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Il

Uvodem

v'v)

Jsme si vědomi toho, že úvody, kterými jsou vyzdobeny nejrůznej s1 publi

kace, se většin0u nečtou. Pokud však vaše oko ulpělo na tomto textu, dovo

lujeme si oznámit, že vám předkládáme spisek, který by měl orientovat vás

stávající i vás budoucí v problematice, kterou můžeme nazývat „kterak se

stát dobrým lektorem“. Už z této první věty je patrno, že lektorem se

člověk nerodí, že se jím stává. Někdy 2 vlastní vůle, protože prostě potřebuje

přetlak svých vědomostí a dovedností předat jiným, někdy proto, že chce

někomu říci něco nového, někdy však i proto, že mu nic jiného nezbývá, pro

tože mu kdosi z těch, kterých si váží, nebo které musí poslouchat, řekne:

„Běž a něco jim o tom či o tom řekni. Nechci po tobě víc než dvě hodi

ny.“

Tato (nebo obdobná) věta vás pak postaví do situace, kdy si musíte uvě

domit, že někdo po vašich znalostech prahne, že vás k tomu někdo vyzývá

(a pravděpodobně se bude pídit po tom, kdy a jak jste to provedli) a kdy si

uvědomíte, že chcete-li někomu něco říci nebo ho něco naučit, musíte se nejen

připravit na přednášku nebo na jiný způsob jak sdělit své znalosti a zkuše

nosti - ale především musíte vědět jak to udělat. Znáte přece tu větu:

„Dobře jsem to myslel, hůř jsem to řekl a ke všemu mě ještě nepo

chopili.“

Abyste se nedostali do této situace, k tomu by měla radou napomoci tato

knížečka. Je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé 2 lektorských

činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své lek

torské ego prezentovat tak, aby to bylo užitečné adresátům jejich sdělení.

A o to se tady budeme na následujících stránkách pokoušet. Jestli se vám

takto prezentovaný úmysl bude líbit, sdělte to ostatním. Jestli nebudete

s něčím souhlasit, řekněte to nám.

Už v úvodu bychom si však měli uvědomit, že chcete něco dokázat - a to

5 kolegy či s přáteli, kteří se snaží své vědomosti, dovednosti a zkušenosti

přenášet dál. Že k tomu tedy musíte najít nějaký způsob jak to udělat (proto

je zde k dispozici text zabývající se metodikou) a že k tomu musíte mít per

sonální, materiální a finanční vybavení. Z tohoto důvodu se zabýváme i tako
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vými věcmi, jako jsou didaktické pomůcky, rozpočet vzdělávací akce, možnos

ti a meze lektora.

Lektorská činnost - to není pouze sdělování vlastních vědomostí a zkuše

ností, to je i návod, jak by to případně mohli dělat klienti 2 řad vašich kole

gů, ti, kteří mají méně zkušeností, jsou méně otrkaní, nebo poprvé předstu

pují před jakési (většinou náročné) auditorium. A ti se na vás zřejmě velice

často budou obracet s dotazy či s žádostni o pomoc, ať už bezprostředně při

kurzech nebo následně, když si nebudou vědět rady. V tomto případě jim jistě

budete chtít rádi a ochotně pomoci.

Jsme Si vědomi toho, že nebudete pouze pasivně vnímat následující text,

ale že se budete snažit promyslet si to, co vám autoři předkládají. Za jakéko

li připomínky k využitelnosti této publikace budeme vděčni.

Takže už dost povídání a popisování a vrhněme se společně in medias res,

tedy do tajů lektorské činnosti. Z toho, co bylo uvedeno o několik řádek výše,

vyplývá, že se chceme zabývat lektorskou činností komplexněji. Z tohoto

záměru se odvíjí i struktura textu. Proto v další části máte možnost se

známit se s tematickými okruhy, které vám nabízíme k poznání. Jde zhruba

o toto:

° Kdo je účastm'kem vzdělávacích aktivit (frekventanti našich kurzů a lek

toři jako přímí účastníci, dále pak zadavatelé, organizátoři a případně

různé vzdělávací instituce). Všichni tito účastníci musejí být v zorném

poli lektora. Jak toho docílit se dočtete dále.

° Pak nastává vlastní vzdělávací proces. Jaké jsou jeho cíle, obsah a pro

středky, do jaké míry může být vaše působení efektivní (a jak to zjistit)

— o tom pojednává další kapitola.

° Jak to všechno zorganizovat, co ovlivňuje náš úspěch či neúspěch, i na

to je v textu pamatováno.

° Každý 2 nás je osobnost s nějakými vlastnostmi, s nějakým odborným

vybavením. Jaká by měla být osobnostní, odborná i didaktická doved

nost lektora, vám odhalí další stránky. Nabídneme i několik poznámek

z oboru psychohygieny. Některé nevládní neziskové organizace, ale

i jiné instituce, kde vykonáváte svou lektorskou činnost, mají vytvoře

nu skupinu lidí, kterou nazývají lektorský sbor. I na toto téma uči

níme několik poznámek.

Jedním z důvodů, proč vydáváme tuto publikaci, je i potřeba poskytnout

těm, kdo nejsou v lektorské činnosti doposud příliš Silni v kramflecích, urči

té vědomosti, které kromě každodenní praxe požaduje i Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy poskytující finanční prostředky nevládním nezisko

vým organizacím tak, aby mělo jistou záruku, že těm, kdo pracují s dětmi

a mládeží, se dostává příslušných návodů od fundovaných lektorů.
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Pokud budete S touto publikací spokojeni, pokud vás osloví a získáte s její

pomocí odborný rozhled po problematice lektorské práce, budete jistě chtít

získat i další podrobnější vědomosti. Nezoufejte! V tuto chvíli je už připravo

váno pokračování, ve kterém se zabýváme podrobněji jednotlivými metodami

vzdělávání a jejich aplikací v lektorské práci.

A nyní - hurá do studia.

Hodně úspěchů vám přejí

autoři
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Uñastníci vzdëlávání

Vzdëlávání se pŕímo ëi nepŕímo úëastní nëkolik subjektů: zadavatel,

organizátor, lektor, vzdëlávany. Zadavatel si zpravidla objednává kurz

nebo jinou vzdëlávací aktivitu, a to podle vlastních poîadavků a potŕeb.

Můäejím ьут zamëstnavatel, obëanské sdruîení ëi jiná organizace. Zadá svou

zakázku instituci, která je kompetentní ke vzdëlávání. Má odborné, materi

ální a ñnanëní zázemí, splñuje poîadovaná kriteria, vlastní pŕísluänou akre

ditaci apod. Tato instituce pak pŕímo vzdëlávací proces organizuje, zajiätuje

servis pro pŕihláäené i lektory. Pŕestoie tyto dvë sloîky zasahují do vzdë

lávání nepŕímo — nejsou fyzicky pŕítomny na akci - ovlivñují ji zásadním

způsobem.

Vzdëlávající a ti, kdo jsou vzdëláváni, se úëastní procesu pŕímo. Spoleënë

jej vytváŕejí a formují. Lektor můìe bít v různych souvislostech nazyván

také trenérem, uëitelem, instruktorem, pŕednáäejícím. Stejnë tak lze vzdë

lávaného oznaëovat za posluchaëe, studenta, frekventanta. Tyto názvy väak

nëkdy pŕedurëují konkrétní aktivity obou stran. Zavedme tedy pro úëely této

publikace pojem lektor a úëastník vzdëlávání.

Pro lektora i organizátora vzdêlávání je velmi podstatné, dokonce urëující,

na koho je cely’I proces smërován. Tedy kdo budou úëastníci kurzu. Odkud se

vzali, co mají spoleëného, co je naopak rozdëluje, jaké charakteristiky bude

mit skupina, kterou vytvoŕí. Kdo pŕijde a co bude od vzdëlávání oëekávat.

Lektor by mël umët pŕizpůsobit své cíle i prostŕedky k jejich dosaîení právë

sloîení skupiny, kterou bude vzdëlávat. O volbë metod a prostŕedků se

podrobnëji doëtete ve tŕetí kapitole.

Co bude hrát nejvyznamnëjäí roli'? Z hlediska individuálních vstupů je

podstatné rozliäit zejména délku praxe, typ obëanského sdruîení, vzdëlání

a povolání, vëk, pohlaví. Vëtäinu z tëchto údajů lze zjistit pŕedem a respek

tovat je ui v pŕípravë vzdëlávací akce. Nejpodstatnëjäí informace, které chce

me zjistit, můîeme vyîádat ui v pŕihláäce úëastníka.

Pokud lektor tuto moînost nemá, musí se spolehnout ай na získávání dat

pŕi vyuce. Lze je orientaënë zjistit úvodní hrou, pŕedstavováním, pŕi víuko

vích ëinnostech. Po pŕedstavení lektora můîete navázat struënou anketou
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mezi úèastníky. Do úvodu vzdëlávací akce lze zaŕadit také nëkterou ze

seznamovacích her. Existuje jich velké mnoîství. Pŕi dobré volbë nam

pomohou navodit potŕebnou pracovní atmosféru. Jako pŕíklad vybermejednu

z mnoha známych pŕedstavovacích aktivit. Osvëdëí ее zejména ve skupinë,

jejíî úëastníci ее dosud vůbec neznají: Vytvoŕíme náhodné dvojice, kterym

poskytneme ¿as na osobní rozhovor. Úëastníci se pokusí získat co nejvíce infor

mací o svém protëjs'ku. Po uplynutí zadané doby se vzájemné prezentují pŕed

ostatními. Pŕedstavovánípartnera můëeme osve'ëit otázkami, zadáním povin

nych údajů apod.

Psychologické zvláätnosti úůastníků

Kromë víäe uvedenych více ëi ménë objektivních dat kaìdj’I do vzdëláva

cího procesu pŕichází е dalëími vlastními specifiky. Jeho individualita je ne

opakovatelná. Kaädy jedinec je z psychologického hlediska osobností. Tento

pojem vyjadŕuje vnitî'ní organizaci duäevního îivota. Rozdílnost povah

a z toho vyplyvající způsob chování samozŕejmë pozorujeme nejen u úëast

níků, ale i lektorů. Mnozí jsme zaäili energického, aktivního lektora, kterj’I se

snaîí o co nejvëtëí míru kontaktu a úëastníkem. Vedle nëj bude vyraznym

kontrastem lektor pŕednáäející monotónním hlasem, jenî úëastníky misto

aktivizace bude uspávab. мну styl víuky budeme zŕejmë pozorovat u mla

dych a staräích lektorů, u ien a muäů apod. Odliänosti bychom si mëli uvë

domit a pŕizpůsobit jim plánování a organizaci vzdëlávání. (Podrobnëji ve

4. kapitole - Organizace vzdëlávacích aktivit.) Nabízejme proto úëast

níkům různé typy lektorů, nemoŕme je stale stejnou tváŕí. (Daläí úvahy

о osobnosti lektora jsou v páté kapitole.)

V souvislosti s rozdílností lidskych povah ее pouäívá termin psycholo

gické zvláätnosti osobnosti. Dëlí se na dvë skupiny — individuální a vëkové.

Individuální zvláätnosti jsou charakteristiky, v nichä se liäí jedinci mezi

sebou. Vëkovími zvláätnostmi míníme rysy spoleëné urëité vëkové kategorii

lidí. Tedy v ëem se podobají lidé stejného vëku. Z vlastní zkuäenosti můäeme

porovnat чушки staräích úëastníků a dospívajících.

Ale i vëkovë sourodá skupina nas můäe zaskoëit svou různorodostí. Pot

káme úëastníky aktivní, diskutující, pasivní, odmítající spolupráci, pouëující,

vlídné i reptající. Nëkteŕí jsou vyrovnaní, jiní plni neklidu a napëtí. Stejnë

jako v bëîném iivotë se lidé od ееЬе víznamnë liäí.

Mluvíme pak o individuálních zvláätnostech, které zahrnují velmi Éi

rokou äkálu kvalit osobnosti. Jejich zdroje a pŕíëiny jsou nejrůznëjäí. Nejëas

tëji se jako okolnosti urëující individuální rozdíly uvádëjí:



° biologické zdroje, sem zahrneme tëlesnou konstituci, zdravotní stav,

fyzicky vzhled, pohlaví, vëk apod. (Pŕedstavme si älachovitou, opálenou

tváŕ stars'ího muäe, kterou srovnáváme s osobou mladé, kypré, blede’

dívky.);

° psychícké zdroje, Souvisejí s fungováním duäevních procesů, jsou to na

pŕíklad rozumové schopnosti, temperament, charakterové vlastnosti, moti

vac'ní struktura. (Srovnejme energickou, bystrou, spolupracující osobu

a pomalého, tëëkopádného jedince, тегу nejeví о vyuku pŕíliäny zájem.);

° sociálm' zdroje, rozuméjí sejimi zejména osobní zkuäenosti, praxe, povo

lání, rodinná а spolec'enská situace apod. Tedy ty kvality, ktere’ získáváme

cílenou vychovou а vlivem prostŕedí. (Za pŕíklad nám poslouäí kultivova

„у, uváälivy, vzdëlany c'lovëk s pŕlfiemnym vystupováním, jehoä porov

mime s rozháranou, hluénou osobou bez äirs'ího väeobecného pŕehledu.)

