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úvod
Pre pilotnú implementáciu vzdelávacieho programu - Tréning
efektívnej rozvojovej spolupráce je nevyhnutné mať dostatok
trénerov, ktorí budú schopní uskutočniť tréning zaoberajúci sa
rôznymi "rozvojovými" témami a ďalšími relevantnými oblasťami, ako
sú kultúrna citlivosť, projektový manažment, komunitný rozvoj...
Cieľom tréningu trénerov je pripraviť budúcich trénerov na ich rolu a
"učenie sa zážitkom" je k tomu najvhodnejší prístup.
Povedané

Spomienka

po

Povedané

Povedané,

&

ukázané

ukázané

zažité
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10%

32%

65%

&

týždňoch
Spomienka

po

mesiacoch

Tento

tréning

trénerov

bode

vedený

projektovými

partnermi

Trnavskej univerzity - Royal Tropical Institute & Horizont 3000, ktorí
majú rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti v tejto oblasti.
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1.
KONTEXT TRÉNINGU
TRÉNEROV
V tejto kapitole bližšie rozoberieme:


kto je cieľová skupina pre tréning trénerov,



ako dlho bude tréning trénerov trvať,



aká metodológia bude použitá počas tréningu trénerov.
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1.1.
cieľová skupina
Cieľovou skupinou pre tréning trénerov bude skupina pedagógov z
Trnavskej univerzity, ktorí sú zapojení do projektu a budú pilotne
implementovať Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce.
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1.2.
trvanie
Tréning trénerov bude rozdelený na dve časti a každá jeho časť
bude trvať tri dni. Kvôli udržaniu trajektórie tréningu budú po prvej
časti dané všetkým účastníkom zadania na vypracovanie.
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1.3.
tréningová metodológia
Cieľom tréningu trénerov je čo najviac zapojiť účastníkov tréningu do
procesu, a z toho dôvodu bude počas tréningu použité množstvo
participatívnych metód vzdelávania:


Rozprávanie príbehov



Simulácie



Reflexie



Rolové hry



Šepkajúca skupina



Skupinová práca



Brainstorming



Interkultúrne hry



…
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2.
PREHĽAD O TRÉNINGU
TRÉNEROV
Tréning trénerov je rozdelený do 6 modulov, ktoré pokrývajú
nasledujúce témy:


základné teórie vytvárania a implementácie tréningu



rola trénera



plánovanie & príprava tréningu



implementácia tréningu



dôležitosť kontinuity

Každý modul obsahuje konkrétne témy. ktoré sú veľmi úzko späté s
aktivitami (a metodológiou), ktoré sa budú počas tréningu trénerov
realizovať.
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1.

Moduly a témy
Základné teórie vytvárania a
implementácie tréningu
a. Učebné štýly: Chápanie učiaceho sa

b. Bloomova taxonómia & Vzdelávací cyklus
c. Kultúrna dimenzia učenia a vzdelávania
medzikultúrnej citlivosti
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.

Rola trénera
Čo odlišuje dobrého trénera / vzdelávateľa /
facilitátora od zlého?
Rôzne skupinové dynamiky a ako sa s nimi
vysporiadať?
Užitočné facilitačné techniky
Výzvy a užitočné stratégie
Plánovanie a príprava tréningu
Od konceptu po vytváranie tréningu
Určovanie a využívanie vzdelávacích cieľov
Všeobecný prehľad interaktívnych metód
Pracovné skupiny implementujúce, čo sa
účastníci doposiaľ naučili
Implementácia tréningu
Predvedenie výsledkov pracovných skupín

b. Ako urobiť dobrý rozbor vyučovacej
hodiny?

Metódy

Rozprávanie
príbehov a
analýza: Učiteľ,
ktorého som mal
najradšej...
Hra & Reflexia
Prednáška
Medzikultúrna
hra
Simulácia
Reflexia
Rolová hra
Šepkajúca
skupina

Skupinová práca

Prezentácia a
reflexia
predvedených
príkladov
Brainstormingové
otázkyzaložené
na "Ohniskovej
konverzačnej
metóde ”
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c. Aká metóda sa hodí k téme?

d. Trénovanie rôznych tréningových metód

5.

Interaktívna
metóda s
pomocou kariet
Experiment a
reflexia /
medzikultúrna
hra

Dôležitosť kontinuity
a. Využitie e-learningu a vzdelávcích
platforiem
b. Peer-Coaching medzi trénermi

Prehľad metód a
skúšobná hodina

c. Využitie spätnej väzby
6.

