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1 Poznámka na úvod
1. Hlavním cílem tohoto tříhodinového semináře bylo zprostředkování prvotního
kontaktu mezi pracovníky dalšího vzdělávání a přímou cílovou skupinou
projektu, do které patří např. učitelé a školitelé společnosti EBG GmbH. Pro
úspěšnou implementaci projektu bylo potřeba zajistit příjemnou pracovní
atmosféru na semináři, jelikož tato pomáhá zajistit:
Prostředí potřebné pro spolupráci,
udržitelné výstupy,
aktivní zapojení účastníků do celého procesu školení a následné využívání
jeho výsledků v praxi.
Vzdělávací kurz musel být rozčleněn tak, aby svým obsahem pokrýval
problémy, přání a očekávání učitelů a školitelů; zvyšoval zájem účastníků a
stimuloval dostupné zdroje. Vzájemný respekt a známky uznání byly důležité
pro zachování kritické, ale zároveň konstruktivní atmosféry semináře, která
byla jednou z podmínek pro závaznou, otevřenou spolupráci vedoucí
k vybudování důvěry a empatie.
2. V průběhu semináře byli učitelé a školitelé požádáni, aby si vyměnili své
názory založené na praktických zkušenostech. Cílem tohoto úkolu bylo, aby
společně jako skupina formulovali možné náměty pro další vzdělávací kurzy
zabývající se tématikou rozvoje sociálních dovedností. Na základě těchto
formulací bylo poté možno definovat vzdělávací priority pro projekt SOCOVET. Hlavním předpokladem byl fakt, že učitelé a školitelé budou preferovat
témata, na kterých mají speciální osobní a/nebo profesní zájem – ať už
z pohledu zlepšení jejich kvalifikace nebo integrace sociálních dovedností do
svých výukových hodin.
3. Lektor, který školení vede, je zodpovědný za úspěšnost celého kurzu dalšího
vzdělávání. Míra, do jaké se učitelé a školitelé otevřou a konstruktivně zapojí
do projektové práce, závisí zejména na tom, jak je celý seminář ze strany
lektora rozvržen a moderován. Lektor vzdělávacího kurzu může očekávat
pozitivní výsledek v případě, že věří v potenciál učitelů a školitelů, respektuje a
váží si jejich pracovních zkušeností a vyvozuje závěry na jejich základě.
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2 Cíle
1. Vytvoření kontaktu mezi lektorem vzdělávacího kurzu a učiteli/školiteli.
2. Specifikace témat, které můžou být využity jako moduly dalšího/odborného
vzdělávání s cílem integrovat sociální dovednosti do odborného školení a
vzdělávání.

3 Implementace kurzu
První kroky v kurzu dalšího vzdělávání:
Stanovení cílů daného semináře.

4 Představovací kolečko
Učitelé a školitelé doplňují dané věty a dostávají se do běžné konverzace
s lektorem vzdělávacího kurzu.
Lektor vzdělávacího kurzu zapisuje dané odpovědi do políčka číslo 3 (viz.
níže), které je zakresleno na flip chartu.
Lektor vzdělávacího kurzu sumarizuje odpovědi zapsané v políčku číslo 3 a
ujišťuje se, že na všechny zmíněné body bude brán zřetel v dalším průběhu
vzdělávacího kurzu.
Rádi bychom Vás přivítali na kurzu dalšího
vzdělávání pořádaném společností EBG.

1. Jméno …
2. Slyšel jsem, že takovéto semináře …
3. Nejvíce mě zajímá …
Odpovědi:
Jak bych měl komunikovat se svými studenty/učni?
Jak můžu vylepšit vztah se svými studenty?
Jak můžu bojovat s nedostatkem koncentrace/soustředění?
Jak můžu zvýšit motivaci studentů?
Jak se mám zachovat v případě konfliktu mezi studenty nebo při
sporu mezi studenty a učiteli/školiteli?
Jak můžu pozitivně ovlivnit vztahy ve skupině?
Jak můžu zlepšit svou metodologii a přístup k učení?
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
-4-

www.rechance.eu

Prezentace potenciálních témat dalšího vzdělávání pro rozvoj sociálních dovedností
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Na magnetické tabuli nebo nástěnce je umístěno 12 kartiček ve tvaru čtverce.
Na každé z nich je písmeno nebo kombinace písmen, která by měla zaujmout
pozornost jednotlivých účastníků.
Účastník si zvolí jedno z možných písmen, čímž vybere kartičku, která je
následně otočena. Na druhé straně je vykresleno téma prostřednictvím
malého obrázku. Lektor vzdělávacího kurzu poté prezentuje dané téma a
vysvětluje jeho obsah, který bude podrobně s učiteli a školiteli probírán
v průběhu celého školení.

5 Shrnutí
K sumarizaci jednotlivých odpovědí poskytnutých učiteli a školiteli může sloužit
následující nástroj. Účastníci odpovídají na jednotlivé otázky/témata a vyjadřují za
pomoci matice jejich zájem.
Možnosti dalšího vzdělávání.

Do jaké míry je pro Vás vzdělávání
v těchto oblastech relevantní/zajímavé?

Vůbec mě
nezajímá

S velkými výhradami

Bez výhrad

Zcela mě zajímá
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Následuje diskuze ohledně finální podoby vyplněné matice.

6 Hodnocení vzdělávacích priorit
Všichni učitelé a školitelé obdrží celkem 5 bodů. Jejich úkolem je přerozdělit
těchto 5 bodů mezi jednotlivá témata vzdělávání:
Témata, která jsou pro ně velmi důležitá, jsou ohodnocena maximem, tedy
dvěma body; témata, která nejsou z jejich pohledu tak důležitá, obdrží jeden
bod; témata, která pro ně nejsou vůbec důležitá, nedostanou žádný bod.
Body na kartičce každého tématu jsou sečteny a na jejich základě jsou témata
seřazena dle počtu získaných bodů. Toto hodnocení/tvorba priorit by mělo být
respektováno při tvorbě kurzu dalšího vzdělávání určeného ke zlepšení
sociálních dovedností.