Charakteristiky typické pro urëitou vëkovou skupinu nazyváme vëkové

zvláätnosti. Souvisejí s obecnymi zákonitostmi vyvoje organismu ve vyvoji

jedince. Profesor Hartl je vymezuje jako „zmëny tëlesné i psychické, které se

vztahují k urëitému období vyvoje c'lovëka. K nejvyraznëjäím a nejrjychlejäím

dochází v ranych letech ëivota а ve vysokém vëku. Zkoumány jsou ve vztahu

k jednotlivym procesům (mys'lení, vnímání) c'i c'innostem (uéení) nebo stavům

(afektivita).“

Pro lektora, тегу vzdëlává dospëlé, je důleìité rozliäovat vëkové zv1áätnos

ti typické pro mladäí, stŕední produktivm’ vëk a staräí Osoby. Pŕipomeñme opët,
йе vëkové charakteristiky se tykají také lektora samého. Úëastmky v praxl

ëasto vzdëláváme ve skupinách, a to vëkovë smíèenych. V nëkterích pŕípadech

je vëková různorodost pro vzdëlávací proces víhodou. Vëtäinou väak oproti

homogenitë klade na lektora vyèäí nároky.

Mladäí dOSpëly'/ vëk (asi 17 — 25 let)

V tomto období lidé proäívají postupnou stabilizaci po bouŕlivj'ch zmënách

v tèlesném, psychickém i sociálním vyvoji. Dosáhli biologické zralosti, vyvá

ìení têlesnych funkcí. Osobnostní rysy se ustálují a prohlubují. Mëní se Sebe

pojetí a sebehodnocení, z ëehoì můìe vypljfvat vnitŕní nejistota. Hledání

vlastních cest je provázeno experimenty v různych oblastech iivota — part

nerské vztahy, zájmy, extrémní záìitky. V emoëním vyvoji se rozvíjejí tzv.

vyääí city. Silná je potŕeba citové jistoty a bezpeëí. Upevñují se vlastní názo

ry, postoje a hodnotová orientace. V adolescenci se objevuje zvj'äená kritië

nost vůèi okolí. Zŕejmé je celkové osamostatñování jedince. Na víznamu

nabívají vrstevnické a partnerské vztahy. Vliv primární rodiny ustupuje do

pozadí. Úroveñ smyslového vnímání je vysoká, stejnë jako lehkost a trvalost

uëení. Nové poznatky se dobŕe a rychle ukládají do pamëti.
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Uvëdomme si, ie v této vëkové kategorii lidé mívají dobŕe zaîitou vyuko

vou situaci. Dokáìí bezprostŕednë a aktivnë reagovat, zapojovat se do nej

různëjäích zamëstnání, dëlat si poznámky, pracovat s písemnë zadanymi

úkoly apod. Zpravidla dobŕe snáäejí take zkouäkové situace, akceptují domi

nantní postavení lektora. Nevyhodou oproti dospëlym a staräím byvá теней

äivotní i odborná zkuäenost, nëkdy i menäí samostatnost v uvaäování a jed

nání. V tomto vëku si lidé rádi hrají a uvítají vëtäí ékálu a робе: zvo

lenych metod a organizaëních forem. Rychle se adaptují. Pro dospívající

je vyhodné zaëlenit do vyuky pohybové aktivity a práci ve skupinách. Potŕe

bují dostatek spánku a pravidelny jídelní a pitny reäim.

Dospèlost - stŕední produktivní vèk (asi 25 — 40 let)

Období je charakteristické budováním osobního rodinného zázemí

a odborné kariéry. Tëlesny i duäevní rozvoj je stabilní. Osobnost má

vyhranëné rysy. Formální vzdëlání je doplñováno äivotní a odbornou zkuäe

ností. V tomto vëku lidé jeätë dobŕe pŕijímají nové poznatky, dokáîí ее uëit,

mohou byt tvoŕiví, dosahují vrcholu intelektuální a pracovní vykonnosti. Po

tricátém roce klesá lehkost a trvalost uëení. Zhruba do 35 let dochází ke z1ep

äování rozsahu vnímání a kvality pozornosti, proto můäeme zadávat vètäí

dávky uëiva. Kdyì dojde k poklesu pî'íjmu a zpracovaní informaci, lze tuto

ztrátu vyváäit vëtäí presností a jistotou, zvláätë pak vyraznëjäím pocitem

zodpovèdnosti. S vèkem stoupá stabilita vnímání. Úèastníci se dokáìí

lépe a déle soustî'edit na jeden typ èinnosti. Adaptabilita se väak sniäuje.

Struktura vzdëlávání by proto mëla byt kompaktnëjäí пей u dospívajících.

Aktivity by ее пешё1у stŕídat tak rychle a prudce jako u mladäí kategorie.

Úëastníci mohou byt ménë aktivní, mít ostych pŕi zapojování se do herních

a inscenaèních ëinností. Nëkdy ее naopak mezi nimi najde jedinec, ktery’I

razantnë a hluënë prezentuje své vyhranëné názory. Dominantnëjäí úëast

níci v nëkterych pŕípadech hůŕe akceptují roli lektora. Lidé této vëkové kate

gorie ztrácejí postupnë vyukové návyky. Problémem byvá nauëit dospëlé

ho uëit se. Úëastníci mohou väak úspëänë pracovat samostatnë, a to i na

sloäitëjäích úkolech. Lze zadávat samostudium. Vyhodou je celkovy pŕehled

a äivotní zkuäenost. Nëkdy ale dospëlému èiní potíäe, má-li spojovat teorii ее

svymi zkuäenostmi a promítat ji do své praxe, protoìe je zatíìen stereotypy.

Urèity spoleèensky status úëastníka můîe vzdëlávání komplikovat. Jedinec

pojímá vyuku jako vykonovou úlohu, úkol. Usiluje pak o úspëch, posílení

prestiäe. Objeví ее obava ze selhání, následnë strach z ohroìení. Lektor by

mél vìdy úèastníka respektovat, pri nejistoté povzbuzovat jeho sebehodnoce

ní. Problematická byvá zejména zkouäková situace. Знайте ее proto prede

väím oceñovat pŕednosti zkouäeného.
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Dospëlost  staräí produktivní vëk (asi 45 - 65 let)

Vëková kategorie pŕedstavuje stabilitu v názorech a postojích, nëkdy ai

rigiditu (ztrnulost). Uöení a pŕijímaní novych poznatků je zdlouhavëjäí,

pracnëjäí. Fadesátiletj’I ëlovëk potŕebuje v průmëru o 10 — 15 % vice ëasu nei

dvacetilety. Úspëänost uèení po padesátce klesá. Vliv véku se projevuje

spíëe na osvojování manuálních dovedností nei vëdomostí a intelek

tuálních dovedností. Vyznamnou vyhodou je zkuäenost umoiñující srov

nání. Pŕevaiuje emoëní vyrovnanost. Pracovní kariéra vrcholí. Spoleêenskj’I

status je vysokí. V rodinném iivotë ëasto nastane zklidnëní, potomci ее osa

mostatnili. Do popŕedí vystupují zdravotní potíie různé závainosti.

Pro lektora mohou bít ve vëkovë smíäené skupinë úëastníci tohoto vëku

víhodou. S úspëchem je můie poiádat o spolupráci pŕi vymênë zkuäeností,

odvolávat se na jejich názory, vyuiít pŕi vzdëlávání nejmladäích úëastníků.

Je tŕeba opët mit na pamëti nejistoty, se kterymi úöastnñi pŕichází do vzdë

lávacího procesu. Oceñujme pŕíspëvky a aktivní zapojení. Nenutme do her,

scének, pohybovích aktivit. Lidé pravdëpodobnë uvítají spíäe pasivnêjäí ëin

nosti. Na upevnëní uëiva potŕebují deläí ëas a více opakování. Vhodné je také

volit různé metody pro osvojování informaci. Schopnost dlouhodobého sou

stŕedëní klesá a unavitelnost е vëkem roste. Mohou se objevit zdravotní ne

dostatky. Dëlejme proto ëastëji pŕestávky, dodriujme důslednë psychohygie

nická a hygienická pravidla (podrobnëji o nich bude pojednáno v kapitole

o organizaci vzdëlávání). Ovëŕování získanych znalostí a dovedností naplá

nujme tak, аЬу zbyteënë nezvyëovalo napëtí a stres zkouäeného. Volme spíäe

formu dialogu, diskuse, poskytujme dostateënj’I prostor pro pî'ípravu, snai

me se vytvoŕit ménë formální atmosféru. Pro úëastníka vzdëlávání je

pŕiiatelnëjäí rozhovor s jedním zkouäejícím nei s celou zkuäební

komisí.

Lidské putŕehy

Na vëková a individuální speciñka bychom jako lektoŕi nemëli nikdy zapo

mínat. Jejich respektování je klíèem ke spokojenosti úëastníka. Stejnê zásad

ní víznam v koncipování vzdëlávání má sycení lidskych potreb.

Pŕipomínání potŕeb ее zdá byt nadbyteëné, kaidj’I o nich pŕece v1’. Nëkdy

se nám je ale v zápalu a nadäení ëi v ëasovém stresu podaŕí opomenout.

Vysledkem byvá nesoustŕedëní, pasivní nebo neklidny úëastmk тку. Pŕes

osobní snahu obou stran víraznë klesá úroveñ spolupráce a víkonu. Neza

pomínejme, ie do hry vstupují také naäe vlastní potŕeby. Kaidj’I s nás chce

byt jako lektor uznáván, respektován, oblíben.

12



Lidskj'mi potŕebami se zabyvalo a zabyvá mnoho odborníků. Tak vznik

1а různá tŕídëní, popisy, pohledy na në. V poznámkách na konci kapitoly uve

deme pro zájemce jedno z nejznámëjsích ëlenëní, jehoä autorem je americkí

psycholog Abraham Maslow. Vëtsina daläích autorů se shoduje na tom, йе

lidské potŕeby vytváŕejí urëitou hierarchii. Vyvojovë níìe jsou potŕeby pri

mární, zajiäiîující pŕeìití. Fungují na bázi udrìení rovnováhy. Objevují se

také u niìäích ìivoëichů. Potŕeby sekundární jsou oproti tomu typické pro

ëlovëka. Nejsou vrozené a víraznë podléhají osobnímu vívoji jedince. Nëkdy

by’vají nazyvány potŕebami psychickymi (potŕeba poznání sociálních vazeb,

uplatnëní aj.).

Existence lidské potŕeby si ëlovëk nemusí byt Уйду р1пё vëdom. Мййе ьуъ

pŕítomna latentnë, je-li průbëìnë dostateënë sycena. Teprve v okamìiku, kdy

nemůìe byt uspokojována, vystoupí do popŕedí, nastává frustrace. Potom

mluvíme o aktualizované potŕebë. Кайф? ее епайй vzniklou pŕekáìku v uspo

kojování pŕekonat nebo odstranit. Frustrace trvalejsího rázu ëasto velmi

vyraznë ovlivní vyvoj osobnosti. Mechanismus fungování шййе ЬУЬ zejména

u tzv. vyäsích potŕeb jini. Pouîívá se pro nëj název тешу. Poti'eba se proje

vuje snahou o pŕesaäení pŕítomného stavu. Jedinec touìí dosáhnout urëité

úrovnë nasycení dané potŕeby. Jestliìe se mu to podaŕí, nastává uspokojení,

na které ale navazuje snaha о dosaìení jestë vyssí mety. Potŕeba se stále roz

víjí. V lidovém rèení se tento princip zformuloval prostë: Sjídlem roste chut'.

Vyjdeme-li od nejniìsích fyziologickych potŕeb, jako jsou potŕeby kys

líku, potravy, tekutin, tepla, promítnou se do vzdëlávacího procesu zejména

z hlediska organizaëního. Poradíme lektorovi, aby ëasto vëtral. Zejména, jde

li o mali prostor nebo vëtëí skupinu. Vyhnëme se vsak tomu, йе jednomu

z úëastníků bude stále táhnout na záda, nebo bude po celí semináŕ sedët

v průvanu. Знайте ее o udrìení optimální teploty v uëebnë — ani pŕetopeno,

ani chladno. Obojí má rozkladní vliv. Nezapomínejme dèlat pŕestávky pro

obëerstvení a hygienické úkony. Od ölovëka, kterí je hladoví a prochladlí,

neëekejme ìádné závratné intelektuální vykony. Jeho pozornost bude

vyraznë kolísat, ochota k vyukovím ëinnostem postupnë klesat. (Podrobnëji

se o respektování fyziolog'ickych potŕeb pŕi pŕípravë a organizaci vzdëláva

cích akcí doëtete v kapitole о psychohygienë тку.)