Evaluácia a kontrola kvality

Nasledujúce pod-kapitoly ponúkajú teoretický rámec a základné
východiská jednotlivých tematických okruhov a konkrétnych tém
tréningu trénerov.
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2.1.
základné teórie vytvárania
a implementácie tréningu
UČEBNÉ ŠTÝLY: CHÁPANIE UČIACEHO SA
Každý človek uprednostňuje rôzne štýly a techniky učenia. Učebné
štýly združujú spôsoby, ako sa ľudia učia. Každý využíva mix
učebných štýlov. Niektorí ľudia môžu zistiť, že majú dominantný štýl
učenia, a oveľa menej využívajú iné učebné štýly. Iní môžu zistiť, že
využívajú rôzne štýly v rôznych situáciách. Neexistuje ten správny
mix. Ani vaše štýly učenia nie sú stále. Môžte si rozvinúť menej
dominantný štýl, takisto ako si môžte rozvinúť štýly, ktoré už viete
dobre využívať.
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Rozpoznávaním a chápaním vašich vlastných učebných štýlov môžte
využívať techniky, ktoré vám viac vyhovujú. Tým dokážete zvýšiť
rýchlosť aj kvalitu vášho vzdelávania.
Nižšie uvádzame 7 učebných štýlov:


Vizuálny

(priestorový):

Ak uprednostnujete používanie

fotografii, obrázkov, a priestorového chápania.


Sluchový (audio-hudobný): Ak uprednostňujete používanie

zvukov a hudby.


Verbálny (lingvistický): Ak uprednostnujete používanie slov,
hovorených aj písaných.



Fyzický (kinetický): Ak uprednostnujete využitie vášho tela,
rúk a dotykov.



Logický

(matematický):

Ak

uprednostnujete

logiku,

zdôvodňovanie a kategorizáciu.


Sociálny (interpersonálny): Ak uprednostnujete učenie v
skupine alebo s inými ľuďmi.



Samotársky

(intrapersonálny):

Ak

uprednostnujete

samoštúdium.1

BLOOMOVA TAXONÓMIA
Existuje viac ako jeden typ učenia. Skupina odborníkov, vedená
Benjaminom Bloomom, identifikovala tri domény vzdelávacích aktivít:

1



Kognitívnu: mentálne zručnosti (Vedomosti)



Afektívnu: city a emócie (Postoje)



Psychomotorickú: manuálne alebo fizické zručnosti (Zručnosti)
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Overview of learning styles. Dostupné na: http://www.learning-styles-online.com/overview/ (11.2.2012)

Kognitívna doména
Kognitívna doména zahrňuje vedomosti a rozvoj intelektuálnych
zručností.

To

zahŕňa

vybavenie

si

špecifických

faktov,

procedurálnych postupov a konceptov, ktoré slúžia na rozvoj
intelektuálnych schopností a zručností. Existuje šesť hlavných
kategórií, ktoré sú po poradí napísané nižšie, začínajúc od
najjednoduchšieho správania po najkomplexnejšie. Kategórie môžu
byť ponímané ako stupne obtiažnosti. To znamená, že prvý musí byť
zvládnutý pred tým, ako sa postúpi na ďalší.
EVALUÁCIA
SYNTÉZA

Zostaviť

ANALÝZA

Dohodnúť

Zhodnotiť

APLIKÁCIA

Analyzovať

Zostavovať

Vybrať

POCHOPENIE

Aplikovať

Odhadnúť

Zozbierať

Zoskupiť

Vypočítať

Kalkulovať

Kalkulovať

Porovnať

Kritizovať

Opýsať

Demonštrovať

Kategorizovať

Zkonštruovať

Navrhnúť

Spočítať

Diskutovať

Ukázať

Porovnávať

Vytvoriť

Evaluovať

Definovať

Vysvetliť

Uplatniť

Rozlišovať

Navrhnúť

Posúdiť

Nakresliť

Vyjadriť

Vyšetriť

Debatovať

Formulovať

Merať

Vymenovať

Identifikovať

Ilustrovať

Diferencovať

Integrovať

Porovnávať

Označiť

Lokalizovať

Interpretovať

Skúšať

Manažovať

Odporúčať

Zaznamenať

Nahlásiť

Narábať

Trieďiť

Organizovať

VEDOMOSŤ
Citovať/
Recitovať

Nájsť
súvislosť
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Nájsť

Preformulovať

Uskutočňovať

Spochybňovať

Plánovať

Vyriešiť

Zdôrazniť

Posúdiť

Plánovať

Testovať

Predpisovať

Sumarizovať

Identifikovať

Povedať

Načrtnúť

Vypichnúť

Kombinovať

Zvážiť

Lokalizovať

Zmeniť

Vybrať

Vybrať

Rozvinúť

Rozpoznať

Potvrdiť

Klasifikovať

Rozdeliť

Vynájsť

Vybrať

Transformovať

Ukázať

Sledovať

Vysloviť

Rozlišovať

Nahlásiť

Rozlišovať

Napísať

Zovšeobecňovať

súvislosť

Predpovedať
Obraňovať

Psychomotorická doména
Psychomotorická doména zahrňuje pohyb, koordináciu a použitie
motorických zručností. Rozvoj týchto zručností si vyžaduje tréning a
je meraný z pohľadu rýchlosti, predcíznosti, vzdialenosti, procedúry,
alebo technickosti výkonu. Sedem hlavných kategórií znázorňuje
najjednoduchšie správanie až po to najkomplexnejšie:
ORGANIZÁCIA

