechány.

7

www.rechance.eu

Posilování sociálních kompetencí
Máme k dispozici velké množství přístupů zaměřených na posilování sociálních
kompetencí (pro přehled viz Hinsch/Pfingsten 2002 a Jerusalem/Klein-Heßling
2002).
Některé přístupy sledují linie teorie učení (mezi jinými Bandura 1997), které tvrdí, že
nedostatky v oblasti sociálních kompetencí mohou být vykompenzovány
„procvičováním sociálně kompetentního chování“. Tyto teorie nejsou explicitně
zaměřeny na příčiny nedostatků. Raději jednají na základě předpokladu, že sociální
dovednosti mohou být nacvičeny behaviorální praxí. Hinsch a Pfingsten (2002)
poukazují na dobrý empirický základ, který, zdá se, dokazuje efektivitu takových
přístupů. Další přístupy se nicméně zaměřují silněji na kognitivní základ nedostatku
kompetencí (např. Jugert et al 2010). Předpokládá se, že nedostatky v oblasti
sociálně kompetentního chování jsou způsobeny nedostatky na úrovni zpracování
informací (např. problémy s nahlížením z cizí perspektivy, tj. při interakci nejsou
partnerovy záměry vyloženy správně). Tyto nedostatky mohou být změněny
cílenými vzdělávacími programy. Bylo rovněž možno demonstrovat pozitivní efekt
těchto přístupů (Hinsch/Pfingsten 2002).
Dále musí být uvážena role očekávání týkající se vlastní sociální efektivnosti.
Přesvědčení, že je možné zvládnout společenské požadavky zobrazením vlastního
chování i za obtížných podmínek je důležitou podmínkou pro sociálně kompetentní
chování. Proto přetrvávají kompetenční nedostatky. Programy zaměřené na posílení
očekávání týkající se vlastní sociální efektivnosti jsou úspěšné zejména, pokud je
jedincům dána šance nahlížet na sebe jako na sociálně kompetentní
(Jerusalem/Klein-Heßling 2002).
V neposlední řadě je třeba zaměřit se na motivaci účastníků programů, které se
věnujíposilování sociálních kompetencí. Cílové skupiny často mívají velmi špatné
zkušenosti ze školy, které negativně ovlivňují jejich „dychtivost po učení“. Ve snaze
zvrátit nízkou úroveň motivace, když je potřeba aktivní zapojení v programech pro
posílení sociálních kompetencí, je zapotřebí vytvořit atraktivní design nijak
nezaujatého školení (Jugert et al 2010).

Sociální kompetence a sociální kapitál – jejich význam pro
pracovní trh
Nedostatky v sociálních kompetencích, jakými jsou například schopnost spolupráce
s ostatními, nebo schopnost řešení konfliktů, představují samy o sobě překážku pro
přechod ze školního prostředí do prostředí pracovního trhu, na který je nahlíženo
z pohledu „schopnosti týmové spolupráce“ (velmi zneužívaný výraz). Ta je podle
pracovních inzerátů v novinách považována za důležitou kompetenci (Orthey 2002).
Německá studie zdůrazňuje vysokou poptávku po sociálních kompetencích, o čemž
svědčí i obsah nabídek práce (Dietzen 1999, citováno v Orthey 2002). Kromě tohoto
přímého vlivu sociálních kompetencí jedince na jeho možnosti uplatnění na
pracovním trhu (např. jednotlivcovy kompetence neodpovídají požadovaným
kompetencím), existuje také velké množství vlivů nepřímých. Ty mimo jiné vyplývají
z toho, že nedostatky v oblasti sociálních kompetencí jsou spojeny s ostatními
faktory, které také ovlivňují individuální index pracovního trhu.
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Sociální kompetence a studijní výkon
Sociální kompetence nejsou samy o sobě pouze cílem socializace, ale také
napomáhají získávání znalostí a kognitivních dovedností. Studie například
poukazují na vztah mezi školním výkonem a sociálními kompetencemi (Wentzel
1991, Jerusalem/Klein-Heßling 2002). Studenti s malými sociálními kompetencemi
mají horší studijní výkony, což následně vede k zisku nižší úrovně vzdělání, což
vytváří další překážku pro přechod do pracovního života (Dornmayr 2006, Steiner
2009).
Sociální kompetence a sociální kapitál
Sociální kompetence přispívají k utváření sociálního kapitálu a k vyšší sociální
soudržnosti (Rychen 2003). Sociální kapitál může být definován jako ty zdroje3,
které jsou zakotveny v jedincově sociální síti a mohou být mobilizovány a použity
cíleným jednáním (Lin 1999: 35). Zde je odhalen spojující faktor pro význam
sociálních kompetencí. Sociální kompetence jsou hlavním požadavkem pro
navazování sociálních vztahů a utváření sociálních sítí, což je podstatou sociálního
kapitálu. Jedinci se špatnými sociálními kompetencemi se potýkají s problémy
navazování a udržování pozitivních sociálních vztahů. Studie ukazují důležitost
sociálních sítí a sociálního kapitálu pro nalezení správné cesty z nezaměstnanosti.
Na základě nálezů diskuse zkoumající německé nízko-příjmové skupiny (19982002), Brandt (2006) dochází k závěru, že zhruba jedna třetina nezaměstnaných
nalezne nové zaměstnání díky společenským kontaktům. Navíc šance ukončit
nezaměstnanost se zvyšuje s počtem blízkých sociálních kontaktů a jejich „váhy“.
Freitag (2000) dochází k podobným závěrům vztahujícím se na Švýcarsko.
Důležitost sociálního kapitálu znovu vychází na povrch v kontextu konceptu
zaměstnatelnosti (Fugate et al 2004). Sociální sítě zvyšují jedincovu
zaměstnatelnost, protože mohou být využity pro vytvoření neformálních kontaktů
pro nalezení zaměstnání (např. přítel má přítele, který zná někoho, kdo nabízí
pracovní pozici).
Stručně řečeno, jedinci s nedostatky v oblasti sociálních kompetencí mají nejen
méně pracovních příležitostí, protože nesplňují nezbytné požadavky na sociálně
kompetentní chování, ale (1) mají také nedostatky v metodologických, odborných a
akademických kompetencích (slabé školní výkony a nízká úroveň dosaženého
vzdělání nebo žádné ukončené vzdělání, žádné odborné vzdělání,…), (2) vykazují
charakteristiky (poruchy chování, konzumace návykových látek, delikventní
chování), které je činí neatraktivními pro potencionální zaměstnavatele a (3)
disponují malým množstvím sociálních sítí, kterých by mohli využít při přechodu ze
školního do pracovního života.

3

Je třeba poznamenat, že stejně jako v oblasti sociálních kompetencí nebyla nikdy přijata jednotná definice
sociálního kapitálu (pro různé definice viz Healy et al (2001)).
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ZHODNOCENÍ
Metody pozorování a zkoumání sociálních kompetencí
K rozvoji sociálních kompetencí systematickou cestou a k soustředěnému a
metodickému pozorování a hodnocení pokroku účastníků školení by měly být užity
různé metody. Užívání metod k pozorování a hodnocení vývojových procesů je při
školení a rozvoji sociálních kompetencí nezbytné.
Na základě vědeckého zpracování a rozsáhlých zkušeností partnerů projektu
s jejich cílovými skupinami byla pro výběr metod pro hodnocení stanovena tato
kritéria:
•
•
•
•
•

Využití aktivačních a motivačních metod ta účelem rozvoje kompetencí;
Volba a užívání různých metod, které jsou použitelné, otevřené a jednoduché
pro zavádění;
Ujistit se, že vyvinuté produkty jsou použitelné pro různá nastavení
v odborném a dalším vzdělávání;
Používání metod, které sledují osobnostní a sociální vývoj účastníků;
Výběr vhodných metod pro dokumentaci procesu.