Vhodnymi organizaëními úkony můìeme zajistit respektování základních

potŕeb úëastníků. Pŕi vzdëlávání vsak hrají podstatnou roli také daläí lidské

potŕeby. Zvaìme napŕíklad, zda bude mít кашу ëlovëk dostatek osobního

prostoru. Pokud budou totiì úëastníci na ееЬе delsí dobu namaëkáni, u vêtäi

ny se objeví neklid pramenící ze ztráty pocitu bezpeëí. Nebudeme-li sytit

potŕebu bezpeëí, úëastník se bude cítit ohroiení, nejistí, stane se bud’

pasivním nebo ай agresivním. Ohrozit pocit bezpeëí můieme také znevaìo
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váním jedince, jeho nevhodnou veŕejnou kritikou, zesmëäñováním, zpochyb

ñováním jeho zkuäeností. Pokud se nám nëco podobného vůëi úèastníkov'i po

daŕí, vyrazné a vëtäinou okamäitë to sníìí jeho ochotu ke spolupráci a moti

vaci k daläímu vzdëlávání. Nedostatkem bezpeëí můîe byt ohroäen i lektor.

Můìe ztrácet půdu pod nohama. Nëkdy postaëí odbojny, agresivní úèastník,

ktery lektora neakceptuje. Jindy můìe nejistotu vyvolat úëastník - ätoural.

Vyznamnë byvá potŕeba bezpeèí a jistoty naruäena ve zkouäkové situaci.

Naopak, dame-li kaädému dostatek respektu, naplníme tím jeho potŕebu

úcty, sebepotvrzení, uplatnëní a rozhodnë povzbudíme jeho osobní anga

ìovanost ve vzdëlávací akci. Postaëí ocenit pŕíspëvek do debaty, podé

kovat za názor, vyzdvihnout podíl jednotlivce.

To oväem neznamená, йе lektor musí s kaìdym zveŕejnënym názorem sou

hlasit. I nevhodny pî'íklad ëi postoj lze ve Vyuce dobŕe vyuäít, napŕíklad jako

vychodisko k diskusi. Můäeme se pak ptát na pohled ostatních ëlenů skupi

ny, hledat argumenty, umoänit debatu. Dávejme proto úëastníkům jasnë

najevo, йе se nemusejí vyslovení vlastních postŕehů obávat, йе nebudou ká

ráni nebo zesmëäñováni. Zŕetelnë vymezme právo na vlastní nazori právo na

omyl. Úèelem vzdëlávání je mimo jiné také hledání správnych cest.

Je tŕeba pî'ipomenout, йе zmínëné ohroäení nemusí mit na svëdomí pouze

chybující lektor. Nëkdy se nedostatek respektu projev'í i mezi úèastmky

navzájem. Pak je na místë zásah lektora jako vyrazného spolutvůrce atmo

sféry ve skupinë. Podstatny je osobní vzor lektora, jeho akceptace úèastníků

vzdëlávání.

Potŕeba sebepotvrzení, uplatnéní, získání respektu je důleiitá také v práci

s lektory. Proto bude zmínëna dale.

Záimy, hodnnty, motivace úñastníků

S osobními potŕebami jedince a jejich naplńování jsou spojeny jeho zájmy.

Mají v îivotë vyznamnou pozici. Vyjadŕují щепу styl zamëŕení osobnosti.

Budou pro nas podstatné zejména proto, йе se pohybujeme a vzdëláváme

v prostŕedí napî'íklad obëanskych sdruäení. Mnohá z nich jsou vybudována

na spoleënych zájmech svych èlenů. Lektor by si mël byt vëdom urëité speci

alizace úëastníků a získat o ní zakladní informace. V ideálním pŕípadë by

nemël působit jako zásah z vnëjäku. Byt se vénuje tématům relativnë neu

trálním, aplikace by mëly odpov'ídat reálnym podmínkám a praxi konkrét

ního sdrgäení. Hledáme-li tedy pî'íklad krizové situace, u rybáì'ů pouäijeme

dusící se ryby pod ledem a u hasiëů haäení poìáru. Nikoli opaënë. Tento zjed

noduäeny pî'ímër vystihuje podstatu. Zajímejme se vìdy s pŕedstihem o typ
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a působení daného sdružení, zájmovou orientaci, o fungování lokálního usku

pení atd.

V obecné češtině má slovo zájem hojné využití. Může označovat koníčky

ve volném čase, dlouhodobou tendenci, ale i něco velmi krátkého a povrch

ního. Vjazyce odborném vymezíme zájem jako „schopnost trvalejšího zaměře

ní, soustředění se na určitou činnost, a s výrazným emočním doprovodem. Sti

muluje myšlení, paměť, vůli ajiné psychické procesy“ (Hartl 1993). Tamtéž se

pak dozvídáme také, že „lidé se svými zájmy výrazně liší, a to nejen svým

zaměřením, ale i trvalostí, hloubkou, šířkou, intenzitou a hodnotou. Vypo

vídají mnohé o osobnosti a životní dráze člověka.“

Osobní potřeby a zájmy jsou základními kameny hodnotové orientace

jedince. Hodnoty tvoří u každého individua specifický systém, který se během

života výrazně proměňuje. Ovlivňuje jej také společenské prostředí (např. rodi

na, přátelé, kolegové, další Skupiny lidí, s nimiž se stýkáme, jejich zkušenosti,

tradice, hodnoty). Tyto struktury výrazně působí na naše hodnocení a posuzo

vání okolních jevů. Závažná je právě emoční vazba, jež určuje hodnotu v očích

konkrétm'ho člověka. Zřejmý je zde také vliv věkových specifik. Jako lektoři

mějme na paměti, že co je podstatné pro dospívající, nemusí být zdaleka pod

statné pro starší věkové kategorie. Pro adolescenty je například velmi důleži

té mínění a hodnocení vrstevníků. Oproti tomu u starších jedinců bude převa

žovat autonomie a nezávislost v názorech. Hodnoty mění svůj význam také

v závislosti na momentálním stavu. Důraz na zdraví vystoupí výrazně do

popředí v momentě, kdy se objeví zdravotní potíže. Hodnotu, kterou pro nás má

určitá osoba, pocítíme zřetelně při její dlouhodobé nepřítomnosti nebo dokonce

ztrátě. Nepodceňujme ani význam osobních zájmů účastníků. Pro mnohé

z nich mají cenu, která neodpovídá naší vlastní zkušenosti a hierarchíi hodnot.

Hodnota je definována jako „názor na to, co je žádoucí, dobré, a со

nežádoucí, zlé. Vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci,

události nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potřeb, zájmů. Hod

noty se vytvářejí a postupně diferencují v procesu socializace“ (Hartl 1993).

Potřeby, postoje, zájmy, sklony a další Složky lidské osobnosti společně

vytvářejí motivační strukturu jedince. Kvalitu jakékoli činnosti, kterou

člověk vykonává, zásadním způsobem ovlivňuje, nakolik je k ní motivován.

Vymezení pojmu motivace, jeho popis a chápání se mezi jednotlivými psy

chologickými školami liší. Tím se z didaktického hlediska komplikuje jeho

výklad. Přesto je pro proces vzdělávání zcela zásadním a neopomenutelným.

Motiv jako základní element motivační struktury bývá odvozen od uspo

kojování potřeb. Hartl (1993) uvádí, že „motiv je pohnutka, příčina činnosti,

jednání člověka zaměřené na uspokojení určité potřeby. Motiv má cíl a směr,

intenzitu a trvalost.“
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Obvykle se rozliäují pohnutky vnitŕní a vnëjäí. Mezi vnitî-ní se ŕadí

právë lidské potŕeby. Vnëjäími je zpravidla mínën popud zvnëjäku - událost,

jev, poiadavek, okolnost. Motivace je pak chápána jako „souhrn c'initelů,

které podnëczg'í, energizuií a ŕídí průbëh chování élove'ka a jeho proiívání ve

vztazích k okolnímu svëtu a k sobë samému“ (Lokäová, Lokäa 1999). Ve vzdë

lávání dospëlych má motivace zásadní vliv. Pro rozvoj motivace pî-i

vzdëlávání je důleiité, аЬу lektor chápal rozdíl mezi vnëjäí a vnitŕní motiva

cí úëastníků. Vnitî'ní motivace znamená, ie jedinec urëitou ëinnost vyko

nává zpravidla spontánnë, pro èinnost samu, z vlastní iniciativy, neoëekává

odmënu, vnëjäí stimul. Hnací silou jsou tu vnitŕní tendence (potŕeby, zájmy).

О vnëjäí motivaci hovoŕíme, kdyi je èinnost vykonávána pod vlivem sociálnë

psychologické situace, působí vnëjäí podnëty - snaha o dosaiení pochvaly,

zisku, vyhnutí se trestu apod.

Nezapomeñme uspokojovat uvedené potî-eby (potŕeba rozvíjet ее, uplatnit

ее, získat ocenëní, odstranit vlastní nedostatky apod.) a plnit tak oëekávání

vzdëlávanych. Dospëlého lze daleko lépe motivovat úspëchem jeho

uëení nei uëit chybami. Aktuální motivace stoupá pí-i uëení ve skupinë,

pŕi stŕídání vyukovích metod, pî-i osvojování novj'ch poznatků, pŕi aktivním

zapojení vzdëlávanych. Motivaëní funkci má také zpëtná vazba. U dospëlych

doporuëujeme průbëinë poskytovat zejména pozitivní hodnocení.

Pro efektivní vzdëlávání je vyhodná vnítì'ní motivace. Je to optimální stav,

ale nemůieme ho pŕedpokládat u väech zúëastnènych. Nedejme se tedy odra

dit. Je tî'eba poëítat s různorodou vychozí motivaci. Uvëdomme si, proë ее

lidé úëastní ve volném ëase vzdëlávací akce. Jakí pocit je nutí dobrovolnë se

dále vzdëlávat? Nëkdy úëastník pŕichází pod vnëjäím tlakem, je donucen

okolnostmi. Musí napŕíklad projít kurzem, аЬу jej organizace povëŕila funk

cí. Můieme tedy podle vstupního stavu sestavit jednoduchou typologii úëast

níků:

způsob pŕihláäení vztah k akci

sami se pŕihiásìii ohci tam jet

byiì pŕìhláàeni ohceè tam iet?

byli vyslání zajed' tam!

Na tomto místë je zajímavá úvaha o celkové motivaci k ëinnosti v daném

obëanském sdruiení apod. Je Ölen orientován altruisticky (jednání a chování

ve prospëch druhych lidí)? Jaké potŕeby jsou jeho působením v uskupení
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syceny? Významnou roli tu bude v mnoha případech hrát potřeba

náležení, také potřeba úcty a respektu.

Podobně budeme brát v úvahu i motivační struktury lektorů. Při práci

s lektorským sborem poskytneme uznání, povzbuzení, využijeme především

pozitivní motivace. Podrobnosti opět uvedeme dále.

Účastníci jako sociální skupina

Kromě psychologických zvláštností jedince vstupují do hry kvality sku

piny, kterou účastníci vytvářejí. Lektor by měl mít už na začátku výuky

k dispozici také informace o tom, zda se účastníci znají, zda pracují ve

stejném občanském Sdružení, zda žijí a působí ve stejném místě apod. Volba

cílů a prostředků je také závislá na velikosti skupiny. Podstatná je okolnost,

že kvality vzniklé skupiny se nerovnají prostému součtu kvalit jednotlivých

členů. Vznikají vztahy, vzájemné vlivy, vytvářejí se postupně pravidla fungo

vání celého útvaru. Čím déle budou účastníci spolu pracovat, tím vý

razněji ovlivní složení a fungování skupiny vzdělávací proces. Vytvo

ří se vazby, podskupiny, mezi nimi soutěživost až řevnivost. Výrazně je

ovlivněna motivace k učení. Někdo z účastníků bude chtít vyniknout, vzbu

dit pozornost, jiný se bude ostýchat, obávat se, aby se neztrapnil, další se

bude chovat odtažitě. Určité chování bude skupina přijímat, jiné odsoudí.

Věnujme proto těmto okolnostem dostatek pozornosti zejména u dlouho

dobějších cyklů nebo internátních kurzů. Zde se může chování jednotlivců

významně měnit. Vyvíjet se bude i celá Skupina (Viz dále - Pozice a role).

Při výuce si všímáme účastníků aktivních, ale i oponujících, s oblibou dis

kutujících a prezentujících své názory. Ti se většinou přehlédnout nedají.