KOMPLEX

ADAPTÁCIA

Vybudovať

Adaptovať

Vytvoriť

Vybudovať

Navrhnúť

JASNEJ
ODPOVEDE

MECHANIZMUS

Kalibrovať
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Nastaviť

RIADENÁ

Koordinovať

Zmeniť

ODPOVEĎ

Kopírovať

POLOHA

Vyprodukov
ať

Postaviť

Demonštrov

Rozvinúť

ať
VN9MANIE

Upraviť

Stanoviť

Ilustrovať

Udržiavať

Rozlišovať

Pristúpiť

Nájsť

Indikovať

Fungovať

Počuť

Lokalizovať

Duplikovať

Manipulovať

Vidieť

Umiestniť

Iniciovať

Miešať

Cítiť

Pripraviť

Priviesť

Chutiť

Uložiť

Zopakovať

Privádzať

Dotýkať

Afektívna doména

Táto

doména

zahŕňa

spôsob,

akým

sa

vysporiadavame

z

emocionálnymi záležitosťami, ako sú city, hodnoty, ocenenie,
entuziazmus, motivácia a postoje. Päť hlavných kategórií postupuje
od jednoduchého správania po najkomplexnejšie:
CHARACTERIZOVANIE

ORGANIZÁCIA

Zvnútorňovať

HODNOTENIE

Kodifikovať

Overovať

ODPOVEDANIE

Akceptovať

Diskriminovať

Kvalifikovať

PRIJÍMANIE

Správať sa

Vyvážiť

Znázorňovať

Riešiť

Udržať sa

Ukončiť

Veriť

Náklonnosť

Praktikovať
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Akceptovať

Vyhovieť

Brániť

Postupovať

Premiestniť

Byť

Spolupracovať

Venovať sa

Organizovať

Vystúpiť

Rozvinúť

Diskutovať

Ovplyvňovať

Nájsť súvislosť

Revidovať

Uvedomiť si

Vyšetriť

Uprednostňov

Systematizova

Navrhovať

ať

ť

prítomný

Rozpoznať

Poslúchnuť

Dbať

Zvažovať

Prijať

Pozorovať

Hľadať

Dodržať

Odpovedať

Odpovedať

Hodnotiť

Upraviť

Pýtať sa

Ukončiť

Obraňovať

Vybrať

Iniciovať

Modifikovať

Používať

Zdieľať

Syntetizovať
Formovať

VZDELÁVACÍ CYKLUS
Reflexia je dôležitá pri rozvoji vzdelávateľov ako profesionálov,
pretože

nám

skúseností.

umožňuje

Rozvíjanie

učiť
reflexie

sa

z vlastných

znamená

pedagogických

rozvíjanie

spôsobov

posudzovania vlastnej pedagogickej činnosti tak, že sa stane rutinou
a procesom, ktorý môžme stále rozvíjať.
Kolb rozvinul teóriu experimentálneho učenia, ktorá nám môže
poskytnúť užitočný model, ktorým sa dajú rozvíjať naše skúsenosti.
To s nazýva Kolbov Cyklus, Vzdelávací cyklus alebo experimentálny
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vzdelávací cyklus. Cyklus pozostáva zo štyroch rozličných krokov
učenia sa zo skúsenosti a môže byť započatý v ktorej koľvek fáze,
avšak aby bolo učenie úspešné, všetky kroky v ňom musia byť
zahrnuté. Vzdelávací cyklus predpokladá, že iba samotná skúsenosť
nie je dostačujúca na učenie. Je nevyhnutné skúsenosť reflektovať,
zovšeobecniť a formulovať koncepcie, ktoré môžu byť aplikované v
nových situáciách. Toto učenie musí byť otestované v nových
situáciách.Učiaci sa by mal vytvoriť prepojenie medzi teóriou a
konaním prostredníctvom plánovania, konania, reflektovania a znovu
nachádzania súvislosti s teóriou.2

Reflektívne pozorovanie
Konkrétna skúsenosť
(Konanie/ skúsenosť)

Aktívny experiment
(plánovanie/zisťovanie
naučeného)

Clara Davies (SDDU, University of Leeds)

Abstraktná
konceptualizácia
(vyvodzovanie záverov/
učenie sa zo skúsenosti)
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2

(zhodnotenie/
reflektovanie
skúsenosti)