Vzhledem k tomu, že metoda pro monitorování chování je dobře zavedeným
postupem pro měření sociálních kompetencí, byly vybrány a realizovány různé
metody, které jsou na tomto přístupu založeny.
Monitorování chování je založeno na pozorování (sociálního) chování v různých
(sociálních) situacích, tzn. opakované pozorování v kombinaci s různým nastavením
(skupinová diskuse, hraní rolí atd.).
Kompetence, které budou sledovány, musí být jasně definovány a musí být
vysvětleno, jakým způsobem je sledovat, a jak popsat chování účastníků. Stejný
postup je nezbytný pro interpretaci pozorovaných jevů. Dotazníky pro
(sebe)hodnocení jsou v tomto případě užitečnými nástroji.
Důležitým základem pro použití školících metod je vytvoření hodnotících ukazatelů.
Různé testovací metody jsou založeny na standardizovaných ukazatelích
vyvinutých při projektovém partnerství. Jejich cílem je vysvětlení konceptu
sociálních kompetencí účastníkům a schopnost sledovat a interpretovat jim i
lektorům chování spojené s různými sociálními kompetencemi.
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Indikátory hodnocení
Partnerství Re-Chance si z různorodých aktivit hodnotícího portfolia vybralo za
společný základ standardizované ukazatele, které budou hodnoceny v pěti různých
úrovních:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Dostačující

Nedostačující

Toto jsou vyvinuté indikátory pro sociální kompetence Komunikace, Řešení
konfliktů, Vnímání, Motivace, Zvládání stresu a Týmová práce a spolupráce.

Komunikace
1.

Povědomí o existenci verbální a neverbální komunikace a schopnost je
správně využít.

2.

Schopnost vyjádřit emoce a pocity, aniž bych se dotkl/a jiné osoby
(asertivita).

3.

Schopnost sdělovat informace takovým způsobem, který je srozumitelný pro
danou sortu lidí (schopnost přizpůsobit způsob komunikace posluchači).

4.

Schopnost přizpůsobit způsob komunikace s ohledem na situaci
(jednosměrná informace - obousměrná komunikace, já předám zprávu – ty
předáš zprávu atd.).

5.

Schopnost aktivně naslouchat.

6.

Schopnost rozeznat různé emoce a schopnost sebekontroly.

Řešení konfliktů
1.

Být schopen rozpoznat a vyjádřit potřeby, zájmy a problémy, být schopen
definovat očekávání a přemýšlet o různých zájmech.

2.

Být schopný se konstruktivně vyrovnat s předsudky a stereotypy.

3.

Být schopen uvědomovat si a vyjádřit své limity, být schopen definovat a
objasnit jejich porušení.

4.

Být schopný rozpoznat a pojmenovat konfliktní oblasti.

5.

Být schopen nahlížet na věci z různé perspektivy a různých úhlů pohledu
s využitím (sebe)reflexe.

11
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Zvládání stresu
1.

Uvědomit si, že problémy jsou součástí života každého člověka a být
schopen je řešit.

2.

Identifikovat, vyjádřit a sdílet něčí hodnoty, přesvědčení a očekávání.

3.

Uvědomit si hodnotu sebevnímání a sociálního vnímání.

4.

Identifikovat a pojmenovat problémy a břemena a být schopen přemýšlet nad
jednáním ostatních.

5.

Být schopen se aktivně zabývat břemeny a problémy.

Vnímání
1.

Schopnost vnímat a správně interpretovat neverbální komunikační signály
(gesta, mimika, postoj těla).

2.

Schopnost vyjádřit zprávu pomocí gest, mimiky a postoje.

3.

Schopnost ovládat řeč těla podle komunikačního záměru.

4.

Schopnost rozeznat konkrétní kulturní rysy v používání mimiky, gest a
postoje.

5.

Schopnost aktivně naslouchat.

Motivace
1.

Porozumění výrazu motivace, schopnost vysvětlit, čím je pro jedince,
praktické příklady „motorů motivace“.

2.

Pochopit a být schopen pracovat s vlastní motivací a s motivací týmu/
ostatních školených osob/ lidí v okolí atd. Uvědomovat si rozdíl mezi vlastní
motivací a motivací ostatních.

3.

Pochopit pozici z druhé strany – být schopen nezaujmout obrannou pozici,
když se mně někdo snaží motivovat. Být otevřený a ochotný motivovat druhé

4.

Porozumět rozdílům mezi přímými a nepřímými strategiemi motivace.

5.

Porozumět důležitosti dalších faktorů, které by mohly pozitivně ovlivnit
záležitosti týkající se motivace.

Týmová práce a spolupráce
1.

Závazek k týmové práci.

2.

Schopnost efektivně sdílet čas.

3.

Flexibilita při práci v týmu.

4.

Mediační dovednosti.

5.

Schopnost aktivně naslouchat.
12
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Reflexe jako průřezová metoda
Reflexe je metodický způsob myšlení, soustředící se na získání znalostí o procesu
nebo jedinci potřebných pro rozhodování a provádění jednotlivých akcí. Proto je
reflexe základem a nezbytností pro každou vzdělávací práci, pro každou akci.
Některé otázky, které mohou být realizovány pomocí reflexe, jsou uvedeny níže:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdo jsem?
Co jsem schopen dělat?
Co očekávám?
Kde jsem v tuto chvíli?
Jak jsem jednal?
Choval jsem se správně?
Staral jsem se o ostatní?
Byl jsem připraven ke kompromisu?
Co jsem se z toho naučil?

Reflexe jako metoda je v podstatě způsob myšlení, sledování cílů, plánování,
zavádění a srovnávání plánů s výsledky, zároveň s nahlížením do procesu. Hlavním
předmětem reflexe je rozvoj nových pohledů, dovedností nebo přístupů. Metoda
(sebe)reflexe je neustále probíhajícím procesem.
Sebereflexe je neustálým procesem učení, které je základem pro jakýkoliv
osobnostní rozvoj. Protože pokud někdo neví, co může nebo nemůže dělat správně
nebo v čem je či není dobrý, nemůže stavět na svých silných stránkách.
Sebereflexe zahrnuje tázání sebe sama na názory a činy; je to jediná možnost
rozvoje sebevnímání a zpracování a hodnocení vlastních silných stránek.
Se sebereflexí je možné začít v průběhu školení s dotazníky odkazujícími na
konkrétní úkoly. (Příloha: Komentujte vaši činnost). Metodou portfolia je možné
dokumentovat proces v řadě výsledků a poukázat na schopnosti a silné stránky
jednotlivce. (Příloha: Portfolio).