Bývá však častou chybou, jestliže soustředíme svou pozornost pouze na tyto

výrazné jedince. Rozložení lektorovy pozornosti musí obsáhnout všechny, tedy

i pasivnější, popřípadě méně akceptované účastnflšy. Oslovujme je, cíleně se

jich ptejme, ukládejme jim úkoly, nabídněme respekt a uznání. Zapojme je do

činnosti, aktivizujme.

Z hlediska sociální psychologie můžeme posuzovat účastníky vzdělávání

jako sociální skupinu. Ta bývá vymezována různě. Uvádíme definici podle

Hartla: „Skupina je seskupení osob, které spojuje určitý znak... Nejčastěji

zkoumané znaky skupiny jsou: vzájemná interakce členů, spolupráce, identi

fikace se skupinou, skupinové role, komunikace ve skupině aj. “

Rozlišujeme malé a velké sociální skupiny. Nerozhoduje jenom počet čle

nů. Pro malou skupinu je příznačná jejich vzájemná znalost, trvalost jejich
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vztahů, osobní styky, společné normy a cíle, závislost rolí. To bude platit také

pro účastm'ky kurzu.

Skupiny primární а sekundární se liší blízkostí členů a intimitou vzta

hů. Jako příklad primární Skupiny poslouží rodina, za sekundární můžeme

označit například pracovní tým.

Členění na formální a neformální celky pomáhá rozlišit skupiny

vzniklé spontánně a ty, které byly vytvořeny zvnějšku působícími okolnost

mi. Jako příklad neformální skupiny můžeme použít partu kamarádů. For

mální skupinou je například školní třída, která je zformována prostřednic

tvím úředních úkonů.

Všimněme si také vztahu mezi jedincem a skupinou. V identifikaci

člena se skupinou mohou nastat různé varianty. Další dimenzí je vnímání

jedince skupinou, jeho akceptace. Kombinujeme-li tato dvě hlediska, vytvo

říme čtyři typy sociálních skupin:

druh sociální skupiny přitažlivost skupiny přitažlivost jedince

pro jedince pro skupinu

referenční chci být jejím členem Skupina mě za člena

nepovažuje

marginální nechci být jejím členem Skupina mé za člena

považuje

členská chci být členem skupina mě přijímá

nečlenská nestojím O členství skupina mě nevnímá

jako člena

Ve vzdělávání dospělých bude mít vztah jedince ke Skupině zásadní vý

znam zejména z hlediska jeho motivace k učení. Pokud se účastm'k bude chtít

stát lektorem (bude usilovat o členství ve skupině lektorů, chce působit v lek

torském sboru), bude mnohem lépe přijímat vzdělávací proces, než kdyby byl

vnějšími okolnostmi nucen pouze splnit podmínky dané kvalifikace. Jedinec

bude také ovlivňován atmosférou ve skupině, vytvořenými vazbami, příkla

dy ostatních účastníků (i lektorů), soutěživostí, uznávaným chováním

a mnoha dalšími aspekty. Uvedené předznamená nejen účastníkovo chování

ve výuce, ale celý proces jeho vzdělávání (např. motivaci, efektivitu).

Mechanismy fungující ve skupině lidí jsou platné i pro vztahy mezi lekto

ry. Nejen účastníci, ale i lektorský sbor je sociální skupinou a jako taková má

svou dynamiku. Vývoj malé sociální skupiny bude popsán níže.
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Pozice a role

„v

Seskupenl ucastníků kurzu budeme tedy povaîovat za malou sociální sku

pinu. Podstatné pro nás bude, jaké se v ní vytváŕejí vztahy, jakou má struk

turu, jak se vyvíjí. Ve vztazích mezi êleny se projevují vlastností a schopnos

ti jednotlivců, jejich individuální specifika, ale také nëkteré vnëjäí okolnosti.

Důleìity bude napŕíklad úëel, pro kterjf skupina vznikla, a délka jejího

fungování.

Jednotliví ëlenové se od sebe postupnë odliäují. Kaidj" zaujímá pozici, pŕi

jímá svou roli. Nëkteŕí záhy vystoupí do popŕedí, jiní ее prosadí jen v urëité

situaci - pŕi rozhodování, pŕi sporu, pî'i zadání konkrétního úkolu apod. Tím

ее postupnë poznávají a vzájemné vztahy ее upevñují. Vznikají urëité vzorce

vazeb, vyjasñuje se vliv kaìdého z ëlenů ijeho ob11^benost a spoleêenskj’I sta

tus. Osoby uvnitŕ sociální skupiny mohou napŕíklad koexistovat, kooperovat,

soutëîit, soupeŕit. Pro víuku to můìe mít zásadní víznam. Èevnivost,

pŕehnaná soutëìivost a podobné jevy naruäí spolupráci nejen mezi

úëastníky navzájem, ale mnohdy i mezi úëastníkem a lektorem.

Nepŕimëŕené osobní ambice èasto rozloîí tymovou ëinnost, zkomplikují práci

v menäích skupinách. Pokud ее zejména v deläích (napŕ. иудеи а déle) poby

tovych vzdëlávacích kurzech objeví podobné tendence, mëli bychom reagovat

mimo jiné vhodnym víbërem metod vyuky.

Zpët k postavení jedince ve skupinë. Zmínili jsme ее, ie кашу ëlen zaují

má urëitou pozici a roli. Pozicí rozumíme umístëní jedince ve skupinové hie

rarchii podle oblíbenosti a uznání. Z hlediska oblfbenosti můîeme èlena

zaŕadit do pëtistupñové äkály:

° populární;

° oblûxeny;

° akceptovany;

° trpëny;

° mimostojící.

Zahrnuje Spektrum od ëlovëka, kterj’r je ve skupinë velmi ob11^beny, ай ро

takového, kterj’r je outsiderem, sympatie vzbuzuje jen víjimeënë. Pŕíèin

umístëní jedince na urëité pozici můîe byt hned nëkolik. Kromë povahovích

vlastností a daläích charakteristik trvalejäího rázu vstupují do hry krátko

dobèjäí vlivy — pŕechodné znevíhodnëní ëi oslabení (osobní problémy, zdra

votní komplikace apod.) nebo naopak vyhoda (momentální úspëch atd.).

Podle uznání a osobního vlivu ve skupinë byla sestavena opët stupnice:

° vůdce;

° pomocm’k/aktivista;
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° souputník;

° pasivní;

° periferní.

Škála obsahuje na jedné straně jedince s výrazným vlivem a mocí, na

straně druhé členy, kteří nemají na rozhodování ve skupině prakticky žádný

vliv. V malé sociální skupině zpravidla platí, že jeden výrazný vůdce kolem

sebe shromažďuje několik svých pomocm'ků. Ti se podfiejí na jeho osobní

moci a zároveň jeho pozici svých chováním posilují.

Zdůrazňujeme rozdfl mezi vlivem a oblíbeností. I jedinec, který není ve

skupině příliš oblíben, může mít silnou autoritu, výrazně ovlivňovat rozho

dovací procesy. Ve svém okolí určitě najdeme někoho, kdo při rozhodování

dokáže prosadit svůj názor a skupina jej respektuje, přesto ho ale na svůj

večírek pro přátele nepozveme.

Statutem je míněna společenská hodnota člověka. Je to míra uznání,

respektu a postavení, kterou si ve společnosti získá prestiž. Často bývá pod

míněn původem, vzděláním, profesí, majetkem, příslušenstvím k určité sku

pině apod. Úzce souvisí se sociální pozicí a rolí jedince. Role je očekávané

chování. Každý 2 nás zastává celou řadu rolí. V běžném životě se stáváme

manželem, synem, kolegou, otcem apod. Často musíme velmi rychle a plynu

le přecházet z jedné do druhé. Každá z nich představuje soubor určitého cho

vání, které od nás okolí očekává.

Jako příklad uveďme ženu, která je matkou a současně zastává řídící

funkci. V roli matky od ní její děti, manžel a ostatní očekávají trpělivost, vlíd

nost, laskavost, pochopení. Jako řídící pracovm'k by oproti tomu měla být roz

hodná, výkonná, přísná. Kromě rodinných a pracovních rolí zaujímáme role

v dalších seskupeních. Někdo se stane mluvčím skupiny, jiný organizátorem,

šaškem, oponentem atd.

Vnitřní mnohotvárnost sociální skupiny vyplývá z charakteristik a posta

vení jednotlivých členů, jejich vzájemných vztahů, ale také 2 postupných

změn, kterými skupina prochází. Mluvíme o dynamice sociální skupiny. Pro

lektora, jenž vzdělává stejné účastm'ky delší dobu, je zajímavé, že vývoj

malé sociální skupiny má svá pravidla (platí i pro lektorský sbor). Probíhá

v několika fázích. Výrost (1997) uvádí:

° formování - členové se seznamují, orientují;

° bouření - typická je emocionalita a konflikty. Objevuje se snaha o pro

sazení jedince, uspokojování jeho osobních potřeb;

° normování - převáží soudržnost a ujasnění pravidel. Konflikty jsou

překonávány zpřesňováním norem komunikace, sjednocováním postojů,

hodnot a způsobů chování;

° optimální výkon - produktivní řešení úkolů Skupiny, spolupráce na
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dosaîení spoleëních cñů. Vztahy jsou stabilizované, role a pozice

vyjasnëné;

° ukonëení — ëlenové se rozcházejí, uvolńují se ze spoleëenskych a emoë

ních vazeb uvnitŕ skupiny.

Doba trvání jednotlivych fází je velmi promënlivá. Kaidá můie trvat

různë dlouho, následují väak vädy za sebou.

Malá sociální skupina, tedy i úöastníci vzdëlávací akce, postupnë vytváŕí

vlastní vnitî'ní normy. Urëité chování je schvalováno, jiné je zavrhováno. Exis

tuje spoleöenská kontrola. Její fungování vede k sankcím za odchylky od

normy. Vystupování jedince tak můìe způsobit mezi ostatními úëastníky rep

tání, halasení i otevŕenfI slovní nesouhlas, v mezním pŕípadë i vyvrìení. Jako

lektoŕi se můìeme podûet na formování pravidel a norem, ati jsou vyŕëena ëi

nikoli.

Znalost uuedenych zákonitostí se dobŕe uplatní pŕi koncipování delëího

vzdëlávacího cyklu, kdy pracujeme se skupinou úc'astníků napŕíklad v inter

nátním kurzu. Aktivity s vysokymi nároky na vykon, kooperaci a komunikaci

uvnitŕ skupiny nebudeme proto zaŕazovat ani na zaëátek, ani na úplny konec

celé akce.

Poznámky

Abraham Maslow sestavil hierarchii lidskích potŕeb. Ve své teorii uplat

ñuje následující princip: „Pokud nejsou potŕeby urc'itého stupnë v hierarchii

v dostateëné míŕe uspokojeny, dals'í vzestupny krak nenastane. То иёа/е nezna

mená, z'e potŕeby jedince musejí Ь)?! na kaz'dé úrovni hierarchie zcela naplnë

ny“ (Drapela 1997). Systém byvá zobrazován jako pyramida, jehoì základnu

tvoŕí potŕeby nejniìäí a vrcholek ty nejvyéäí. Maslow hlavnë rozliäuje:

° fyziologické potŕeby — zakladní biologické potŕeby nutné k pŕeìití

jedince. Do tohoto okruhu patŕí potŕeba potravy, tekutin, kyslíku apod.

Pŕi jejich neuspokojení nastává napëtí, které zasáhne fungování celé

osobnosti ëlovëka. Pozornost a energie jedince se orientuje na odstranë

ní nedostatku;

° potŕeby bezpeéí — tvoŕí daläí úroveñ, zahrnují potŕeby chránící integ

ritu jedince. Zde zmíníme potŕeby bezpeëí, ŕádu, struktury, ochrany

pŕed nebezpeëím, poranêním, strachem, úzkostí, zmatkem apod.

Uvedené dvë kategorie povaìuje Maslow za tzv. niìäí potŕeby. Po jejich

uspokojení nastupují daläí dvë úrovnë pŕedstavující tzv. vyääí lidské potŕeby:

° potŕeby lásky a pŕináleîení — souvisí s potŕebou bezpeëí. Zahmují

väak hlubäí citové zakoŕenëní. Patŕí sem touha po emoëním zázemí,
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lásce, vztahu, celoìivotní snaha o zaëlenëní do různych skupin. Tato

potŕeba hraje bezpochyby roli v motivaci ëlenství v zájmovj'ch organi

zacích a obëanskych sdruìeních;

potŕeby úcty - Maslow tŕídí na potŕeby sebeúcty a potŕeby úcty dru

hych. Rozumíme jimi potŕebu uznání, prestiîe, dobré povësti apod.;

potŕeby sebeaktualizace — pŕedstavují nejvyëèí úroveñ potŕeb. Jako

pŕíklad jmenujme potŕebu sebeuskuteënëní, poznání, porozumëní,

potŕebu estetickych proìitků. Nejsou nikdy zcela naplnëny, ale ëlovëk

o jejich uspokojení stále usiluje. Maslow jimi míní vyuìití vëech

moìností jedince, popisuje patnáct znaků sebeaktualizace. Jsou mezi

nimi napŕíklad autonomie, asertivita, originalita, tvoŕivost. Öím vyääí

je úroveñ potŕeb v hierarchii, tím existuje vëtäí individuální rozdílnost.