7 Závěr školení
Všichni učitelé a školitelé poskytnou stručnou zpětnou vazbu na závěr každé
školící jednotky. Cílem by mělo být zodpovězení následujících otázek:
S jakou náladou a jakými pocity odcházíte domů?
Vysvětlete, proč tomu tak je.
Aby byl proces usnadněn, mohou si vybrat „smajlíka“, který nejlépe vyjadřuje jejich
náladu a rozpoložení mysli. Poté musí stručně a jasně vysvětlit, co má „smajlík“
společného s právě ukončeným školením.

8 Zdůvodnění postupu implementace kurzu
Jelikož neexistuje velké množství vzdělávacích materiálů určených pro školení
sociálních dovedností v oblasti odborného vzdělávání a školení, lze předpokládat, že
aplikace metody spontánního brainstormingu pro definici možných témat modulů by
nebyla příliš produktivní. Proto byly pro začátek představeny pouze širší tematické
okruhy, ve kterých byla zahrnuta také propagace sociálních dovedností. Učitelé a
školitelé tak měli příležitost zhodnotit a na základě priorit určit, která témata nejvíce
odpovídají jejich potřebám dalšího vzdělávání. Díky tomu, že účastníci školení dostali
příležitost podílet se na rozhodování o zaměření kurzu, tak je mohl lektor motivovat
k dalšímu zapojení se do tvorby vzdělávacího kurzu a záměrně tak na ně přenášet
zodpovědnost za tvorbu jejich vlastního vzdělávacího procesu.
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Navržené oblasti školení nebyly vybrány náhodně, ale byly zvoleny na základě
výzkumu současných potřeb odborných škol/učilišť, stejně jako na základě
humanistických věd jako je Andragogika a Psychologie.
Jednotlivé oblasti vzdělávání by neměly být izolovány, ale měly by být vnímány
z komplexního hlediska. Například, řešení konfliktů bez úspěšné komunikace je
téměř nemyslitelné. Kreativní metody vzdělávání a metody týmové práce působí jako
pozitivní stimul pro zvýšení motivace studentů. Je zjevné, že jednotlivá témata jsou
velice propojená a měla by být tedy zvažována ve své vzájemné závislosti.
Rozvoj metod, sociálních a personálních dovedností by měl být v podstatě nedílnou
součástí jakéhokoliv vzdělávání nebo školení, každého kurzu a každé lekce, ať už
v práci nebo ve třídě. Jinými slovy, učitelé a školitelé by neměli těmito dovednostmi
pouze disponovat, ale měli by být také schopni je předat svým studentům.
Tento přístup zaměřený na akci a jasnou adresnost umožňuje dosažení výše
zmíněného cíle. Využité metody nabízejí učitelům a školitelům možnost:
Otestovat a vyzkoušet přístup zaměřený na akci v praxi a tím,
rozšířit repertoár jejich metodologií používaných při školení.
Nyní je pouze na zodpovědnosti učitelů a školitelů stavět na tomto repertoáru, který
bude soustavně budován v průběhu jednotlivých školících jednotek. Na druhou
stranu však musí být vždy výslovně zdůrazněn fakt, že nejlepší metody a techniky
mají smysl pouze tehdy, když jsou v souladu s cíli, jichž má být dosaženo a
s obsahem učiva, které má být probíráno.

9 Závěry pro projekt
Hlavním výsledkem semináře by mělo být, že učitelé a školitelé sestaví katalog
témat:
Která se přímo vztahují k rozvoji a zvýšení povědomí o sociálních
dovednostech v oblasti odborného školení a vzdělávání.
Která formují základy pro identifikaci nezávislých nástrojů v rámci
vzdělávacích modulů (nástroj = program, který má doplňující úlohu v rámci
jiného programu).
Prozatím bylo specifikováno následujících pět nástrojů:
Jistota, rozvážnost a vyrovnanost při řešení stresových situací.
Úspěšná komunikace a interakce – základy pro dobré učení a vzdělávání.
Konstruktivní řešení konfliktů – šance zlepšit vzájemné soužití.
DISG – Osobní profilace – lepší poznání sama sebe a ostatních.
Týmová práce a spolupráce – předpoklady pro úspěšnou spolupráci.
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Konkrétně jsou specifika každého nástroje určena:
Definováním cílů, např. sociální dovednosti, které by měly být školeny.
o Pro co by měli být učitelé a školitelé kvalifikováni?

Určením obsahu, který by měl být vyučován.
o Prostřednictvím jakého vzdělávacího obsahu mohou být dosaženy výše
zmíněné cíle?
Popisem metodologie jako celku a vzděláváním určitých sociálních
dovedností.
o Jaké metody nejlépe vyhovují dosažení stanovených cílů školení?
Sestavením pracovních listů a materiálů.
o Jaké materiály potřebují učitelé a školitelé k tomu, aby byli schopni
školit nebo zlepšovat sociální dovednosti v oblasti odborného školení a
vzdělávání?

10 Přehled
Pro každý nástroj bude sestavena dvoudenní školící jednotka s celkovým počtem 12
hodin.
Pro první nástroj se bude školící jednotka konat ve dnech 2. a 3. února 2007.
Následně bude sestaven report ze školení, který bude reflektovat následující
aspekty:
Cíle školící jednotky.
Implementace.
Přehled.
Zdroje/Materiály.
Následující čtyři vzdělávací jednotky by měly být sestaveny ve stejné formě.
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