Metody pro měření sociálních kompetencí
Měření sociálních kompetencí
Existuje mnoho způsobů, jak určit sociální kompetence. Kanning (2003: 26)
systematizuje různé přístupy na základě rozlišení mezi sociálními kompetencemi a
sociálně kompetentním chováním. (1) Jeden přístup spočívá ve snaze přímo změřit
sociální kompetence použitím kognitivních testů výkonnosti. Tento přístup je příliš
zjednodušující, protože je schopen měřit pouze kognitivní sociální kompetence.
Další přístupy se snaží vyvodit závěry ohledně sociálních kompetencí ze sociálního
chování. (2) Sledováním viditelného sociálního chování byl učiněn pokus odvodit
závěry ohledně základních sociálních kompetencí. (3) Stejně jako u popisu chování
by se měly sociální kompetence stát měřitelnými na základě (retrospektivního)
popisu učiněného jedincem samotným nebo ostatními.
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Kognitivní testy výkonnosti
Pomocí kognitivních testů výkonnosti mohou být zjištěny pouze ty aspekty
sociálních kompetencí, které tvoří kognitivní základ sociálně kompetentního
chování. V souladu se základní myšlenkou výkonnostních testů je nezbytné
odpovědět na otázku „objektivně“ správně. Předpokládá se, že úroveň sociálně
kompetentního chování jedince záleží na jeho výsledcích z testu (Kanning 2003).
Pokud měříme sociální inteligenci, objeví se další problém a to, že hranice mezi
sociální a akademickou inteligencí jsou těžko určitelné. Navíc se ukazuje, že vztahy
mezi sociální inteligencí a (pozorovaným) sociálně kompetentním chováním téměř
nemohou být prokázány (Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003). V důsledku toho
se testy k určení sociální inteligence zdají být jen částečně efektivní pro měření
sociálních kompetencí.
Pozorování chování
Pomocí sledování chování v sociálních interakcích byl udělán pokus nepřímo
odvodit závěry ohledně sociálních kompetencí jedince. V této souvislosti je
nesmírně důležité sledovat chování jedince v různých situacích, protože kvalita
sociálního chování závisí nejen na sociálních kompetencích, ale také na dané
situaci. Pouze opakované sledování umožňuje vyvození závěrů ohledně sociálních
kompetencí jako behaviorální dispozice. Výraz sledování chování zahrnuje celou
řadu metod. V podstatě lze rozlišit sledování sebe sama a sledování dalších osob.
Sledování sebe sama bývá často užíváno při klinicko-psychologické práci s cílem
zvýšení sebereflexe. Sledování ostatních se provádí v umělém prostředí (hraní rolí,
prezentace, improvizované projevy, skupinové diskuze, skupinová cvičení).
Kompetence, které mají být sledovány, musí být předem určeny. Pro zachování
nejvyšší možné úrovně objektivity musí být zvolen kódovací systém (tj. musí být
definováno, jakým způsobem je třeba vykládat určité chování). (Kanning 2002: 4146)
Takzvané hodnotící centrum je specifickou formou sledování chování, při které jsou
pozorování různých kompetencí prováděna v různém prostředí (např. skupinové
úkoly, skupinové diskuze, prezentace). Často jsou v rámci hodnotícího centra
využity i další procedury, jako kognitivní testy výkonnosti. To vše činí hodnotící
centrum nejnákladnějším, ale zároveň nejkomplexnějším postupem pro měření
sociálních kompetencí. (Kanning 2002: 55-64)
Popisy chování
Popis chování je postupem pro nepřímé měření sociálních kompetencí. Je pokusem
odvodit závěry týkající se sociálních kompetencí jedince na základě jeho chování
v minulosti. Zde může existovat rozdíl mezi sebehodnocením a hodnocením
ostatními (např. rodiči, učiteli). Velmi často jsou k tomu využívány standardizované
dotazníky (např. dotazníky zaměřené na zjištění rysů osobnosti).
Mezi představenými postupy měření sociálních kompetencí se zdá být nejlepší
právě sledování chování (Kanning 2003, Keating 1978), protože sociální
kompetence jsou projevem sociálně kompetentního chování (Rychen/Salganik
2003). Platnost měření je při kognitivních testech výkonnosti zpochybnitelná (tj.
vztah mezi výsledky testu a sociálním chováním jedince je omezený, nebo
neexistuje, viz Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003). Tyto testy tvrdí, že přímo
určují sociální kompetence, nicméně popsané chování patří do minulosti, což
14
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vyžaduje enormní zatížení paměti respondentů. To vyvolává výskyt selektivního
zadržování stejně jako chyby v měření v důsledku zkreslení sociální vhodnosti.
Podobně jako u hodnotícího centra vede k požadovaným výsledkům kombinace
různých metod sběru dat. Tak například, aby byl zajištěn úspěch školení, jsou v jeho
průběhu použity nejen různé procesy sledování chování, ale také sociálněbehaviorální dotazníky pro sebe-popsání a popsání ostatními (Kanning 2003). Také
Jugert et al (2007: 16) tvrdí, že multimodální přístup čerpající z různých procesů
sběrů dat je zvláště vhodný pro měření sociálních kompetencí.

Individuální hodnocení
V případě individuálního hodnocení je důležité zjistit, jak účastníci posuzují a
hodnotí svou aktuální životní situaci a svůj potenciál. Na základě tohoto průzkumu je
také důležité zabývat se zájmy účastníků, abyste je mohli v procesu školení
uspokojit.
1. Řízený rozhovor
Cílem metody řízeného rozhovoru je rozpoznání potřeb účastníka a možnost tyto
poznatky použít pro vývoj a realizaci školícího procesu. Klíčem je tedy vědět přesně,
jaké potřeby jedinec v danou chvíli má – něco jako hodnocení potřeb. (Příloha:
Hodnotící nástroje)
Řázený rozhovor by měl probíhat pokud možno v uvolněné atmosféře mezi čtyřma
očima. Za účelem zajištění dostatečného soustředění ze strany účastníka jsou
všechny otázky vypsány a odpovědi na ně jsou písemně zaznamenány.
Nejčastěji používané otázky v řízeném rozhovoru jsou založeny na těchto úvahách:
•
•
•
•
•

Co jedinec potřebuje?
Jaké je momentální postavení jedince?
Jakým druhem sociálních kompetencí jedinec disponuje?
Na čem by měl tento jedinec především pracovat?
V jakém profesním odvětví rád/a pracuje? Např. Jaká je jeho „vysněná
práce“?

Výsledky tohoto průzkumu jsou základem pro vytvoření projektu. Používají se jako
sekvence školení nebo jednotky školení atd.
Rozhovor mezi čtyřma očima za použití připraveného dotazníku je často využívanou
metodou v oblasti odborného vzdělání a přípravy. Navíc je to zajímavá metoda pro
všechny instituce, které mají zájem o vývoj produktů pro konkrétní cílové skupiny,
které jsou založené na individuálních předpokladech a potřebách účastníků.
Tazatel by si měl připravit pro každého účastníka jeden dotazník, do kterého budou
zaznamenány jeho odpovědi. Při použití této metody může být školení
strukturováno spolu s účastníky a založeno na jejich individuálních potřebách.
Správně strukturované řízené rozhovory jsou dobrým základem a vodítkem pro
(sebe)reflexi, zaměření na předpoklady a rozvoj účastníků a dokumentaci
individuálního pokroku v rámci rozvoje kompetencí.
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2. Dotazník pro sebehodnocení
Dotazník pro sebehodnocení je určitou formou charakteristiky. Účastníci by se měli
stručně popsat a uvědomit si a zhodnotit své schopnosti – jedná se o sebereflektivní hodnocení.
Dotazník je vhodné vyplňovat v klidné a pohodové atmosféře. Dále je důležité dbát
na to, aby měli účastníci dostatek času na zodpovězení otázek, protože se tam
objevují i takové, nad kterými je nutno déle uvažovat. Tento fakt by měl být
účastníkům zdůrazněn. Zároveň by při vyplňování dotazníku měl být přítomen
někdo, kdo může zodpovědět další případné dotazy.
Otázky v dotazníku musí odpovídat charakteristice zvolené cílové skupiny.
Následující otázky jsou upraveny pro potřeby patnáctiletých účastníků, kteří jsou
dotazováni, jak by ohodnotili své komunikační schopnosti a týmovou práci.
„Přesvědčil jsem své rodiče pádnými argumenty, aby mi zvýšili kapesné!“
„Když jsme v rámci týmu pracovali na jednom projektu, jeden z mých spolužáků
přišel s novými návrhy a myšlenkami, které mne samotného nenapadly. On mě ale
svými argumenty přesvědčil, abych vzdal realizaci svých návrhů.“
Pro vytváření dotazníků je důležité dodržování určitých kritérií. Mezi ně patří
například to, že otázky musí být voleny tak, aby byly pro účastníky relevantní a
pochopitelné.
Možnost využít dotazníky a příležitost zaměřit se na otázky týkající se potřeb
jednotlivců jsou hlavním důvodem, proč jsou velmi často využívány při
sebehodnocení.
Vývoj, navržení a zavádění dotazníků pro sebehodnocení umožňuje, že se použité
otázky mohou týkat plánovaných úkolů, odborného vzdělávání a přípravy,
hodnotících ukazatelů, nebo outdoorových aktivit pro děti a dospívající.
Můžete například lehce zkombinovat sebehodnocení
s outdoorovou aktivitou nazvanou „City Rally“.