Vyhodou tohoto pojetí je pŕehlednost a srozumitelnost.
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Proces vzdëláváni

Zamëŕme se na samu vyuku. Pŕipomeñme, йе i dílëí kurz ëi semináŕ je tŕe

ba pŕipravovat a vést s ohledem na äiräí kontext. Vìdy berme v úvahu, komu

je urëen, na jaké äkolení a typy kvaliñkace navazuje. Tŕebaìe se vënujeme

pouze dílëímu tématu, uíäí specializaci, mëli bychom zvaìovat celkové půso

bení na úëastníka. Svoje snaìení koordinujme s ostatními lektory. Mëjme na

pamëti, йе vzdëláváním nepŕedáváme pouze щепу systém znalostí a doved

ností, ale podílíme ее na víchovë úëastnlka. Tŕebaäe pojmy víchova a vzdë

lávání byvají nejëastéji pouäívány ve vztahu k dëtem, stejnymi procesy pro

cházíme po cely’7 íivot.

Pojímáme tedy vzdëlávání jako permanentní celoäivotm' proces. Proto

bychom mëli dokázat pŕi vedení a plánování vzdëlávacích aktivit vytváŕet

podmínky pro daläí rozvoj úëastmků, zejména působí-li úëastníci sami

jako lektoŕi.

Kromë novinek v oboru, kterému ее vënují, jim průbëiné vzdëlávání můìe

pŕinést rozäíŕení väeobecného pŕehledu, zdokonalení komunikaöních doved

nosti, rozvinutí tvoŕivosti, kooperace, pruinosti apod. Znamená to, ie топей-и

je nejrůznëjëí vëdomosti, dovednosti a schopnosti důleäité pro lektorské půso

bení i osobní äivot. Proto je podstatná podpora motivace úëastníků k daläímu

sebezdokonalování. О motivaci jsme psali ui dŕíve.

Cile a nhsah

Vyuka je sama o sobë velmi sloiitím procesem. Pro lepéí pochopení záko

nitostí jejího flmgování ji rozëleníme na základní stavební kameny. Budeme

mluvit o cíli a obsahu vzdëlávání a prostî'edcích k jejich naplnëní.

Dŕíve, nei zaëneme vzdëlávací aktivity plánovat, peëlivë si pro

mysleme, ëeho chceme dosáhnout. Zdaleka ne кашу, kdo vzdëlává,

dokáäe svůj cíl úëelnë a pŕimëŕenë stanovit a pracovat s ním. Prostŕedky pak

ve víuce můie volit spíëe náhodnë a vísledkem nezŕídka byvá nespokojenost

na jedné nebo dokonce obou stranách. Jak píäe Petty (1996): „Kdo neplánlq'e,
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plánuje neúspëch.“ Proto se nad formulací vzdëlávacích cílů zamyslíme

podrobnëji.

Tady ie pŕíklad stanovení cile, vymezení nbsahu а Wbéru prnstŕedků:

PosTuP PLÁNovÁNi

ciL

úèastníci se nauòí ukládat bezvládné

tèlo do stabilizované podoby (SP)

OBSAH

 stabilizovaná poloha

- uloíení do stabilizované polohy

wsTuPNí DIAGNOSTIKA

VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA (ovëŕování)

védí, со je stabilizovaná dokáíí vèichnì uloîit tèlo

poloha? do stabilizované polohy?

umí ji nèkdo pouìít?

PROSTÉEDKY

NEHMoTNÉ HMoTNÉ

organizaöní formy: pomùcky:

 semináŕ  uóebnice s obrázkem SP

vzdëlávací metody: - fólie s postupem uloíení

 vyklad do SP

- ukázka — робЮйКа па 2ет

- nácvik ve dvojicích technika:

- zpètny'l projektor

Cíl ve vzdëlávání pŕedstavuje primární otázku. Naäe smëŕování, urëení

mety, které chci dosáhnout, jednoznaënë musí pŕedurëit pŕípravu i realiza

ci celého vychovnë vzdëlávacího procesu. Pŕed vymezením cílů si vidy

pokládáme otázku: Na co navazujeme?

Petty (1996) uvádí vzorec ëtyŕ fází:
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1. rozhodnutí: лаку je náä cíl?

2. plán ëinnosti: Jak nejlépe с11е dosáhnout?

3. ëinnost: Uskuteënëní plánu.

4. vyhodnocení ëinnosti: Dosáhli jsme svého с11е? Chceme jej zmënít?

(О hodnocení vzdëlávacích aktivit a zpëtné vazbë bude pojednáno dále.)

Zhodnocení a míra dosaîení stanovenych cílů ovlivní formulaci daläích

navazujících cílů. Proto jde o proces ve své podstatë cyklicky.

Stanovené с11е se liäí jednak podle míry obecnosti a jednak podle базо

vého horizontu, pro ktery jsou vymezeny. Rámcové с11е obecnëjèího charak

teru urèují celkové zamëŕení, smër. Mohou Vyplyvat z akreditovanych osnov,

vyukovych programů apod. Dále je pak konkretizujeme pro různé oblasti

působení. Rozpracujeme je pro jednotlivé aktivity ai po dílëí uëební ройа

davky.

Podle ëasové dimenze vzdëlávací с11е dëlíme na:

° krátkodobé - stanovíme je napŕíklad jak pro tydenní vzdëlávací akci,

tak i pro dvouhodinové zamëstnání;

° dlouhodobé - sem patŕí jak vyhledy na nëkolik let, tak с11е napŕ. celo

roëního projektu. Kdyî formulujeme cílovj7 stav, mëli bychom jej po

rovnat se stavem nynëjäím. Rozdíl mezi nimí pŕedstavuje potŕebnou

zmènu. Zamëŕujeme se na urëitou sloîku osobnosti úëastníka.

(О struktuŕe osobnosti se doëtete ve druhé kapitole.) Pŕi vzdëlávání

dospëlych se zpravidla snaiíme, abychom dosáhli zmëny v:

° dovednostech (v tom, co úëastník dëlá);

° znalostech (co ví);

° postojích (co cítí, proìívá);

° hodnocení (jak hodnotí);

° porozumëní (jak chápe).

Cíl tak vëtäinou formulujeme jako posun v rozvoji osobnosti vzdëlávaného,

jako zmënu jeho kvalit. Mëli bychom jej väak vîdy vymezit tak, aby se dalo

ovëí'it jeho splnëní. Cíl vyjádŕíme napŕíklad jako poìadovany vykon

úëastníka (můìeme také stanovit podmínky jeho dosaiení, vytvoŕit normy

apod.). Lehce pak zjistíme, zda jsme vytëeny cíl naplnili.

Mezi oílem a obsahem vzdëlávání existuje úzká vazba. Pŕes vzájemnou

závislost by väak nemëly byt zamëñovány. Obsahem se zpravidla mim’ struk

turovaná soustava poznatků, zkuäeností a ëinností. Ta by se pak ve vzdëláva

cím procesu mëla podle stanovenych cílů transformovat do znalostí, dovednos

tí, návyků, schopností, postojů a pŕesvëdëení úëastmků. V lektorské praxi byvá

také obsah podobnë jako obecné с11е vëtäinou dán akreditovanymi osnovami,

vyukovymi plány, vzdëlávacími programy jednotlivych obëanskych sdruìení

apod.
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Prnstŕedky k dnsaîení stannvenúch cilů

Jak ukazuje schéma postupu plánování na stranë 24, vzdëlávací cíl a také

obsah jednoznaònë urëují prostŕedky, které vedou k dosaäení stanovenych

úkolů. Ve víuce rozliäujeme didaktické prostŕedky (didaktika  viz slov

níëek pojmů v 7. kapitole):

° nehmotné — vzdêlávací metody, organizaëní formy vzdëlávaní, vyuko

vé klima aj.;

° hmotné - pomůcky, didaktická technika, materiální vybavení uëebny aj.

Pŕi formulaci cílů, ale i volbë organizaëních forem a vzdëlávacích metod se

î'ídíme pedagogickymi zásadami. Nejdůleìitëjäí z nich jsou:

° pŕimèî-enost — postupujeme adekvátnë k charakteristikám úëastníků

(vëkové a individuální zvláätnosti atd.), cíli i obsahu vzdëlávání;

° názornost — mëjme na pamëti, йе smyslové vjemy mají zásadní vliv na

poznávací procesy, pŕestoìe u dospëlích na rozdíl od dêtí můîeme pŕed

pokládat znaëníI rozsah názornj'ch pŕedstav a vlastních zkuäeností;

° systematiënost - zachovávejme posloupnosti, nevzdëlávejme nahodi

le, bez struktury a jasného systému. Poznatky pŕedkládejme utŕídëné,

logicky sestavené;

° jednota a soustavnost — udräujme stejné poîadavky, pravidla

dohodnëme pŕedem a nemëñme je. Mëla by byt jasná a srozumitelná;

° důslednost;

° aktivita úëastníka — аоэрё1у úëastník vzdëlávání je schopen rovno

právného vztahu vůëi lektorovi, bjfvá také k uëení dobŕe motivován.

Jeho aktivita a podíl na formování vzdëlávacího procesu je tedy mno

hem vyääí, nei je tomu napí'íklad u dëtí.

Nehmotné viukové prostŕedky

Jak bylo uvedeno чуде, rozliäujeme vzdëlávací prostî'edky hmotné

a nehmotné. Nyní se budeme vënovat tèm nehmotním, mezi nëî

patŕí organizaëní formy, vzdëlávací metody, vŕukové klima aj.

V nëkterj'ch pî'ípadech nelze pî'esnë formy a metody oddëlit a roz

liäit. Organizaëní fol-my postihují vnëjäí rámec vzdëlávacího procesu, tedy

pŕedeväím ëasové, prostorové a organizaëní uspoî'ádání. Tî-ídíme je

роще nëkolika hledisek.

Podle ëasové dimenze:

° jednorázové;

° průbëìné (dlouhodobé);

° internátní (pobytové).

Uvedené organizaëní formy lze samozŕejmë různë kombinovat.
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Podle kontaktu mezi lektorem a úëastníkem:

° individuální (samostudium);

° párová (pracuje ее ve dvojici lektor - úèastmk, nebo úëastmk - úëastník);

° skupinová (úëastníci pracují ve skupinách);

° hromadná, ŕrontální (lektor pracuje ее skupinou úèastmků);

° tŕmová (vyuku vede vice lektorů);

° distanëní (vzdëlávání je zprostŕedkováno médii - televize, rozhlas,

internet apod.).

Ve vzdëlávání dospëlych ve volném баее ее nejëastëji uplatñpjí tyto orga

nizaêní formy:

samostudium — samostatná pî'íprava úëastmků mimo vyuku. Můze bít ŕí

zena a strukturována lektorem (zadání domácích úkolů, zpracování písemnos

tí, nastudování odbomé literatury aj.), nebo je iniciována úëastníkem samím;

konzultace - rada, pomoc lektora, která je poskytována obvykle na pŕání

úöastníka. Ten si zpravidla touto cestou ujasní, upî'esní a doplní chybëjící prvky

v pochopení uëiva. Konzultace se obvykle poskytují jako pomoc pî'i zpraco

vání rozsáhlejäí písemné práce (závëreëná, seminární, diplomová apod.) nebo

jako pî'íprava na zkouäku (závëreëné ovëŕení získanj'ch znalostí a dovednos

tí);

semináí' — äkolení, kurz k urëitému tématu;

cviëení — forma zamëŕená na praktickj’I nácvik dovednosti, na aktivitu

úëastmků;

praxe - forma, kdy úëastník vykonává vëtäinou pod vedením odbormka

reálnou ëinnost, pro nii je pï'ipravován. Obvykle se odbyvá pŕímo na odbor

ném pracoviëti;

exkurze — skupinová návätëva mista ói zaî'ízení, která má poznávací cíl.