KULTÚRNA DIMENZIA VZDELÁVANIA A UČENIE
MEDZIKULTÚRNEJ CITLIVOSTI
Medzikultúrna citlivosť je prierezová téma vo všetkých moduloch
vzdelávacieho programu - Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce.
Z toho dôvodu je potrebné tomu venovať zvláštnu pozornosť.
Fázy

rozvoja

medzikultúrnej

citlivosti

poskytujú

priestor

pre

pozorovanie, ktoré môže poslúžiť na určenie pozície jednotlivca v
kontexte kultúrnej odlišnosti. Odlišnosť sa nachádza v centre rozvoja
medzikultúrnej citlivosti. Fázy reagovania na odlišnosť sú viac
etnocentrické,

kedy

je

odlišnosť

vnímaná

ako

nemenná

a

ohrozujúca. Fázy otvorenosti voči odlišnosti sú etnorelativistické a
proaktívne, tu je odlišnosť vnímaná ako prispôsobivá, ako zdroj
obnovy, ekvilibria.
Bennett ponúka koncepčný nástroj, ktorý je možné použiť na
zaradenie určitých reakcií, tak že môžme lepšie rozoznať kritériá na
autentickú adaptáciu iných kultúr. Bennettove fázy sú zaujímavým
nástrojom na pochopenie emocionálnych pochodov a klasických
reakcií na kultúrny šok. Typológia šiestich fáz je prezentovaná v
lineárnom

kontinuu,

ktorý

nás

primeje

myslieť,

že

rozvoj

medzikultúrnej citlivosti prebieha v kontinuálnej línii progresu. Preto
musíme dávať pozor na nevyhnutný posun vzad a vpred medzi
fázami otvorenosti a častými návratmi do fáz odporu a nepriateľstva.
Kontinuum fáz nie je statické, a môže sa stať že jednotlivec bude
striedavo postupovať a vracať sa do predchádzajúcich fáz, v
závislosti od okolností.
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Prvé tri fázy sú:


popieranie [nie je žiadna odlišnosť],



obrana [proti odlišnosti] a



bagatelizácia [odlišnosti];

tieto sú viac etnocentrické, pričom ďalšie tri fázy sú:


prijatie [nový spôsob videnia],



adaptácia [nový spôsob konania] a



integrácia [nový spôsob bytia];

tieto fázy sú etnorelativistické.3

3

Bennett, Milton J.:A development model od intercultural sensitivity.
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2.2.
rola trénera
ČO ODLIŠUJE DOBRÉHO TRÉNERA /
VZDELÁVATEĽA / FACILITÁTORA OD ZLÉHO?
Vyvstáva otázka čo to znamená byť dobrým trénerom. Dobrý tréner
môže byť definovaný ako tréner, ktorý pomáha účastníkom sa učiť.
On alebo ona tomu prispievajú rôznymi spôsobmi. Rola trénera ide
ďalej, ako iba za podávanie informácií. Tréner plní mnoho dôležitých
rol vo vzdelávacom procese.
Okrem vedomostí, tréner by mal mať vhodné postoje & správanie,
napríklad:


Ostať uvoľnený a pokojný;



Byť otvorený a čestný;



Byť

dobrým

poslucháčom;

pozorovať,

zaznamenávať,

pozorovať, zaznamenávať…;
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Nepanikáriť, keď je skupina potichu; trpezlivo čakať aby si
premysleli, čo chcú povedať;



Neprerušovať ľudí;



Nehodnotiť reakcie ľudí (napríklad hovorením "toto je dobré,
toto je zlé") alebo kohokoľvek ponižovať;



Nenechať

argumenty

dominovať

v

diskusii;

podporiť

účatníkov, aby sa sústredili určenú tému;


Byť si vedomý jazykových barier; nechať ľudí hovoriť v jazyku,
v ktorom sa cítia najpohodlnejšie (a poprosiť niekoho iného
aby preložil, ak je to potrebné);



Použiť vizuálne pomôcky a reč tela na preklenutie jazykovej
bariéry;



Udržiavať očný kontakt, postaviť sa a pohybovať sa v
priestore, hovoriť pomaly, používať svoj hlas (intonácia);



urobiť to čo najviac atraktívne - zapojiť a posmeliť účastníkov.
Pýtať sa a nabádať účastníkov aby rozpovedali svoje príbehy;



Použiť humor, ak je pre vás prirodzený a usmievať sa,



Použiť slová, príbehy, čísla a príklady, ktoré zaujmú (použiť
skutočné príklady na ilustrovanie vašich myšlienok);



Adresovať obavy, otázky, témy, ktoré vyvstali od účastníkov
pri vypichnutí hlavného odkazu, ktorý chcete posunúť ďalej;

RÔZNE SKUPINOVÉ DYNAMIKY A AKO SA S
NIMI VYSPORIADAŤ?
Vašou úlohou ako trénera nie je iba pozorovať a facilitovať prácu
skupiny, ale aj vyhodnocovať rozvoj skupinovej dynamiky a efektívne
intervenovať, ak skupinová dynamika bráni efektívnej implementácii
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tréningu. Na základe Tackmanovho modelu, skupina prechádza
piatimi hlavnými fázami počas rozvoja skupinového procesu
(skupinovej dynamiky):


formácia,



búrka,



ukľudnenie,



maximálna kapacita výstupov,



odlúčenie.4

Fáza

Atribúty

Hlavné úlohy pre trénera

Formácia

 Účastníci sa ešte nerozhodli,

 Vysvetliť ciele tréningu,

aké role by mali prijať, alebo

rozpoznať pochybnosti

nevedia, aké role budú pre
iných akceptovateľné
 Na neverbálnej úrovni
prejavujú účastníci nedôveru
 Nikto nechce vystrčiť "svoj
krk von"