orientačního

smyslu

„Jsem v cizím městě a musím použít plán města, abych našel správnou cestu.“
(Příloha: Hodnotící nástroje: Sebehodnocení)
Tento dotazník pro hodnocení vlastních sociálních kompetencí, který je určený
mladým lidem, využívá stupnice, na které účastníci musí ohodnotit své schopnosti.
Toto sebehodnocení by měl lektor s účastníkem podrobně probrat a může být
považováno za startovní linii vývojového procesu. K jeho reflexi lektorem či
poradcem musí dojít vždy. Sebehodnotící dotazníky mohou být využity také k
hodnocení motivace.
V příloze můžete nalézt více dotazníků, ve kterých jsou zkombinovány názory
lektora a účastníka. V takovém případě mohou být sebehodnocení a hodnocení
druhými zdokumentovány dohromady a následně snadno porovnány.
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Metody skupinového hodnocení
Pro různé skupinové aktivity, cvičení, výzvy a další školící postupy, kde je možné
využít otevřený a aktivní způsob učení, je nejlepší využít metod skupinového
hodnocení.
Pozorování prováděná lektory
Pozorování druhými je metodou, která se soustředí na popis stavu a chování
jedinců v určité situaci. Tento proces je založen na speciálně navrženém cvičení
umožňujícím lektorům pozorovat vybrané jedince. (Příloha: Hodnotící nástroje:
Pozorování prováděna lektory)
Při skupinovém hodnocení jsou skupině zadány úkoly, jako „autogramiáda“ nebo
„stavění papírové věže“ a mnoho dalších úkolů. (Příloha: Hodnotící nástroje:
Příklady pro cvičení“)
Tyto úkoly jsou založeny na rozdílných strukturách. Buď se používá univerzální
nastavení, nebo je úkol navržen společně se skupinou. Podle typu úkolu může být
skupina rozdělena na podskupiny, nebo mohou jedinci pracovat samostatně. Před
začátkem cvičení je nutné, aby se lektor seznámil s jeho průběhem, a aby poskytl
účastníkům všechny pomůcky nutné k jeho vyřešení. Stejně tak je důležité ujistit se
a ověřit si, zda všichni účastníci rozuměli instrukcím.
Během různých cvičení skupinového hodnocení je povinností pozorovatelů postarat
se o interakci účastníků. Ke správnému pochopení a srovnání výsledků, musíte
zvlášť zaznamenat výsledky každého účastníka do speciálně navrženého
dotazníku. Počet pozorovatelů musí být dostatečný vzhledem k počtu účastníků.
Kritéria uvedená v dotazníku mohou být různorodá, ale musí být vždy přizpůsobena
dané cílové skupině a hlavním cílům pozorování.
Pozorovací kritéria týkající se sociálních kompetencí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přijal účastník svou roli?
Vykazuje účastník chování založené na spolupráci?
Chce být lídrem při řešení úkolu?
Dostává se do součinnosti s ostatními členy skupiny?
Má účastník tendence prosazovat své názory při skupinovém procesu?
Dokáže si představit být členem druhé skupiny?
Vykazuje empatické chování?
Jak můžete ohodnotit komunikační schopnosti?
Jak se dokáže vypořádat s nedostatkem času?
Dokáže ostatní přesvědčit svými argumenty?

Sebepozorování
Sebepozorování je základní metodou a v podstatě běžnou procedurou
každodenního života, kterou je také možné využít v pedagogické praxi (srov. Kleber,
E. 1992: 199). Základem pro sebepozorování je sebepoznání. To znamená, že
jedinec pozoruje vlastní chování, pocity a myšlenky v určitých situacích po určitou
dobu, uvědomuje si je a drží se jich. (Srov. Kleber, E., 1992: 199). Připravené
17
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dotazníky, které jsou používány pro zvláštní úkoly, jsou výborným nástrojem pro
sebepozorování. (Příloha: Hodnotící nástroje: Komentujte váš úkol)
V souvislosti s aktuálním procesem bychom chtěli zmínit různé možnosti využití
portfolia. Je možným nástrojem pro účastníky, kteří dokumentují své zkušenosti se
sebepozorováním v delším časovém období (srov. C-Portfolio).
Zavádění procesu sebepozorování znamená zajistit klidné prostředí vhodné pro
dokumentaci, při níž je pozornost zaměřena na jedince samotného. Přínosem
zaměření se na sebe sama je také určení přiměřeného časového rámce pro splnění
úkolů, her a úseků školení.
Cíle sebepozorování:
•
•
•
•
•

Rozpoznání, integrace a hodnocení vlastního chování a zkušeností;
Odvození závěrů z chování a zkušeností;
Srovnání s ostatními;
Možná změna vlastního chování;
Naučení se vyjadřovat verbálně své emoce;

Portfolio
Portfolio je užitečné pro plánování, popis, dokumentaci a (sebe)reflexi individuálních
zkušeností. Hlavními aspekty použitelnosti portfolia je dokumentování sebereflexe
v kombinaci s externí zpětnou vazbou od lektorů nebo jejich kolegů. Získané
kompetence a zkušenosti jsou individuálně dokumentovány samotnými účastníky.
Zhodnocení vlastních zkušeností a převzetí zodpovědnosti za vlastní činy jsou
důležitými kroky k rozšíření sebeurčení a jsou úzce spojeny s cíli rozšířit sociální
kompetence.
Metoda portfolia je podle Elsholze (Elsholz 2010: 9) definována jako nástroj pro
rozvoj sebeurčujícího učení. Navíc je metoda portfolia otevřená a není určena
pouze pro speciální účely, tudíž je ideální pro procesní orientaci. (Elsholz 2010: 9)
V delším časovém období – např. v rámci projektu – jsou účastníci vyzváni
k zaznamenávání jejich individuálních zkušeností z učení podle didaktických kritérií
a k zaznamenávání vývoje procesu. (Příloha: Hodnotící nástroje: Projektový deník)
Případné dotazy zahrnuté v portfoliu:
•
•
•
•
•

Proč pro mne bylo jednoduché/ obtížné vyřešit tento problém?
Co jsem se naučil prací na tomto úkolu?
Co je použitelné pro můj každodenní život, např. co mohu potřebovat, když
nejsem na školení?
Co mi výsledky napoví o mých schopnostech a silných stránkách?
Jaké možnosti existují pro zlepšení konkrétních schopností?

Cíle využití metody portfolia:
1. Učinit individuální schopnosti, silné stránky a možnosti rozvoje jasnými a
pozorovatelnými.
2. Zhodnotit, posoudit a interpretovat vlastní výkon a úspěch.
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3. Vytvořit spojení mezi vlastními schopnostmi a požadavky v jednotlivých
oblastech života (profesní orientace, vzdělání a další vzdělávání, outdoorové
aktivity atd.).
4. Dát konkrétní podobu sebeurčení založenému na výsledcích a zpětné vazbě
lektorů.
5. Podpořit účastníky, aby využívali svých schopností, rozvíjeli je a pokud je to
nutné, aby v nich zaplňovali díry.
6. Doporučení zabývat se dalšími informacemi.
7. Rozvíjet nové zájmy.

Metoda portfolia je použitelná mnoha různými způsoby. Jedním ze způsobů je
ukládání pracovních listů do složky. Další možností je „projektový deník“, kam si
účastník zaznamenává průběžně své zkušenosti. Dále můžete využít „deníky
dobrodružství“ pro outdoorové aktivity; ty jsou zároveň jednoduchým záznamem o
zájmech jedince.
Portfolia jsou úspěšnou metodou v procesu profesní orientace a poradenství, při
dokumentačním procesu určitých oblastí, při speciálních projektech, ale mohou být
aplikovány i na projektové týdny ve školách.
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PŘÍLOHA – HODNOTÍCÍ NÁSTROJE
Rozhovor “Sociální komunikativní kompetence” – hodnocení potřeb školení
Škola: ......................................................................................................................................
Jména studentů: ..............................................................................................................................
Třída............................., Věk..................., Pohlaví..................
Kompetence

Indikátory

1

2

3

4

Povědomí o stávající verbální a neverbální komunikaci a schopnost ji správně
používat
Schopnost vyjádřit své emoce a city, aniž by se dotknul ostatních (asertivita)
Komunikace