Ilustruje, doplñuje, rozäiŕuje úëastníkovu zkuäenost (Průcha, Walterová,

Магее 2003);

kurz - obvykle krátkodobj’I vzdëlávací program;

dílna (workshop) - forma organizace kurzu nebo pracovní skupiny, pŕi níz

za î'ízení samotních úëastmků dochází k porovnávání názorů a zkuäeností,

k nácviku dovedností a spoleënému hledání a nacházení î'eäení problémů,

které vnáäejí do dílny sami úëastníci (Průcha, Walterová, Магее 2003);

beseda — kontakt úëastníků ее zajímavou osobností (specialista, pamët

ník, známá osoba apod.), v nëmz pŕevazují prvky vyprávëní a rozhovoru,

nëkdy i demonstrace. Podstatou je působení vzoru a charisma konkrétních

osobností, jejich zkuäeností a prozitků;

pŕednáäka — forma тку, pî'i níz lektor pŕeváznë monologickym způso

bem objasñuje úëastníkům urëité téma;
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letní äkola - speciñcky kurz, jenì se koná v letních mësících. Je urëen

zpravidla úëastníkům, kteŕí se chtëjí zdokonalit v oblasti svého zájmu. Zahr

nuje, pŕednáäky, semináŕe, praktická cvièení, exkurze. Obvykle je doplnën

kulturními, spoleëenskymi ëi sportovními akcemi;

distanëní vzdëlávání - studium zprostŕedkované médii (telefon, roz

hlas, televize, poëítaë, internet apod.). Je zaloîeno na samostatné práci

úëastníků ŕízenych lektorem bez osobního kontaktu. Jsou vyuiívány speciál

në pî'ipravené uëební materiály, které umoìñují poskytnutí individuální pod

pory a hodnocení jednotlivych úëastníků.

Vzdëlávací metodu vymezujeme obvykle jako щепу způsob ëi ces

tu, jeì vede k dosaìení vytëeného vzdëlávacího cíle. Jde о konkrétní

ijukovf7 postup, kterí7 se odvíjí nejen od formulovaného cíle a vyme

zeného obsahu, ale závisí do urëité míry také na zvolené organizaë

ní formé. Jejich tŕídéní se opêt můîe ŕídit nêkolika principy.

Uvádíme tŕi z nich:

Podle zdroje poznání dëlíme vzdëlávací metody na:

° slovní - ústní (víklad, dialog aj.) a písemné (práce s textem, tvorba

písemností aj.);

° názorné — pozorování (exkurze aj.) a prezentace (ukázky pŕedmëtů,

pokusů, ëinností aj.);

° praktická — nácvik pohybovích a pracovních dovedností (pokusy

úëastníků, zkouäení různj'ch ëinností aj.);

° proîitkové (hry, simulace situací aj.).

Podle fáze vzdëlávacího procesu:

° motivaèní — uìívají se v úvodu vyukového bloku nebo jeho дави, slou

ií k posílení zájmu a pozornosti úëastníků, napŕ. rozhovor (pŕipravené

otázky), vyprávëní (pŕíbëh z praxe), ukázka (video, kronika);

° expoziëní - volíme pro seznámení s uëivem, napŕ. чуют, diskuse,

beseda, problémové metody, demonstrace (prezentace - materiály, video

aj.), aktivní praxe a pracovní metody (vyzkouäet si), hra (inscenaëní

metody, hraní rolí, modelové chování), samostudium (práce s literatu

rou), distanëní metody;

° fixaëní — slouií k upevnëní osvojeného uëiva. V této fázi můìeme vy

uìít vëtäinu víäe uvedeních metod, napï'. besedu, problémové metody,

prezentace - aplikace získaného, nácvik, trénink aj.;

° metody zpëtné vazby - vybíráme pŕi ovëî'ování a hodnocení,jsou to napl".

rozhovor, písemná práce, test, ústm’ zkouäka, ŕeäem’ problémové úlohy.
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Pŕi vzdêlávání dospëlych je podstatnym rysem rovnoprávny vztah mezi

úëastníkem a lektorem. Z nëj vyplyvá aktivní podíl vzdëlávaného na celém

procesu. Pro úëely této publikace se nám proto jeví didakticky nejúëelnëjsí

61епё111 vzdëlávacích metod podle míry aktivity úëastníků:

° monologické - vyklad, popis, referát aj. Pŕevaiuje jednostranné slov

ní působení lektora. Úëastník je relativnë pasivním pî'íjemcem infor

mací. Tyto metody kladou vysoké nároky 11а pozornost úëastníka. Z hle

diska lektorskych dovedností jsou ménë nároëné (lze je pomërnë pŕesnë

naplánovat, není nutno ŕeäit ëasté operativní zmëny, distribuce pozor

nosti je jednoduchá apod.). Vyhodou můìe byt moìnost prezentace

pomërnë velkého mnoìství dat v krátkém ëasovém úseku;

' dialogické - diskuse, beseda aj. Úëastmk se můìe aktivnëji podílet na

vyuce. Má moìnost pŕímo zasahovat do dëje, projevit svůj názor, postoj,

uplatnit svou zkusenost. Ne кашу toho vsak vyuìije. Vyhodou tèchto

metod je vyääí angaiovanost úëastníků. S 111 stoupá také mira motivace

k ткет ëinnostem. Důsledkem je zvyäení efektivity vzdëlávání. Pro

lektora jsou dialogické metody nároënëjäí. Musí 11111: kvalitní organizaëní,

ŕeënické a obecné komunikaëní dovednosti, musí se rychle rozhodovat,

musi byt tvoŕivy a flexibilní;

° Problémové - ŕesení modelovych situací aj. Problémové metody pŕed

pokládají vysokou míru aktivity úëastníka, ktery pracuje samo

statnë, vyuku bezprostŕednë formuje, pŕetváŕí. Lektorsky jsou mnohé

velmi nároëné, vyìadují peëlivou pŕípravu. Námaha ее vsak zúroëí

v podobë vysoké efektivity vzdëlávání.

V odborné literature najdeme mnoho dalsích způsobů tŕídëní vzdèlávacích

metod. Také jejich pŕehled se u kaìdého autora liäí. Vybíráme proto ty, které

jsou nejëastèji uìívány pŕi vzdêlávání dospëlych ve volném 6аее. Pokusíme ее

nastínit jejich pŕednosti a omezení:

° vyklad -je to způsob prezentace urëité sumy utŕídënych informaci,

uspoŕádanych do systému. Lektor uëivo úëastníkům vysvëtluje, objas

ñuje pojmy, vztahy apod. Je to metoda monologická, která pŕedpokládá

u úëastníka spíäe pasivitu. Je velmi ëasto pouìívána, protoìe umoìñu

je v krátkém 6аее pŕedat relativnë velké mnoìství údajů. Pí'i vykladu

ale pomërnë rychle stoupá únava a klesá soustŕedëní úëastníků. Dopo

ruëujeme proto kombinovat ji s daläími metodami, nejlépe aktivizaë

ními;

° vyprávëní, popis — metoda, pŕi níì je úëastníkům zprostŕedkován

(1ektorem,jinym úëastníkem, téì zvukovym nebo vizuálním záznamem)

záiitek, událost nebo jev. Můäe jít o subjektivnë zabarvenou interpre
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taci bez nároku na systematiènost. Pŕesto poskytuje velmi cenné pro

vázání teorie s praxí, názorné doplnëní abstraktních struktur konkrét

ními pî'ípady z reálného prostŕedí;

rozhovor, dialog — má ve vyuce siroké uplatnëní. Lisí se znaènë podle

svého úëelu. Rozhovor můze slouzit k seznámení s úëastníky, k jejich

motivaci, k ovëŕování znalostí apod. Otázky pokládané úëastníkům

mohou bit peëlivë pŕipraveny pŕedem, jindy mohou byt operativní reak

cí na aktuální vyukovou situaci;

diskuse - dialogická metoda (mezi úëastníky nebo mezi úëastníky a lek

totem, pï'i panelové diskusi téz mezi nëkolika lektory), pî'i níz dochází

k vzájemné vymëné názorů. Vhodnym vychodiskem pro diskusi můze

byt pŕedvedení inscenace, pŕedlození problému, popis situace apod. V5'

hodou je moänost vysoké angazovanosti úëastníků, kteŕí se uèí formu

lovat vlastní myälenky a nacházet argumenty pro jejich obhájení.

Kromë odbornych obsahů posilují tak i obecné komunikaëní dovednos

ti. Éízení diskuse vsak bívá pro lektora pomërnë nároënym úkolem;

panelová diskuse — jde o nevsední metodu, pï'i níz jsou formulovány

a sdëlovány informace. Nëkolik kompetentních odborníků (lektorů) dis

kutuje na zadané téma, pŕièemä jsou sledováni úèastníky. Byvá vy

uzívána pŕi vëdeckych shromázdéních, ale lze ji s úspëchem aplikovat

i v jinych oblastech. Její nevyhodou je nutnost úëasti nëkolika odbor

níků souëasnë. Také z hlediska pŕípravy je pomërnë nároëná. Pŕesto

můze byt ve vzdëlávání velkím pî'ínosem;

praktická ëinnost (nácvik, pokus, práce s modelem, aj.) — metoda, pŕi

níz úëastníci sami vyvíjejí konkrétní ëinnost, ëímz získávají a upevñují

si dovednosti a schopnost aplikovat vëdomosti. Je nezbytnou souëástí

тку praktickych dovednosti (poskytnutí první pomoci apod.). Spojuje

principy názornosti a aktivity úëastníka. Pro lektora vëtäinou pì'edsta

vuje důkladnou pî'ípravu (pomůcky, material, podmínky atd.);

pozorování (náslech, hospitace, pozorování pí'írodních jevů atd.) - sle

dováním pŕedmëtů, туф organismů, lidí a procesů. Pozorování můze

probíhat s různou mírou zámërnosti a systematiënosti. U slozitych jevů

se můzeme zaméŕit pouze na nëkolik jednotlivostí. Úëastníkům můze

me pi'ipravit pozorovací záznamové archy. Velmi dobŕe se pozorování

uplatñuje pŕi vzdëlávání lektorů. Sledováním kolegů mohou rozlisit do

pady lektorova chování na úëastníky. Skupina ostatních úëastníků jim

take můìe poskytnout Víznamnou zpëtnou vazbu;

demonstrace, ukázka - názorné pŕedvedení pŕedmëtu, procesu ëi jevu.

Nejde o pouhé ukázání, níbrz o lektorem i'ízené pozorování a poznávání

(Průcha, Walterová, Mares',` 2003). Lze sem zaŕadit také ukázky prezen
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tované na exkurzích. Vyhodou je názornost této metody, která vede

nejen k získání poznatků o pozorovaném objektu, ale také k rozvoji

pozorovacích schopnosti a dovednosti;

hra - důlezitá je zejména pro vzdëlávání ve volném case. Patŕí mezi

velmi oblíbené metody. Aktivizuje, posiluje pozornost, umozñuje fyzicky

pohyb úëastníků. Je vhodná v kombinaci е pasivnéjäími metodami. Méli

bychom ale vzdy volit úèelné, úëastníka hrami nepŕesytit. Didakticky

vyuzitelnych typů her je obrovské mnozství. Nëkteré ее blízí hraní rolí

a simulaöním metodám;

interaktivní multimediální metody - skupina metod, které vyuzí

vají pŕedeväím poëítaëovou techniku. Speciální programy dokází reago

vat na úëastníkovy vstupy. Poskytují mu informace, údaje, jejich grafic

ké vyjádŕení, popŕípadë se zvukovym doprovodem, ale i zpétnou vazbu.

Ve své podstatë tento typ vyuky zahrnuje více jednoduääích metod -

pozorování, práci е textem, nácvik, praktickou êinnost atd. Velmi dobŕe

ji pŕijmou zejména mladäí úëastníci. Nejëastëjäím pŕíkladem multime

diálních technik je vyukovy program, poëítaëová simulace, obrazová

a zvuková encyklopedie;

uëení z textu - pouäívá se jak pŕi samostudiu, tak pŕímo ve vyuce.

Úëastník můze z textu prostym ctením získat informace, můze text dále

zpracovávat, doplńovat, hodnotit apod. Pŕestoze uz od útlého vëku dëti

е texty (zejména v uëebnicích) pracují, vyzkumy prokázaly, ze vétäina

lidí pracuje е textem nedokonale, nahodíle, nesystematicky. Proto pova

zujeme za důlezité ее na tuto metodu zaméŕovat, a to pŕedeväím u pŕí

pravy lektorů. Kromë vyuzívání uëebnic a uëebních textů nezapomínej

me ani na odbornou literaturu a ëasopisy, encyklopedie a slovníky;

samostudium, domácí pî'íprava - tato metoda natolik zasahuje do

organizaëního rámce vzdélávání, ze byvá vyëlenëna jako samostatná

organizaëní forma (viz чуде);

písemné, grafické a daläí samostatné práce — úëastníkům je

zadáno zpracování (skupinové nebo individuální) urëitého písemného,

grañckého nebo jiného produktu na konkrétní téma. Cílem můze byt

osvojení si urëitych schopnosti a dovedností nebo jejich prokázání,

ovéŕení. Zpravidla ее pŕi tvorbë zadané práce vyuäívá odborné literatu

ry, konzultací е odbomíky apod.;

problémové metody - úëastníkůmjsou pŕedkládány problémové situ

ace, jejichz ŕeäením získávají nové vëdomosti. Nejsou jim tedy pŕe

dávány hotové znalosti zprostŕedkované lektorem, ale je vyzadována еа

mostatná práce pŕi osvojování novych poznatků a závërů. Rozliäujeme

následující skupiny problémovych metod:
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1. situaëní (pŕípadové) - ŕeäení modelové situace apod.;

2. inscenaëní - hraní rolí, simulace situací apod.;

3. projektové — zpracování samostatného projektu.