 Podporiť účastníkov, aby
formulovali svoje vlastné
ciele
 Ak sa účastníci nepoznajú zaraďte spoznávaciu časť
 Určite si pravidlá práce
 Vyjdite s prvým pracovným
zadaním

Búrka

 V skupine sa ukazuje
vodca/vodcovia
 Účastníci začínajú

 Otázky účastníkom ohľadom
ich očakávaní (diár želaní a
poznámok)

prejavovať svoje postoje voči

 Moderovať prácu

tomu, čo sa deje, môže sa

 Uistiť sa, že agresívne

objaviť negatívne správanie,

právanie je "zneškodnené" a

napríklad že niekto môže

energia je vynaložená

brániť alebo sabotovať

pozitívnym smerom

skupinu

 Vytváranie cieľov

4
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What do you know about group dynamics? Dostupné na:
http://www.unep.org/ieacp/iea/training/guide/default.aspx?id=1202 (10.2.2012)

 Vznikajú konflikty
 "Problematickí" účastníci
vychádzajú najavo
Ukľudnenie

 Akceptácia tréningu
 Účastníci jasne chápu
zadanie, zapájajú sa do
diskusie, otvorene vyjadrujú
svoje názory, učia sa
 Skupina funguje účinne bez
trénerovej pozornosti,

 Zabezpečiť účinné plynutie
práce a aj tréningového
procesu
 Zosumarizovať prácu
skupiny, moderovať tréning
 Zisťovať spätnú väzbu od
účastníkov

facilitátor môže vyjsť z členov
skupiny
 Spolupráca, vzájomná
podpora a vzájomné
vnímanie
Maximálna

 Skupina začína fungovať ako

 Porovnať aktivity skupiny s

kapacita

efektívna skupina

cieľmi a zhodnotiť ich

výstupov

 Členovia skupiny sa

schopnosť aplikovať

zúčastňujú na vypracovávaní

vedomosti, ktoré získali v

zadaní, prinášajú svoje

cvičeniach a zadaniach

nápady, analyzujú myšlienky
iných
Odlúčenie

 Sumarizácia výsledkov práce
 Stanoviť si výhliadky budúcej
spolupráce
 Výmena kontaktných
informácií

 Evaluácia práce skupiny voči
stanoveným kritériám
 Porovnanie výsledkov
skupinovej práce s úlohami
tréningu
 Simulácia prípravy
individuálnych plánov
 Vyjadriť vďaku za kreatívnu
prácu
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UŽITOČNÉ FACILITAČNÉ TECHNIKY
Dobré facilitačné techniky by mali:


Pomôcť účastníkov cítiť sa príjemne s ostatnými



Vytvoriť zábavné a zaujímavé vzdelávacie prostredie



Povzbudiť aktivitu účastníkov tréningu



Organizovať zaujímavé a produktívne skupinové aktivity



Využívať participatívne aktivity, ktoré umožnia dynamické
posúdenie toho, čo sa účastníci naučili



Zvýšiť skupinovú aktivitu tak, že účastníci tréningu si budú
môcť rozšíriť vedomosti a tieto vedomosti aj využiť5

VÝZVY A UŽITOČNÉ STRATÉGIE
Podľa Barskyho existuje 10 základných výziev, ktorým facilitátori
čelia pri práci so skupinou, bez ohľadu na to, či členovia skupiny
majú medzi sebou dobré vzťahy alebo medzi nimi existujú
nedorozumenia. Pri voľnom parafrázovaní Barskyho ideí, výzvy
zahŕňajú:
Rôzne agendy



Nedostatok sústredenia



Dominantné osobnosti



Prerušenia



Nedostatok hlasovej účasti



Strata pozornosti, miskomunikácia



Obranný postoj

Creative facilitation techniques – Workshop resources 1
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5





Nedostatok transparentnosti



Zmätenosť alebo rozhodnosť

Jedna z dôležitých výziev pri práci so skupinou môže vyvstať z
nedostatku pozornosti, rovnako ako keď nie je definovaný program,
alebo časový harmonogram tréningu. Pri práci s menšou alebo
mlčanlivou skupinou je potrebné podporiť členov skupiny pri prebratí
spoluúčasti pri niektorých témach programu. Jasné zdôraznenie
oddelených tém pomáha ľuďom sústrediť sa na tému, ktorá sa práve
preberá. Pri plánovaní a vytváraní časového harmonogramu tréningu
môže byť veľa práce, ale čas ktorý investujete vám môže ušetriť čas
a bolenie hlavy v samotnom procese tréningu.6

Barsky, A. E. (2007): Conflict resolution for the helping professions
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6

2.3.
plánovanie & príprava
tréningu
Plánovanie a príprava tréningu sú kľúčové časti efektívneho
vzdelávania, hlavne pre tých, kto sú v tejto profesii noví. Ak máte
efektívne

naplánovanú

svoju

vyučovaciu

hodinu,

nenej

pravdepodobne zažijete nepríjemnosti a budete sa cítiť sebaistejší
pri vyučovaní.
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OD KONCEPTU PO VYTVÁRANIE TRÉNINGU
VYTVÁRANIE KURIKULA
Potreby vzdelávacieho programu:

1
.