Schopnost sdělovat informace takovým způsobem, který je srozumitelný pro danou
sortu lidí (schopnost přizpůsobit způsob komunikace posluchači)
Schopnost přizpůsobit způsob komunikace s ohledem na situaci (jednosměrná
informace - obousměrná komunikace, já předám zprávu – ty předáš zprávu atd.)
Schopnost rozeznat různé emoce a schopnost sebekontroly
Schopnost vnímat a správně interpretovat neverbální a verbální komunikační signály
(gesta, mimika, držení těla)

Vnímání

Schopnost předat zprávu prostřednictvím gest, mimiky a držení těla
Schopnost ovládat řeč těla podle záměru komunikace
Schopnost rozeznat specifické kulturní rozdíly při užívání mimiky, gest a držení těla
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Schopnost aktivně naslouchat
Řešení konfliktů

Schopnost rozpoznat a vyjádřit své potřeby, zájmy a problémy, schopnost definovat
očekávání a zvážit různé zájmy
Být schopný se konstruktivně vyrovnat s předsudky a stereotypy
Být schopný rozpoznat a pojmenovat konfliktní oblasti
Být schopen nahlížet na věci z různé perspektivy a různých úhlů pohledu s využitím
(sebe)reflexe
Být schopen uvědomovat si a vyjádřit své limity, být schopen definovat a objasnit
jejich porušení

Jednání ve
situacích

stresových Uvědomit si, že problémy jsou součástí života všech lidí a být schopen jim čelit
Identifikovat, vyjádřit a sdílet své hodnoty, přesvědčení a očekávání
Uvědomit si hodnotu vlastního vnímání a sociálního vnímání
Identifikovat a pojmenovat problémy a břemena a být schopen přemýšlet nad
jednáním ostatních
Být schopen se aktivně vyrovnat se svým břemenem a problémy

Týmová
spolupráce

práce

a Závazek k týmové práci
Schopnost efektivně sdílet čas
Flexibilita při práci v týmu
Mediační dovednosti
Schopnost aktivně naslouchat

Motivace

Rozumět pojmu motivace, být schopen vysvětlit, co motivace znamená pro jedince,
praktické příklady „motorů motivace“
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Pochopení a schopnost pracovat s vlastní motivací a s motivací týmu/ ostatních
školených osob/ lidí v okolí atd. Uvědomovat si rozdíl mezi vlastní motivací a
motivací ostatních.
Pochopit pozici z druhé strany – být schopen nezaujmout obrannou pozici, když se
mně někdo snaží motivovat. Být otevřený a ochotný motivovat druhé.
Student je ochoten motivovat ostatní
Porozumět důležitosti dalších faktorů, které by mohly pozitivně ovlivnit záležitosti
týkající se motivace

Stupnice:
1. Velmi dobré
2. Dobré
3. Špatné
4. Velmi špatné

Vedoucí rozhovoru:

22

www.rechance.eu

OSOBNÍ ÚDAJE
Jaká je má vysněná
práce?
Co jsem schopen/a
podstoupit,
abych
dostal/a práci?
Co jsem schopen/a
udělat pro začlenění
do
pracovního
procesu?

Vlastní
hodnocení
sociálních kompetencí,
kterými
aktuálně
disponuji:

Předchozí vzdělání a
odborná příprava:

Předchozí
zkušenosti

pracovní

(placené i dobrovolné):

Možnost navštěvování
Po______Út______St_____Čt______Pá______
kurzů:
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Sebehodnocení

To je pro mne
velmi obtížné.

To je pro mne
docela
jednoduché.
To je pro mne
obtížné.

Jméno:_______________________

To je pro mne
velmi jednoduché.

Prosím, označte odpovědi, které vás nejlépe vystihují. Pokud jste nevyzkoušeli
všechny aktivity, představte si, jak byste si asi vedli.

Prostorová orientace
Jsem ve městě, kde jsem nikdy nebyl/a a
musím použít mapu.

Nakreslím plánek bytu / domu, kde bydlím.

Shromáždím nábytek podle daných instrukcí.
Kreativita
Sbírám různé předměty a vytvářím z nich nové
věci.
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To je pro mne velmi
obtížné.
To je pro mne
velmi obtížné.

mne
pro
To je
obtížné.

To je pro mne
docela jednoduché.

To je pro mne
velmi
jednoduché.
To je pro mne
docela
jednoduché.
To je pro mne
obtížné.

Jméno:_______________________

To je pro mne velmi
jednoduché.
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Nacházím nová řešení problémů.
Kamarád slaví 18. narozeniny. Vyzdobím mu
místnost na večírek.

Paměť
Pamatuji si narozeniny všech svých přátel.

Zapamatuji si zadání domácích úkolů, aniž bych
si je musel/a zapsat.
Když jdu nakupovat jídlo, nepotřebuji nákupní
seznam, a přesto si vše pamatuji.

Týmová práce a spolupráce
Když se dostanu do nové skupiny, hned se
seznámím s jejími členy.

Jméno:_______________________

Při provádění skupinového cvičení jeden z členů
navrhne něco, co není v souladu s mými
nápady. Poslouchám jeho/její argumenty a
25
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netrvám na svých návrzích.
Když pracujeme v týmu, přijímám úkoly, které
nerad dělám, ale jsou důležité pro dosažení
cílů.

Komunikace
Chtěl/a bych si koupit nový mp3 přehrávač a
zeptat se prodavače, jestli by mi mohl něco říct
o vystavených kusech a jejich ceně.

Ztratil/a jsem se v neznámém městě. Proto se
zeptám kolemjdoucího na cestu k nádraží.

velmi
mne
To je pro
obtížné.

To je pro mne obtížné.

To je pro mne docela
jednoduché.

To je pro
jednoduché.

Jméno:_______________________

mne

velmi

Dobrými argumenty přesvědčím své rodiče, aby
mi zvýšili týdenní kapesné.

Řešení problémů
Dostanu nový stůl. Zjistím, že jsou některé jeho
části volné. Hned s tím něco začnu dělat.
Odejdu ze sportovního centra. Najednou zjistím,
že mi zmizelo kolo. Začnu vymýšlet plán, co dál.
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Můj počítač neustále selhává. Chtěl/a bych to
sám/a vyřešit a už mám nějaké nápady, jak to
udělat.

27
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Hodnocení vlastní motivace
Odpovězte na otázky “ANO” nebo “NE”,
abyste věděli, jak zhodnotit svou motivaci.
1. Čtu pečlivě vše, co mě zajímá…

Ano

Ne

2. Neváhám, když mám pomoci někomu, kdo má problémy.

Ano

Ne

3. Když jdu ven, pečlivě si vybírám, co si obleču.

Ano

Ne

4. Když večeřím doma, chovám se u stolu stejně, jako bych
se choval/a v restauraci.

Ano

Ne

5. Nikdy jsem k nikomu necítil/a odpor.

Ano

Ne

6. Často odmítnu něco udělat, protože si nejsem jistý/á svými
schopnostmi..

Ano

Ne

7. Rád/a mluvím špatně o lidech za jejich zády.

Ano

Ne

8. Vždy pozorně naslouchám osobě, se kterou mluvím.
Nezáleží na tom, kdo to je.

Ano

Ne

9. Často „velmi dobře“ ospravedlňuji své chyby.

Ano

Ne

10. Už se mi stalo, že jsem využil/a chyby nebo neznalosti druhých.

Ano

Ne

11. Dobrovolně uznám své chyby.

Ano

Ne

12. Někdy se snažím o odplatu místo toho, abych odpustil/a.

Ano

Ne

13. Vždy trvám na tom, aby byly věci po mém.

Ano

Ne

14. Jsem ochoten/na pomoci, když někdo požádá o laskavost.

Ano

Ne
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15. Irituje vás, že lidé mají jiné názory než vy?

Ano

Ne

16. Vždy si pečlivě rozmyslím, co si s sebou vzít na cestu.

Ano

Ne

17. Někdy se stává, že ostatním závidím jejich úspěch.

Ano

Ne

18. Někdy jsem naštvaný/á, když mě někdo požádá o laskavost.

Ano

Ne

19. Když se lidé dostanou do potíží, někdy mě napadne, že si to
zaslouží.

Ano

Ne

Ano

Ne

20. Nikdy jsem nemluvil/a o nepříjemných věcech s úsměvem na rtu.

Bodování:
Pokud jste odpověděli „Ano“ na otázky 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20, připište si
za každou bod.
Pokud jste odpověděli „Ne“ na otázky 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, připište si za
každou bod.