О nëkterych problémovych metodách se zmíníme podrobnëji:

° inscenaëm’ metoda — úëastníci hrají role jednajících osob v simulova

né situaci. Mohou ji mit pŕesnë zadánu, nebo ji mohou sami dotváŕet

a jejím prostŕednictvím prezentovat moîné ŕeäení problému. Inscenace

byvá víchodiskem pro diskusi mezi úëastníky;

° metoda doälé poäty - simuluje vyŕizování doälé poäty, pî'edstavuje

trénink racionálního rozhodování. Uëí äiräímu pohledu na ŕeäení dílëích

problémů, nutí tî'ídit informace, analyzovat situaci a volit v omezeném

ëase optimální variantu rozhodnutí (Jíra 1987).

Mezi problémové metody lze zaŕadit také skupinu aktivizaëních metod.

Jejich cílem je posílení aktivity a angaìovanosti úëastníka. Patŕí k nim hry,

práce ve skupinách a daläí metody. Vybíráme dvë ménë známé:

° brainstorming - (2 angl. bouŕení mozku) skupinová technika rozvíje

jící tvoŕivé myälení. V první fázi úëastníci spontánnë sdëlují nápady,

inspirující myälenky, netradiëní ŕeäení, pî'iëemi je zakázáno hodnotit,

kritizovat, omezovat je. Teprve ve druhé fázi se nápady analyzují,

seskupují, modiñkují, dopracovávají s cílem nalézt co nejlepäí ŕeäení

(Průcha, Walterová, Mareä 2003);

° heuristicky rozhovor - druh rozhovoru mezi lektorem a úëastníkem,

jehoì cílem je dovedení úëastníka k odhalení, objevení podstatnych

informaci, vztahů, principů. Opët není pŕedávána zpracovaná uëební

látka, ale úëastník ji odvozuje v dialogu.

Daläí metody slouìící k získávání zpêtné vazby (test, dotazník, ústní zkouä

ka, písemná práce atd.) budou podrobnë zmínëny níìe v kapitole zabyvající

se efektivitou vzdëlávacího procesu.

Drìme se toho, ie víbër metod má byt dostateënë репку, аЬу vyváìil

kolísání pozornosti a zvyäující se únavu úëastníků ve vyuce. Neplatí oväem, йе

êím víc metod, tím lépe. Jejich zvolenych робей Ьу nemël byt pŕehnany. Mu

síme totiì poëítat s urëitou prodlevou nutnou pro seznámení s typem ëinnosti

a adaptací na danou aktivitu. Jednotlivé metody se také vzájemnë ovlivñují

(interference  viz slovníëek v 7. kapitole).

Vzdëlávání dospëlych má vyraznou speciflënost, kterou bychom mëli pŕi

volbë metod respektovat. Jedná se о to, йе (na rozdíl od bëìného äkolního vy

uëování dëtí) u dospëlych preferujeme ty metody, které mají tëiiätë ve vlast

ní aktivitë úëastníků. Následující graf naznaëuje vztah mezi volbou pŕísluä

né kategorie metod a mírou ëinnosti úëastníků a lektora. Je z nëj patrno, йе
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se stoupající aktivitou, resp. podílem úöastníků na vyuce klesá podíl lektora,

ktery ее stává ëlovëkem, jenì spíäe usmërñuje.

monologìoké diaiogìcké problémové

metody metody metody

к /

“655,16“ \

miraакту

Hmntné тише prostŕedky

Po nehmotnych vyukovych prostŕedcích, mezi пей ŕadíme pŕedeväím orga

nizaëní formy a vzdëlávací metody, se budeme dále vënovat prostŕedkům

hmotnym. Napomáhají lektorovi zkvalitñovat vyuku. Jejich pouìití vede

ke sníìení únavy úëastníků, ke zvyäení jejich aktiv-ity, k lepäí koncentraci

pozomosti apod. Pŕi práci s didaktickymi prostŕedky vyuäíváme didaktické

zákonitosti. Pomůcky nejëastëji podporují mluvené slovo, pomáhají obsah

různym způsobem vizualizovat. S takovymi informacemi si pak nás mozek

poradí mnohem snadnëji, protoîe pŕirozenëjäí пей myälení v pojmech je pro

nëj práce s obrazy a pŕedstavami. Potvrzuje se, йе informace vstupují do

naäeho mozku následujícím způsobem:

pŕìjímání informaci 87 % oóima

9 % uèìma

4 % пнут: етуе!у

Знайте ее proto pŕedkládat informace i ve vizuální podobë. Pŕinásejí

zmënu, upoutají pozornost, lépe se zapamatují, napomáhají pochopení vzta

hů a systémů. V mnoha pŕípadech je vyhodné nevizuální informace pŕevést

do vizuální formy. Tady ее uplatní nejrůznéjäí tabulky, diagramy, grafy, vyobra

zelŕ, obrázky s popisem, stupnice a podobné grañcké útvary. Didaktické
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pomůcky tedy mohou vyraznë podpoŕit a zefektivnit proces vyuky a uëení.

Dëlíme je na:

° vjfukové prostŕedky (pomůcky). Pŕímo zahrnují uëivo, vjfukovy

obsah. Můzeme vyuzívat pomůcky hotové nebo ty, které si pŕipravíme

sami. Patŕí sem knihy, uëebnìce, pracovní seäity, texty ëi listy, ukázky,

modely, plakáty, letáky, fotografie, grañcké reprodukce. Pro daläí sku

pinu pomůcek platí, ze k jejich prezentaci je zapotî'ebí didaktické tech

niky (viz níze): fólie pro zpëtny projektor, nahrávky (zvukové 1 оЬга

zové), diapozitivy, ñlmy, vyukové poŕady, poèítaëové programy;

¢ technické prostŕedky (didaktická technika). Samy o sobë nemají

îádnj'1 obsahovy vyznam, pouze jej zprostŕedkovávají. Jsou to

technické prostŕedky, které známe důvërnë ze äkol, pracoviät i naäich

domácností: flip-chart, tabule, ukazovátko, zpëtny projektor, datovy pro

jektor, Videorekorder, nástënka, kamera, osobní poëítaë apod. Následu

jící vyëet a popis nejrozsíŕenëjäí didaktické techniky je urëen zejména

lektorům zaëínajícím. Zkuäenëjsí z mají v jejich uzívání jistë bohatou

praxi.

Tabule

Z vlastní skolní zkuäenosti vëichnj známe tabuli upevnënou na zdi uëebny.

Stále se hojnë uzívají různé varianty béto klasické pomůcky. Nëkteré druhy

jsou umístëny pevnë na zed, jiné jsou posuvné. Pouzívají se tabule volnë sto

jící i tabule na samostatném stojanu. Díky jejich mobilité se lze rychle pŕi

způsobit prestavëním nábytku nebo jinymi zmënami v uëebnë. Jsou tabule

jednoduché, s rozevíracími kï'ídly, s nëkolika plochami různého charakteru

(napŕ. kombinace klasické a magnetické tabule). Kromë dŕevèného podkladu

se pouzívá také kovovy, ktery umozñuje upevnëní hotovych materiálů magne

ty. Vzil se pro ni název magnetická tabule.

Dnes je stále rozäíŕenëjäí tzv. bílá tabule. Kovovy základ umozñuje pouzi

tí magnetů. Oproti bëzné tabuli je natŕena bílou barvou. Pise se na ni spe

ciálními popisovaëi (oznaëenymi zpravidla board, whiteboard nebo WBM).

Mazou se suchou mëkkou textilií. Ta byvá souëástí pŕíslusenství v podobë

magnetické stërky. Její obliba pramení z toho, ze barvou a uzitím pï'ipomíná

papír. Popisovaëe můzeme pouzívat v siroké barevné äkále. Nesmíme vsak

pouzívat jiné typy. Napŕíklad lihovy ñx zanechá trvalou stopu a nedá se beze

zbytku odstranit. Nevyhodou kazdé tabule je to, ze zaznamenany text sma

záním navzdy ztratíme. Tabule se vybornë hodí k zachycení operativních

poznámek — průbëh diskuse, pouzité argumenty, spontánní nápady, ale

i nová slova, odbomé termíny, cizí jména aj. Na tabuli si také můzeme pŕi

pravit dopi'edu osnovu vykladu v bodech. Nehodí se k prezentaci souvislej
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äího textu, е 1111112 mají úëastníci dále pracovat ve svych poznámkách. Pŕi opi

sování z tabule rychle a ëasto stŕídáme vzdálenost, na niz ее musí oko ako

modovat. Vede to k rychlé únavë a slozité orientaci v textu. Pŕi uzívání tabu

le respektujeme stejná pravidla jako u flip-chartu (viz níze).

Nástènka

Nástënkou míníme pevnou desku, která slouzí k prezentaci hotovych

materiálů a pŕedmëtů. Podklad byvá nejèastëji vyroben 2 polystyrenu, kor

ku, textilie (napŕ. koberec) nebo hobry. Kromë pevnych ее rozäíŕily modely

mobilní, volnë stojící v prostoru. Jejich vyhodou je moznost vyuzití obou

stran celé desky. S úspëchem jich pouzijeme k prezentaci nejrůznëjäích di

daktickych pomůcek (fotografie, letáky, dokumenty, vyrobky) i organizaèních

informací o kurzu.

Flip-chart

Dnes hojnë uzívaná didaktická pomůcka je vlastnë jakousi papírovou vari

antou tabule. Jde o stojan е podkladovou deskou, do níz ее upínají velké archy

papíru. K popisování pouzíváme nejlépe silnë píäící tmavé ñxy. Flip-chart je

sice menäí nez tabule, zato je mobilnëjäí. Vëtäinou má skládací stojan a oddë

litelnou podkladovou plochu. Dá ее snadno pŕenáäet a pŕevázet osobním auto

mobilem. Kombinuje v sobë také nëkolik mozností záznamu písma a gra

fiky. Podkladová deska sama je upravena jako bílá tabule a má stejné uzití.

Má také vlastností magnetické tabule. Menäí plocha flip-chartu je kompenzo

vána mozností rozvësit popsané papíry po místnosti tak, аЬу ее k nim bylo

mozno kdykoli bez potízí vrátit a opëtovnë je pouîít. K uchycení papírovych

archů na zed existují moderni prostŕedky: lepicí guma (lze pouzít opakovanë)

a Speciální oboustranná lepicí páska (nepoäkozuje malbu zdí). Nëkteré uëeb

ny jsou vybaveny po obvodë zdí liètami pro bëzné samolepicí pásky.

Flip-chart je snadno pŕenositelny a nezávisly na elektrickém prou

du, proto jej můzeme pouzívat i mimo vybavené uèebny, napŕ. v pŕírodë (tá

bory, letní äkoly). Improvizovany flip-chart si lehce vyrobíme z archů papíru

pŕipevnënych na dveŕích, skŕíni apod.

Pî'estoze tento didakticky prostŕedek je nenároëny na obsluhu, je pro jeho

správné a efektivní vyuzití tŕeba dodrzovat nëkterá pravidla. Jinak ее е pod

půmého prostŕedku stane muëicí nástroj:

° správné umístëní flip-chartu: Jednak je nutno, aby na nëj väichni

úëastníci vzdëlávání dobŕe vidëli (byl ve vhodné vzdálenosti a úhlu vůëi

väem), jednak musí byt pŕístupny pro lektora. Aby е ním mohl dobŕe

pracovat, nemůze o nëj zakopávat. V neposlední ì'adë nesmí flip-chart

pî'ekázet pï'i pouzívání daläích didaktickych prostŕedků (napì'. èásti
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úèastníků kurzu zakryvat obraz promítany’I ze zpëtného projektoru).

Nikdy neumistîujme flip-chart pŕed okno. Úëastníci jsou oslnëni sluneë

ním svëtlem a plocha papíru se stane äpatnë ëitelnou;

° správné umístëní lektora: Pŕi uäívání flip chartu by mël lektor nej

di'íve hovoŕit, pak teprve psát nebo kreslit. Pŕi psaní musi vìdy stát ze

strany, аЬу jej nezakryval svym têlem, a nesmí 5е toëit k úëastníkům

zády;

° vhodné písmo: Pismo by mélo byt vìdy dostateënë veliké, dobŕe êitel

né (nejlépe tiskací písmo), bez gramatickych chyb. Öitelnosti rozhodnë

nepî'ispëje vypsany popisovaë. Volme nèkolik kontrastních sytych barev.