Problémová oblasť v spoločnosti, na ktorú by mal byť tréning
zameraný; profesie, ktoré sa zaoberajú týmto problémom; profily
profesií; výber účastníkov;

Želané vzdelávacie výstupy:

2

Účastník/študent bude schopný … ; Vyjadrené vo vedomostiach,
zručnostiach a postojoch (kompetenciách), ktoré majú byť
dosiahnuté

Obsah vzdelávania:

3

4

Témy, problémy adresované v programe; vyváženosť medzi
jednotlivými časťami a ich primeranosť vzhľadom k trvaniu
vzdelávacieho programu;

Vzdelávacie & Učebné
Stratégie/prístupy/metódy:
Vzdelávanie zamerané na problém, vzdelávanie dospelých,
interaktivita, skupinová práca,prípadové štúdie prispôsobené
kontextu, dôraz na zručnosti/postoje/vedomosti? a pod.

5

6

7

Organizácia:
Časový harmonogram, ubytovanie, technická podpora (AV,
kopírovanie, prístup k literatúre, a pod.); denná mzda;

Študentské hodnotenie:
Formatívne, sumatívne; rôznorodosť metód; follow-up v teréne;

Evaluácia (kurikula) vzdel. programu:
Spätná väzna študentov, QA systém, Spätná väzna trénerov,
Poradná komisia, otázky odôvodnenosti; etc.
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URČOVANIE A VYUŽÍVANIE VZDELÁVACÍCH
CIEĽOV
Je nevyhnutné mať jasné vzdelávacie ciele a chápať miesto vašej
vyučovacej hodiny, vzdelávacích cielov v module a kurikule.
Všeobecné kompetencie7 ktoré by mal nadobudnúť absolvent celého
vzdelávacieho programu by mali byť určené ako prvé. Každý modul
vzdelávacieho programu by mal mať svoje vlastné špecifické ciele. V
rámci týchto cieľov by mali byť zastúpené všetky všeobecné
kompetencie (vrátane vedomostí, zručností a postojov)
Všeobecné

Modul 1

Modul 2

kompetencie
(Všeobecná)

(Špecifický)

Kompetencia

Cieľ 1  hodina 1

1

Cieľ 2  hodina 2

Kompetencia

Cieľ 3  hodina 3 a 4

2
Kompetencia

(Špecifický)

3

Cieľ 1  hodina 1
Cieľ 2  hodina 2
Cieľ 3  hodina 3 a 4

Kompetencia
4
Kompetencia

Cieľ 4  hodina 1- 4

Cieľ 4  hodina 1- 4

5

7

28

Čo bude absolvent schopný robiť po absolvovaní vzdelávacieho programu vyjadrené prostredníctvom
vedomostí, zručností a postojov.

VŠEOBECNÝ PREHĽAD INTERAKTÍVNYCH
METÓD


Skupinová práca
Vytvorením malých pracovných skupín sa účastníkom umožní
diskutovať o určitom probléme, majú možnosť vyjadriť vlastné
myšlienky

a postoje

a zároveň

si

vypočujú

ostatných.

Spoločná práca v menšej skupine umožňuje a zaväzuje
všetkých, aby prispeli každý svojim dielom. Skupinám je
zväčša predložený nejaký problém, ktorý majú vyriešiť,
v limitovanom čase ho musia prediskutovať a prísť s možným
riešením. Každá skupina si určí facilitátora a niekoho, kto
zapisuje poznámky z diskusie v skupine. Po uplynulí času,
jeden
skupiny

z vybraných
ostatným

účastníkov
účastníkom

odprezentuje
iných

skupín.

prácu
Ak

sú

prezentované názory ostatných skupín veľmi podobné, tréner
môže poprosiť každú skupinu odprezentovať len závery,
ktorých riešenie sa od ostatnch skupín odlišuje.


Prípadové štúdie
Prípadové štúdie sú príbehy/scénare, ktoré prezentujú realitu
problémových situácií. Pomáhajú účastníkom lepšie pochopiť
nastolené otázky, premýšľať o reálnych ľuďoch a reálnych
životných situáciách, s problémami, ktoré vyžadújú reálne
riešenia. Prípadové štúdie môžu byť súčasťou materiálov
daného kurzu alebo sú nápadom trénera, ktorý môže využiť
noviny, súdne správy, prípady, ktoré osobne pozná či zažil.
Môže ísť o anekdotické správy alebo realistické prípady, alebo
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o mix rôznych zdrojov. Ak ľudia v prípadovej štúdie sú pre
účastníkov reálne osoby, je viac pravdepodobné, že prídu
s nápadmi a riešeniami, ktoré budú pre daný problém
adresné. Prípadové štúdie môžu tiež napomôcť vytvárať
atmosféru empatie medzi účastníkmi a osobami, nad ktorých
životnou situáciou sa zamýšľajú a hľadajú

riešenia. Ak

cvičenie zahŕňa aj samotné čítanie prípadovej štúdie, je lepšie
najprv dať inštrukcie k cvičeniu a až tak distribuovať scénare,
aby účastníci neboli

nesústredení a počas vysvetľovania

nečítali.