Spočítejte body!

Čím víc bodů jste získali, tím jste motivovanější. Pokud jste dosáhli dvaceti, jste
nezmotivovanější.

0

10

20
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Příklady aktivit
„Autogramiáda“
Cíl:

Dostat se do kontaktu a seznámit se s ostatními

Materiál:

seznam úkolů

Délka:

10 – 20 minut

„Autogramiáda“ je prostředkem, jak poznat ostatní. Účastníci se pohybují po
místnosti a zjišťují, kdo se podobá určitému popisu na jejich seznamu. Tj. „Hledejte
někoho, kdo mluví alespoň dvěma jazyky“ (viz příloha). Pokud někoho najde, musí
získat jeho podpis. Toto cvičení ukazuje, jak je pro vás obtížné se seznámit a
komunikovat. Je užitečné pro rozvoj spolupráce, komunikace a také ukazuje
potenciál osob (např. jazykové znalosti).

“Stavění papírové věže“
Cíl:

spolupráce;
Zvládání stresu (když hraje více než jedna skupina a je určen časový
limit)

Materiál :

papír, nůžky, lepicí páska

Délka :

20 – 40 minut

Skupina je rozdělena do podskupin po 2-3 lidech. Úkolem je postavit co nejvyšší
papírovou věž, která ale zároveň bude stabilní.

„Na špatné straně“
Cíl:

spolupráce

Materiál:

starý ubrus

Délka:

5 – 15 minut

Skupina stojí na ubrusu. Musí jej obrátit beztoho, aniž by se někdo dotknul země.
Hlavními aspekty tohoto cvičení jsou spolupráce, hledání řešení a přebírání vedení.
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„Diskuse pro a proti“
Cíl:

vypořádat se s argumenty a názory ostatních; argumentovat a
přemýšlet nad názory ostatních; řešení konfliktů.

Materiál:

tužky a papíry

Délka :

20 – 40 minut

Toto cvičení je zasazeno do kontrolované hádky mezi dvěma stranami. Je to
metoda, jak lze sdílet širokou škálu názorů. Téma musí být velmi konkrétní a
rozporuplné, aby účastníci mohli vyjádřit svá pro a proti. Skupina je rozdělena do
dvou podskupin – pro a proti. Skupiny shromažďují argumenty pro svou stranu.
Pak se postaví proti sobě. Jedna strana začne s argumentem a druhá jí kontruje.
Každá skupina má omezený čas na mluvení. Debata pokračuje do té doby, než jsou
vyčerpány seznamy argumentů.
Pozorovací kritéria:
•
•
•
•
•

Jaké jsou komunikační schopnosti ve skupině?
Kdo s kým mluví, nebo kdo mluví za skupinu?
Kdo je lepší v přesvědčování?
Jaké argumenty si skupina vybrala? Proč?
Využili řeči těla?
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Pozorování učiněná lektory
Jméno:

Velmi
dobře

Dobře

Dostat
ečně

Nedost
atečně

Poznámky

Je schopen rozpoznat
a vyjádřit potřeby,
zájmy a problémy, je
schopen definovat
očekávání a zvážit
různé zájmy
Je schopen se
konstruktivně
vypořádat
s předsudky a
stereotypy

Je schopen uvědomit
si a vyjádřit limity, je
schopen definovat a
objasnit jejich
porušení

Je schopen rozpoznat
a pojmenovat
konfliktní oblasti

Může identifikovat a
pojmenovat problémy
a břemena a být
schopen přemýšlet
nad jednáním
ostatních
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Uvědomuje si, že
problémy jsou
součástí života všech
a je schopen je řešit

Může identifikovat,
vyjádřit a sdílet
hodnoty ostatních,
jejich přesvědčení a
očekávání

Uvědomuje si hodnotu
sebevnímání a
sociálního vnímání

Je schopen se aktivně
zabývat břemeny a
problémy

Je si vědom existence
verbální a neverbální
komunikace a umí ji
správně využít

Je schopen vyjádřit
emoce a pocity, aniž
by se dotknul
ostatních (asertivita)
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Je schopen sdělovat
informace takovým
způsobem, který je
srozumitelný pro
danou sortu lidí
(schopnost přizpůsobit
způsob komunikace
posluchači)
Je schopen
přizpůsobit způsob
komunikace
s ohledem na situaci
(jednosměrná
informace obousměrná
komunikace, já
předám zprávu – ty
předáš zprávu atd.)
Je schopen aktivně
poslouchat

Je schopen rozeznat
různé emoce a zvládá
sebekontrolu
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Formulář k zaznamenání hodnocení sociálních dovedností
Sociální kompetence:
•
•
•

Týmová práce a spolupráce
Řešení konfliktů
Motivace

Jméno

Před

Po

projektovými aktivitami

projektovými
aktivitami

____________________ ++ +

o

-

Poznámky ++ +

o

-

Poznámky

Týmová práce a spolupráce
Odevzdání se práci v týmu
Schopnost efektivně rozdělit
čas
Flexibilita pro práci v týmu
Mediační dovednosti
Schopnost
naslouchat

aktivně

Řešení konfliktů
Je schopen rozpoznat a
vyjádřit potřeby, zájmy a
problémy, je schopen
definovat očekávání a
zvážit různé zájmy
Je
schopen
se
konstruktivně vypořádat
s předsudky
a
stereotypy
Je schopen uvědomit si
a vyjádřit limity, je
schopen definovat a
objasnit jejich porušení
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Jméno

Před

Po

projektovými aktivitami

projektovými
aktivitami

____________________ ++ +

o

-

Poznámky ++ +

o

-

Poznámky

Je schopen rozpoznat a
pojmenovat
konfliktní
oblasti
Je schopen na věci pohlížet
z různých perspektiv a úhlů
pohledu
za
pomocí
(sebe)reflexe
Motivace
Porozumění
výrazu
motivace,
schopnost
vysvětlit, čím je pro jedince,
praktické příklady “motorů
motivace”.
Porozumění
vlastní
/
ostatních / týmové motivaci
a schopnost s ní pracovat.
Vědomí
rozdílu
mezi
motivací vlastní a cizí.
Pochopit pozici z druhé
strany – být schopen
nezaujmout
obrannou
pozici, když se mně někdo
snaží
motivovat.
Být
otevřený
a
ochotný
motivovat druhé.
Porozumět rozdílu mezi
přímou a nepřímou strategií
motivace.
Porozumět
důležitosti
dalších faktorů, které by
mohly pozitivně ovlivnit
záležitosti
týkající
se
motivace.
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Komentujte své úkoly
Komentujte své úkoly
Datum: ____________________________
Jméno: _____________________________
Úkol (popište úkol vlastními slovy)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__
Mé první myšlenky týkající se úkolu:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Co se mi na něm líbilo:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____
Co pro mne bylo obtížné:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____
Chtěl/a bych implementovat tento úkol, protože
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_
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Projektový deník
Jméno: __________________________________

Datum

Téma

Zábava?

Co jsem se naučil/a

Využité dovednosti a
kompetence

☺
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Zprávy o dosaženém pokroku
Následující tabulka shrnuje hodnocení pokroku, kterého student dosáhl. V tomto
dokumentu budou zaznamenány známky za každý ze tří kurzů, kterými účastníci
projdou.
Pro hodnocení použijte známky 1 – 4:
•

1 = Výborný

•

2 = Dobrý

•

3 = Dostatečný

•

4 = Nedostatečný
Hodnocení kurzu č.
Hodnocené oblasti

Pokrok, osobní rozvoj

1

2

3

Celkově

Hodnocení - známky

Účastník
Lektor

Docházka a dodržování Účastník
časového harmonogramu Lektor

Spolupráce v týmu

Lektor
Účastník

Komunikace

Lektor

Názory, chování, mluvení

Porozumění
lekce

Účastník

Účastník
Lektor

obsahu Účastník
Lektor

Schopnost zavést nové Účastník
znalosti do praxe
Lektor
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Dosažení
cílů

stanovených Účastník
Lektor

Schopnost sebereflexe

Účastník
Lektor

Celkový
příspěvek Účastník
modulu / školení
Lektor

Zhodnocení osobního rozvoje
V následující části můžete nalézt seznam přínosů a služeb, které vám byly
nabídnuty. Zakroužkujte, prosím, oblast znalostí/ kompetencí, které jste shromáždili
v průběhu jednotlivých přínosů/ služeb.

KOMPETENCE, KTERÉ JSEM ZÍSKAL/A BĚHEM ŠKOLENÍ:
KOMUNIKACE A INTERAKCE
1. Povědomí o existenci verbální a neverbální komunikace a schopnost je správně
využít:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

2. Schopnost vyjádřit emoce a pocity, aniž bych se dotkl/a jiné osoby (asertivita):
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

3. Schopnost sdělovat informace takovým způsobem, který je srozumitelný pro danou
sortu lidí (schopnost přizpůsobit způsob komunikace posluchači):
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

4. Vytvoření profesního životopisu a motivačního dopisu a jejich aktualizace:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

5. Schopnost aktivně naslouchat:
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Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

6. Schopnost rozeznat různé emoce a schopnost sebekontroly:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

ČÁSTI, KTERÉ SE MI NELÍBILY:

ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY:

OUTDOOROVÉ HRY/INTERAKTIVNÍ ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY NEJVÍCE A PROČ?

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
1. Být schopen rozpoznat a vyjádřit potřeby, zájmy a problémy, být schopen definovat
očekávání a přemýšlet o různých zájmech:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

2. Být schopný se konstruktivně vyrovnat s předsudky a stereotypy:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

3. Být schopen uvědomovat si a vyjádřit své limity, být schopen definovat a objasnit
jejich porušení:
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Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

4. Být schopný rozpoznat a pojmenovat konfliktní oblasti:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

5. Být schopen nahlížet na věci z různé perspektivy a různých úhlů pohledu s využitím
(sebe)reflexe:
Výborné

Velmi dobré

ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY:

Dobré

Špatné

Velmi špatné

ČÁSTI, KTERÉ SE MI NELÍBILY:

OUTDOOROVÉ HRY/INTERAKTIVNÍ ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY NEJVÍCE A PROČ?

ZVLÁDÁNÍ STRESU
1. Uvědomit si, že problémy jsou součástí života každého člověka a být schopen je
řešit:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

2. Identifikovat, vyjádřit a sdílet něčí hodnoty, přesvědčení a očekávání:
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Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

3. Uvědomit si hodnotu sebevnímání a sociálního vnímání:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

4. Identifikovat a pojmenovat problémy a břemena a být schopen přemýšlet nad
jednáním ostatních:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

Špatné

Velmi špatné

5. Být schopen se aktivně zabývat břemeny a problémy:
Výborné

Velmi dobré

ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY:

Dobré

ČÁSTI, KTERÉ SE MI NELÍBILY:

OUTDOOROVÉ HRY/INTERAKTIVNÍ ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY NEJVÍCE A PROČ?
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VNÍMÁNÍ, GESTA A MIMIKA
1. Schopnost vnímat a správně interpretovat neverbální komunikační signály (gesta,
mimika, postoj těla):
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

2. Schopnost vyjádřit zprávu pomocí gest, mimiky a postoje:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

3. Schopnost ovládat řeč těla podle komunikačního záměru:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

4. Schopnost rozeznat konkrétní kulturní rysy v používání mimiky, gest a postoje:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

Dobré

Špatné

Velmi špatné

5. Schopnost aktivně naslouchat:
Výborné

Velmi dobré

ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY:

ČÁSTI, KTERÉ SE MI NELÍBILY:

OUTDOOROVÉ HRY/INTERAKTIVNÍ ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY NEJVÍCE A PROČ?
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MOTIVACE
1. Porozumění výrazu motivace, schopnost vysvětlit, čím je pro jedince, praktické
příklady “motorů motivace”.
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

2. Pochopit a být schopen pracovat s vlastní motivací a s motivací týmu/ ostatních
školených osob/ lidí v okolí atd. Uvědomovat si rozdíl mezi vlastní motivací a
motivací ostatních:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

3. Pochopit pozici z druhé strany – být schopen nezaujmout obrannou pozici, když se
mně někdo snaží motivovat. Být otevřený a ochotný motivovat druhé:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

4. Porozumět rozdílům mezi přímými a nepřímými strategiemi motivace:
Výborné

Velmi dobré

Dobré

Špatné

Velmi špatné

5. Porozumět důležitosti dalších faktorů, které by mohly pozitivně ovlivnit záležitosti
týkající se motivace
Výborné

Velmi dobré

ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY:

Dobré

Špatné

Velmi špatné

ČÁSTI, KTERÉ SE MI NELÍBILY:

45

www.rechance.eu

OUTDOOROVÉ HRY/INTERAKTIVNÍ ČÁSTI, KTERÉ SE MI LÍBILY NEJVÍCE A PROČ?
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ZKUŠENOSTI, O KTERÉ SE CHCEME PODĚLIT
Tato část obsahuje podrobné informace o aktivitách, které byly vyvíjeny
partnerskými organizacemi během období trvání projektu Re-Chance.
U každé ze zúčastněných zemí jsou zde zdůrazněny hlavní faktory, které umožňují
vytvořit si představu o detailech aktivit, díky čemuž lze pak lépe srovnávat cílové
skupiny, nástroje a metodologie.
Výše popsané hodnotící nástroje byly využity v rámci projektu Re-Chance
k hodnocení kompetencí účastníků před začátkem projektu a ke sledování jejich
pozdějšího rozvoje.
Všechny byly použity ve spojení s metodami outdoorového modulu a dalšími
metodami pro rozvoj sociálních kompetencí.
Vzhledem k tomu, že hlavním záměrem projektu je orientace na potřeby cílové
skupiny a skupinový proces, byly v rámci implementačního procesu testovány různé
nástroje.
Pozorovací a vyhodnocovací metody byly používány v průběhu trvání celého
projektového partnerství.
Využití různých hodnotících nástrojů v partnerských zemích projektu a konkrétní
zkušenosti jsou popsány v této části.
BFI OÖ, Rakousko
Cílová skupina
V Rakousku byli cílovou skupinou mladí migranti (první a druhá generace), kteří se
potýkali s problémy se vstupem na pracovní trh a nacházeli se tedy buď v situaci,
kdy hledali možnost odborné přípravy ve firmách, nebo v „chráněných dílnách“
(opatření pracovního trhu), nebo se účastnili kurzů s cílem (opětovného) složení
závěrečné zkoušky na střední škole. Účastníci byli ve věku 15-21 let.
Hodnotící nástroje využité při implementaci
Hodnotícími nástroji v projektu byly:
Řízené dotazníky pro vlastní popis na začátku projektu;
Proces skupinového hodnocení zahrnující sebepozorování a sledování
lektory;
Metody reflexe a sebereflexe v průběhu školícího procesu.
Zkušenosti a tipy
Použili jsme nástroje, které jsou blízké realizovaným workshopům a outdoorovým
modulům (městský okruh). Bylo pro nás důležité zjistit, jaké byly první dojmy
účastníků, a proto byl použit řízený dotazník a skupinové hodnocení hned na
počátku projektu. Zaměření se na implementaci nástrojů vyvinutých pro budování
sociálních kompetencí tak mohlo být přizpůsobeno zvláštním potřebám účastníků.
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Portfolio bylo využito k dokumentaci individuálních procesů učení a rozvíjení
kompetencí. Tato aktivita byla nejprve pro naše účastníky obtížná, protože ne
všichni jsou schopni psát plynnou němčinou a potřebovali asistenci, nicméně
později cvičení popsali jako velmi dobrý nástroj pro reflexi a sledování procesů
učení a rozvíjení kompetencí.
Za velmi důležitý považujeme také nepřetržitý proces reflexe, který je velmi důležitý
pro rozvíjení realistického sebehodnocení, analytického myšlení a pro rozvíjení
vlastní efektivity.
BGCPO, Bulharsko Bulgarian-German vocational Training Centre, Bulharsko
Cílová skupina
Mladí lidé z romských rodin, kteří mají nezaměstnané rodiče v obtížné finanční
situaci, studenti se základním vzděláním ve věku 16 až 19 let.
Hodnotící nástroje využité při implementaci
•

Řízený dotazník pro vlastní pozorování;

•

Proces skupinového hodnocení (a sledování) lektory;

•

Reflexe a sebereflexe;

•

Portfolio.