Simulácie
Simulácia je metóda, ktorá je založená na skúsenosti „tu
a teraz“ zdieľaná všetkými účastníkmi. Pozostáva z priradenia
určitej role všetkým účastníkom, ktorí musia zahrať situáciu
podľa

zadefinovaných

rolí.

Táto

metóda

si

vyžaduje

dostatočný čas, aby sa odpovede a reakcie vyvinuli podľa
pocitov účastníkov, aby mali dostatok priestoru a času vžiť sa
do kontrétnej role. Ide len o učenie sa, čo sa odohráva bez
vážnejšieho rizika, pretože situácia je len predstieraná.


Vzdelávacie hry
Vzdelávacie hry sú v podstate zábavné aktivity, ktoré zapajájú
všetkých účastníkov. Majú urečené pravidlá a predpisy
a nemali by zahŕňať súťažný prvok. Môžu sa využívať na
sprostredkovanie pocitov a procesov, ktoré sú zahrnuté
v priebehu hry, napr. hra dôvery, hry vodcovstva a pod. Keď
hra skončí, je dôležité, aby pocity účastníkov boli vyslovené

30

a vypočuté a rozobrané, ak je to potrebné. Inak zostanú iba
ako aktivity na topenie ľadov alebo ako „energizer“.


Topenie ľadov
Metóda topenia ľadov môže byť efektívna možnosť na
začiatku

tréningového

stretniutia

alebo

pri

„team

buildingových“ podujatiach. Interaktívne a často zábavné
stretnutia často prebiehajú pred hlavným dianím a pomáhajú
ľuďom bližšie sa spožnať a bližšie pochopiť účel daného
stretnutia.



Interaktívna prednáška
Interaktívna prednáška je ľahšou cestou pre inštruktora
intelektuálne zapojiť študentov ako aktívnych účastníkov
v prednáškovo ladenom stretnutí pri akomkoľvek počte.
Interaktívne prednášky sú hodiny, kedy prednášajúci preruší
prednášku aspoň raz počas jej trvania a dá priestor študentom
na aktivitu, ktorou ich nechá priamo pracovať s témou.



Debata
Formálna

diskusia,

v ktorej

je

téma

alebo

problém

prezentovaný z dvoch, úplne opačných uhlov pohľadu. Zväčša
sa dodržiava príspny protokol, ktorý určuje postup, akým sa
prezentujú argumenty,

kritika,

vyvrátenie

dôkazov,

a je

stanovený postup kto kedy hovorí a kto počúva.
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Brainstorming
Je to technika, ktorá vytvára nápady. Pozostáva z rýchlej
diskusie, ktorá dovoľuje každému vyjadriť svoj návrh, alebo
sprostredkovať informáciu. Skupine je predložená téma,
a účastníci prichádzajú

so svojimi nápadmi, myšlienkami,

skúsenosťami relevantnými k téme, každý by mal prispievať
rýchle a stručne.
Nápady môžu prúdiť voľne, bez hodnotenia. Dovolený je len
obmedzený čas, za dôležité sa tu považuje kvantita
myšlienok, nie ich kvalita. Technika umožňuje účastníkom
uvedomiť si, že môže byť mnoho spôsobov ako nazerať na
daný problém. Nápady sa počas diania zbierajú, na
sumarizáciu nápadov prostredníctvom kľúčových slov sa
môže využiť flipchart. Zosumarizované nápady môžu byť
využívané ako základ pre diskusiu a ďalšie skúmanie.
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2.4.
Implementácia tréningu
AKO UROBIŤ DOBRÝ ROZBOR VYUČOVACEJ
HODINY?
Robiť chyby v práci je síce niekedy bolestivé, no môže byť cenné –
ak sa z nich vieme niečo naučiť.

To isté môže byť povedané

o úspechoch.
Rozbor vyučovacej hodiny, ak je urobený dôkladne, môže prinášať
neoceniteľné

informácie

o tom,

ako

postupovať

v budúcnosti

a napomôcť získať čo najviac úžiťku ako aj prekonať problémy.
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Existujú tri dôležité kroky k efektívnemu rozboru vyučovacej hodiny:


Nastavovanie rozboru

Pri nastavovaní rozboru je dôležité mať dostatok času na
preskúmanie konverzácie.
Ak majú ľudia príležitosť počúvať jeden druhého, umožňuje im to
prichádzať s novými nápadmi a spôsobmi konania. Je preto dôležité
zabezpečiť, aby každý vyjadril svoj názor.
Mať výsledok v mysli.