Zkušenosti a tipy
Podle našeho názoru by hodnocení mělo poskytnout dostatek informací o pokroku
mladých lidí, aniž by bylo příliš dotěrné a zabíralo během seminářů příliš mnoho
času. Proto jsme si vybrali tento přístup.
Někteří mladí potřebovali pomoct při vyplňování sebehodnotících listů, protože se
s tímto způsobem ještě nikdy nesetkali.
Důležitá byla reflexe každé aktivity, kterou si účastníci prošli, kdy mladí lidé
dobrovolně sdíleli pocity a dojmy.
Mladí lidé prokázali velkou ochotu k účasti na každé aktivitě. Pokaždé se těšili na
novou aktivitu a výzvu, které budou čelit a cítili radost, když se jim podařilo cvičení
úspěšně provést. Svou účast na školení hodnotili velmi pozitivně.
TEMPO, Česká republika
Cílová skupina
•

Osoby mající problémy s učením – nižší úroveň gramotnosti;

•

Osoby se socio-ekonomickými problémy – rodiny s nízkým příjmem a
závislostí na sociálních dávkách;
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•

Osoby s nižším stupněm vzdělání – základní a střední odborné školy bez
motivace k dalšímu vzdělávání;

•

Osoby vyloučené ze společnosti z výše zmíněných důvodů;

•

Osoby potřebující získat sociální dovednosti a kompetence, aby mohly
dokončit nebo naopak začít úspěšný integrační proces;

•

Věkové rozmezí: 15 až 21.

Hodnotící nástroje využité při implementaci
•

Reflexe a sebereflexe:
o Prostřednictvím dotazníků určených pro hodnocení osobního rozvoje
po vzdělávacím semináři;
o Použitím dotazníků ke sledování učení a pokroku, které vyplňovali
účastníci i lektoři po každém vzdělávacím modulu a na konci celého
školení.

•

Řízený rozhovor pro sebehodnocení.

Zkušenosti a tipy
Hodnotící proces je jednou z klíčových aktivit projektu, která umožňuje přímou
komunikaci s primární cílovou skupinou a odhaluje u účastníků, co mohlo u každého
z nich způsobit sociální vyloučení. Hodnocení bylo vedeno zkušeným lektorem,
který ví, jak komunikovat s účastníky a respektuje jejich osobnost. Individuálním
přístupem k hodnocení byl lektor schopen vytvořit důvěrnou atmosféru, díky které
byli účastníci ochotni otevřeně mluvit o svých pocitech a názorech, stejně jako o
zlepšení v daných oblastech.
Hodnotící proces je jedním ze základních kamenů projektu Re-Chance a činí
všechny aktivity velmi komplexními. Hodnotící předloha je složena z několika částí a
umožňuje hodnocení krok za krokem. Shrnuje analýzu potřeb stejně jako hodnocení
ex ante a ex post. Předloha individuálního hodnocení je dokumentem, který
sestavuje komplexní přehled potřeb a pokroku účastníka, jenž umožňuje lektorům
sledovat a srovnávat výsledky jednotlivých účastníků. Je třeba si uvědomit, že
každý zástupce má konkrétní a citlivé problémy a je to právě hodnotící proces, který
je pomáhá odhalovat. Rozvoj cílové skupiny může být monitorován díky
variabilnímu složení hodnotícího přístupu, což má pozitivní vliv na její motivaci.
Když uvážíme zpětnou vazbu a reakce cílové skupiny, můžeme považovat
hodnotící přístup za úspěšný. Na počátku byli účastníci zdrženliví bez náležitého
sebevědomí, nicméně během realizace hodnotícího procesu byl v této oblasti
zaznamenán viditelný pokrok a bylo prokázáno, že tento druh nástroje je velmi
důležitý pro podporu a motivaci účastníků. Pozitivní vliv byl nejpatrnější u motivace
k dalšímu vzdělávání a k sociální integraci. Dalším problémem, který se díky tomuto
nástroji podařilo vyřešit, byla nedostatečná komunikace a sebehodnotící dovednosti.
Během hodnotícího procesu prokázala cílová skupina lepší komunikační i
sebehodnotící dovednosti podpořené zvýšeným sebevědomím .
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EBBG, Germany
Cílová skupina
Mladí věznění muži ve věku 18-22, kteří mají problémy vstoupit na pracovní trh a
hledají odborné vzdělání po propuštění z vězení.
Hodnotící nástroje využité při implementaci
Hodnotící nástroje použité v projektu:
•
•
•

Řízený dotazník pro sebehodnocení;
Pozorování účastníků v průběhu realizace školení a dokumentace procesu
pomocí pozorovacích formulářů;
Portfolio s projektovým deníkem k dokumentaci procesu.

Zkušenosti a tipy
Na dotazníky a deníky bylo zpočátku pohlíženo skepticky, ale vzhledem k tomu, že
vývojové tendence byly tímto způsobem objasněny, jejich použití bylo možné
označit za přiměřené.
UniTS, Itálie
Cílová skupina
Mladí, zejména mentálně postižení lidé, mezi 20 a 35 lety, kteří navštěvují denní
centra a mají možnost být zapojeni do pracovního procesu.
Je nutné zdůraznit, že biologický věk neodpovídá věku psychického vývoje, takže
do skupiny mladých lidí s mentálním postižením patří i mladí dospělí.
Hodnotící nástroje využité při implementaci
•

Rozhovor s účastníky před a po realizaci školení a zaznamenání procesu do
pozorovacích formulářů;

•

Portfolio s projektovým deníkem k dokumentaci procesu.

Zkušenosti a tipy
Bylo docela obtížné zhodnotit kompetence naší cílové skupiny. Většinou tento
modul vyplnili sociální pracovníci, kteří účastníky již dříve znali.
Nicméně reflexe jejich kompetencí zůstává nejdůležitějším okamžikem cvičení kvůli
tomu, že sociální pracovníci zaznamenávali a hodnotili jejich aktivity od počátku
každý den.
Účastníci zlepšili své sociální kompetence. Sociální pracovníci si všímali zejména
jejich osobního rozvoje. Tito mladí lidé mohli také prožít vzrušující zážitky a strávit
spolu hodnotné okamžiky.
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Academy of Humanities Lodž, Polsko
Cílová skupina
Studenti se sociálními problémy ve věku 18-36 let, kteří se zúčastnili kurzů AHE.
Hodnotící nástroje využité při implementaci
•

Pozorovací formulář.

Zkušenosti a tipy
Bylo velmi důležité vytvořit ve skupině dobrou atmosféru: pocit důvěry, sebevědomí
a respektu. Na počátku všichni účastníci souhlasili, že budeme o našich
kompetencích a dovednostech hovořit bez posuzování. Existovala i možnost
nezúčastnit se některého z cvičení (ale nikdo ji nevyužil).
Důležité bylo, aby se účastníci cítili ve skupině důvěrně a mluvili otevřeně o svých
pocitech – díky tomu jsme byli schopni pracovat s jejich kompetencemi. Jejich
přístup tak umožnil rozvoj jejich kompetencí. Chtěli spolupracovat.
Podle pozorovacího formuláře se jejich sociální kompetence zlepšily ve vybraných
oblastech (komunikace, týmová práce a spolupráce, řešení problémů).
Kromě výše zmíněného se podařilo při workshopech nastolit příjemnou atmosféru.
Účastníci chtěli pracovat a byli spokojeni se svými výsledky.
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