Zaradiť "vytváranie ďalších krokov" do

procesu diskusie s otázkami ako napr. "Ako fungovalo naše
rozhodovanie?" alebo "Ako naša skupina spolu komunikovala?"


Spomenúť všetko dôležité

Nezabudnite zaradiť "brainstormingový" prístup k otázkam, pri
ktorých účastníci hovoria o svojom vynaloženom úsilí. Once the
debrief is set-up, remember to take a brainstorming approach to the
questions your team is answering about their efforts. To znamená
zdržať sa prečo boli urobené určité kroky. Radšej počúvajte a
zaznamenávajte

pozorovania

účastníkov

bez

východiskových

komentárov.


Opýtať sa čo prebehlo dobre

Je dôležité opýtať sa čo bolo úspešné, čím je možné uchovať
pozitívne prístupy k úlohám, ktoré boli vykonané. Identifikujte ktoré
kľúčové ingrediencie spôsobili úspech a ako ste sa k nim

34

dopracovali.

Čo by sa dalo vylepšiť?
Toto je veľmi citlivá časť ale je dôležité zachovať si otvorený a nie
obranný postoj. Využite "brainstormingový" formát a dajte si záležať
aby ste sa nevyhli delikátnym oblastiam. Prehovorte. Pamätajte, že
pokrytie všetkých tém vám z dlhodobého pohľadu pomôže, hlavne ak
príde na vytváranie ďalších krokov. Nezabudnite sa sústrediť na
zlepšenia a riešenie problémov a nie na osobné roztržky.8

Newman, J., Grigg, D.: Conducting a successful debriefing.
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2.5.
dôležitosť kontinuity
VYUŽITIE E-LEARNINGU A VZDELÁVACÍCH
PLATFORIEM
e-Learning je využívanie techológie umožňujúcej ľuďom učiť sa
kedykoľvek

a kdekoľvek.

e-Learning

môže

zahŕňať

tréning,

odovzdávanie presne načasovaných informácií, ako aj poradenstvo
expertov.
Vzdelávacia platforma je integrovaná séria zdrojov, pomôcok,
a interaktívnych online služieb pre učiteľov, učiacich sa a iných, ktorí
sú zainteresovaný do vzdelávania, s cieľom podpory a zlepšenia
vzdelávacieho prenosu a

manažmentu. Oba nástoje pomáhajú

udržať proces učenia aj po skončení tréngingu trénerov.
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PEER-COACHING MEDZI TRÉNERMI
Peer coaching je partnerstvo medzi učiteľmi v prostredí, ktoré ich
neodsudzuje, ktoré si vybudujú prostredníctvom spolupráce a dialógu
poskytujúcom

vzájomnú

reflexiu.

Je

to

dôverný

proces

prostredníctvom ktorého si inštruktori zdieľajú svoju expertízu a
poskytujú jeden druhému spätnú väzbu, podporu a asistenciu za
účelom zlepšenia svojich zručností, naučenia sa nových zručností,
a/alebo riešenia problémov, spojených s výučbou. Okrem toho
proces buduje dôveru a rozvýja silné profesionálne vzťahy medzi
kolegmi.9

VYUŽITIE SPÄTNEJ VÄZBY
Efektívna spätná väzba by mala byť:
•

okamžitá

•

špecifická a presná skôr ako všeobecná

•

vzťahujúca sa na úlohu, nie na ľudskú náladu alebo charatkter

•

poskytujúca informácie, ktoré môžu byť využité

•

konštruktívna (osoba musí byť schopná niečo zmeniť –
zameraná na riešenie)

Scott, V., Miner, C.: Peer coaching: Implication for teaching and program improvement.
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2.6.
evaluácia a kontrola kvality
Dobre naplánovaná evaluácia môže byť základný nástroj pre
zlepšenie učebných plánov a procesu učenia. Nápomocné môžu byť
nasledujúce otázky:

 Ako je výučba implementovaná?
 V akom rozsahu boli splnené stanovené ciele?
 Ako ovplyvnila výučba cieľovú skupinu?
 Ktoré príspevky do vyučovacieho procesu boli úspešné
a ktoré zlyhali?

 Aké zmeny a zlepšenia by bolo vzhodné urobiť?
Evaluácia zahŕňa systematické a objektívne zbieranie dát, analýzu
a vykazovanie informácií a údajov. Používanie zozbieraných dát za
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účelom zlepšenia a zvýšenia efektivity potom zahŕňa interpretáciu
a hodnotenie založené na predchádzajúcich skúsenostiach.10

Fleischman, H., Williams, L.: An introduction to program evaluation for classroom teachers.
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10

Dokument pripravil Juraj Jančovič na základe:


výstupov pracovnej skupiny projektu,



diskusií s partnerskými organizáciami:
 Royal Tropical Institute,
 Horizont 3000.



diskusií

s odborníkmi

v oblasti

rozvojovej

spolupráce

a humanitárnej pomoci na Slovensku,


výstupov z projektových workshopov.
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