Je vhodné plochu flip-chartu р1'1115 nepŕeplnit, psát jen heslovitë, doplño

vat text grafy, obrázky, symboly. Dbejme na to, аЬу pouîité zkratky, cizí slova

ëi odborné pojmy byly srozumitelné väem úëastníkům.

Diaprojektor

Pŕístroj 510112111 projekci diapozitivů na projekëní plátno. Obsahuje zásob

ník (podélnfl nebo kruhovy) na diapozitivy, které si tak můìeme pf'ipravit

pŕed vyukou. Stále je nëkolik důvodů, proc': pouìívat tradiëní diaprojektor pro

různé typy vyuky. Existuje mnoìství obrazového materiálu, ktery’I je archivo

ván ve formé diapozitivů pro svou obrazovou kvalitu (kontrast, jasnost ba

rev). Můìeme pouäít celé hotové sady, napŕ. pro témata zdravovëda a první

pomoc. Uplatnéní najde také pf'i prezentaci pŕírodních a stavebních krás.

Pŕíbuznym pŕístrojem je prohlíîeëka diapozitivů, která můìe byt kombi

nována 5 obrazovkou (projektorem). Pro provoz diaprojektoru musíme zajis

tit pŕívod elektrického proudu, projekëní plátno a dostateëné zatemnëní

místnosti. Pŕedem se vîdy seznamme 5 obsluhou konkrétního pŕístroje, zkon

trolujme funkënost a zaostŕení. Nejlépe se о dobré viditelnosti pŕesvëdëíme

2 nejvzdálenëjäího mista v uëebnë.

Zpètnj'/ projektor

Patŕí k nejrozäíŕenëjäím z modemích didaktickych pomůcek. Projektor

byvá dostupnjl a materiál lze pŕedem pŕipravit. Fólie jsou skladné a lehce pŕe

nosné. Lektor tak můîe úëinnë a efektnë doplnit ústní metody vzdëlávání.

Pŕístroj umoîñuje projekci 2 průhlednych fólií na promítací plátno.

М1151111е mít zajiätën pŕívod elektrického proudu a promítací plochu. Zpëtné

projektory se vyrábëjí v nëkolika úpravách. Objemnëjäí a tëîäí jsou trans

misní typy. Oproti nim reflexní jsou malé, lehké, vëtäinou skládací do for

mátu kufï'íku. Vybornë 5е proto hodí do improvizovanych uëebních prostor.

Díky pŕedem pŕipravenym fóliím ve vyuce uäetŕíme znaëné mnoîství ëasu.

Na fólii můîeme vytvoŕit pomérnë pŕesnë i sloìitjl útvar, fólie lze pŕekryvat.
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Na fólie můäeme delat poznámky ги6п6 11611е111 vyuky. Р01161176111е lihové

р0р1ео1766е (06п66е116 jako permanent nebo alcohol based). Existují také spe

ciální fólie, na п66 12е tisknout 17 1166п57с11 kopírovacích strojích nebo lasero

vych tiskárnách osobních poëítaöů. K dostání jsou fólie 17 rolích nebo jednot

livé, 17 rozmërech A4. Pripravujeme-li obsah promítanych fólií predem, 111611

bychom se drìet nëkolika základních pravidel:

° zŕetelné písmo: musíme volit dobŕe ëitelné. Vhodné je tiskací, tuëné,

Velikost minimálnë 7 mm, 006 17 typograñckych mírách (na РС) odpo

vídá asi 28 bodům (pt). Pouìijeme-li více barev, 11161у by byt dostateënë

kontrastní 171161 podkladu, tedy bílé projekëní р106е;

° pŕehledná grafická úprava: Jde-li o text, na kaidou fólii zpracujeme

pouze jedno téma, ideální rozsah je 6 66 8 ŕádek. Vybíráme nejdůle

ìitëjsí informace, vyjadŕujeme se heslovitë. Doporuëujeme 61е116п1 na

nadpis a struëné poznámky. Ponecháme dostateënë velké okraje, aby

bylo 11106116 fólii na projektor dobŕe upevnit.

Pŕed zaëátkem vyuky si prekontrolujeme správné umístëní pî'ístroje

(viz vyse), dostupnost elektrické zásuvky, funkënost îárovky, ëistotu

ëoéky а odrazového skla (prach, neëistoty a èmouhy se promítnou na plát

no) a zaostŕení.

511116116 ее zmíníme o promítací р1о6е. V ideálním pŕípadë je 17 116е11п6 na

stënë zabudováno projekëní plátno, nejlépe samonavíjecí. Jiny typ se dá 66176

sit na skobu nebo na samostatny stojan. Jak plátno, tak stojan se dnes vyrábë

jí ve skládací podobë. Nëkdy vsak musíme improvizovat. S úspëchem můieme

promítat na 1111011 1ех11111 пе110 1111011 rovnou zed’. Nikdy neumistujme projekëní

plochu tak, aby byla ozáŕena prímym sluneëním svitem. Vyraznë by se tak

6111611 kontrast a 11111 1 viditelnost promítaného písma nebo graflckych prvků.

Dalsí podrobnosti o 1161176111 zpëtného projektoru uvádí G. Petty v knize

Moderní vyuëování (je zmínëna v seznamu literatury na konci této kníiky).

Episkop

116111111 pŕipomíná zpëtny projektor. Je а1е mnohem mohutnëjäí a 16661.

Umoìñuje projekci z pŕedlohy, která je neprůhledná. Snímáme jím obrázky,

stránky knih, fotografie apod. Ty se pak promítají na projekëní plátno. S epi

skopem se 11011116е1 setkáme jen 17 nadstandardnë vybavenych uëebnách.

Vizualizér

Podobá ее episkopu. Jde väak о krok dal. Dokáîe 10116 snímat predmët,

ktery je trojrozmërny a obraz pŕenést pres datovy projektor (viz 1116е) na

projekëní plátno. Není väak u п6е р1'1116 rozäíŕen, mimo jiné také pro svou vy

sokou cenu.
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Videopŕehrávaë, kamera, DVD

Můzeme se setkat s různymi typy videopŕehrávaëů, které jsou vybaveny

rozliènymi funkcemi. Vzdy se dopŕedu peëlivë seznamme s obsluhou pŕístro

je. Zjistëme, zda nabízí 1110211051 pozorování nehybného obrazu. Р0и211 12е

bud’ hotové vyukové programy, sekvence televizních poŕadů, nebo vlast

ní nahrany materiál. Vzdy vsak musíme uvést zdroj svych materiálů.

(Podrobnosti jsou v poznámkách za kapitolou.)

Z hlediska koncentrace pozomosti úëastníků je nevyhodné prezentovat

delsí program souvisle. Vybírejme podstatné èásti, pŕevíjejme nepodstatné,

projekci pŕeruäujme komentáŕi. Doporuëujeme také pŕedem Vysvëtlit, na co

se mají úëastníci zamëŕit, co sledovat. Pî'ípadnë sestavme otázky, na nëz má

videoprogram odpovëdët.

Rozhodneme-li se poî'izovat videozáznam pí'ímo ve vyuce (napŕ. pŕi vzdë

lávání lektorů), poëítejme s tím, 2е tento způsob zabere pomërnë hodnë ëasu.

Poí'ízeny záznam úëastníkům pŕehrajeme, diskutujeme 0 пёт а zformuluje

me jasné závëry.

Nahrávaë a pŕehrávac': zvuku

Opoustíme okruh nosiëů vizuálních informaci. V mnoha pŕípadech 10112

potŕebujeme pŕenáäet a reprodukovat zvuky.

Nosiëů zvukovych nahrávek můze byt celá ŕada od dî'íve uzívanych mag

netofonovy pásek (na cívkách nebo v kazetách), pŕes CD-R а2 ро minidisky.

Pŕístrojů k poî'izování nahrávek a k jejich prezentaci je tedy dostateëné

mnozství. Nebudeme zde zabíhat do podrobnëjäího popisu, nebot patŕí vëtsi

nou k bëznë uzívané technice i mimo vyuku. Uplatnëní najdou pŕi záznamu

hlasu lidí, zvíŕat, hudby, zpëvu apod.

Osobní poöítaë

Velkou vyhodou osobního poëítaëe je dnes jeho vysoká dostupnost. Vëtäi

na zejména mladäích úëastníků vzdëlávání bude mit pŕístup zajiätën ve

äkole, popŕ. i doma. Ve vëtäích mëstech lze navätëvovat internetové kavárny,

ëajovny ëi kluby.

Poëítaë lektorovi nabízí velmi siroké moznosti vyuäití. Rozdëlme je do 11‘1

0Ь1а511:

° tvorba pomůcek;

° interaktivní vyuka;

° vyuzití internetu.

Tvorba a pŕíprava pomůcek za pomoci poëítaëe zahrnuje vyuzití nej

různëjäích textovych a tabulkovych editorů, databází a grañckych programů,

které nám umozní vytvoŕení grañcky kvalitních pŕehledů, tabulek, pracov
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nich listů, grafů, diagramů, modelů a simulací. Prezentovat je pak můzeme

bud pŕímo na mom'toru pocítaëe nebo ve vëtäím formátu na datovém pro

jektoru (viz níze). Daläí mozností je tisk pŕipravenych materiálů prostŕed

nictvím tiskárny na papír nebo Speciální fólii (viz zpëtny projektor). Podle

typu tiskárny lze tisknout êernobíle i barevnë. Pro tisk na fólie lze pouzít

pouze laserové tiskárny.

Vyhodou je, ze jednou zpracované pomůcky můzeme lehce modifikovat

a aktualizovat je podle momentální potŕeby, pro konkrétní kurz. Materiál

vypadá profesionálnë. Nemusíme jej skladovat ve skŕíních, i po deläí dobë ho

lehce najdeme v pamëti svého poëítaëe nebo na pŕísluäném médiu. Pŕipra

vené pomůcky tak lehce pŕeneseme na disketë, CD-R, minidisku. Tato cesta

je vyhodná v pŕípadë, ze budeme mít pŕi vyuce k dispozici datovy projektor.

Pojmem interaktivní vyuka ее zpravidla oznaëuje vyuková cinnost,

jejímz základem je komunikace mezi úëastmkem vzdëlávání а technickymi

pomůckami — v naäem pŕípadë poêítaëem (dále viz vzdëlávací metody). Exi

stuje obrovská stále ее rozäiî'ující äkála vyukovych programů, které dokází

uzivatele upozomit na chyby, nutit ho k opakování a upevnëní správnych

postupů, pomëŕovat a hodnotit jeho vykon. Uz dëti pŕedäkolního vëku mají

dnes zkuäenosti е takovou vyukou cizího jazyka, procviëováním poëetních

pŕedstav, prostorovych úloh apod. Mnohé vyukové programy mohou pŕipo

mínat oblíbené poëítaëové hry.

Pokud ее rozhodneme pro vybër 2 nabízenych programů, nejprve uvazme:

° je-li poèítaë vybaven dostatecnym hardwarem a softwarem (program

obsahuje popis podmínek) ke spuätêní programu;

° kolik úëastníků můze program pouzívat souëasnë (lze jej kopírovat,

uzívat v poëítaëové síti apod.);

° nakolik komfortní je ovládání programu pro lektora a nakolik pro

úëastníky (seznámení je rychlé a jednoduché, lze ho spouätët opakova

né, potŕebné ëásti vytisknout nebo ulozit do pamëti).

V rámci interaktivní vyuky mohou úëastníci vyuzívat napŕíklad informa

ce a data v poëítaèi ulozená, pracovat е databázemi. Vyuka můze probíhat

také v uëebnë, která je vybavena celou poëítaëovou sítí. Urëité mnozství

osobních poëítaců je propojeno tak, ze mezi sebou mohou komunikovat. Také

nëkteré vyukové programy mají verze pro pouzití v síti.

Öasto se setkáváme ее s pojmem e-learning. Znamená obecnë elektro

nické vzdëlávání, tedy různé druhy vzdëlávání podporované poëítacem. Vy

uzívá ее pŕedevëím pŕi distanëním vzdëlávání dospëlych. Kromè uz zmínë

nych mozností Zahrnuje také vzdëlávání prostŕedm'ctvím internetu.

Vzdëlávání prostŕednictvím internetu pŕedstavuje dnes stále

oblíbenëjäí cestu. Ve vyuce ее stává zdrojem informaci (vc. grañckych) i kon
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taktů, umozñuje prezentaci i diskuse, zprostŕedkovává elektronické vzdë

lávání. Internet a elektronická poäta byvaji nezŕidka pouzivány pí'i distan

ëním studíu.

Datovj'/ projektor (beamer)

Datovy projektor je pŕistroj, ktery umozñuje projekci obrazu 2 poèitaëové

ho monitoru, videa, kamery apod. Oproti televizi a zpëtnému projektoru je

lehëí a menäí. Můze pŕenáëet vizuálni i zvukové záznamy. Vybornë se hodí

i pro vëtäi vyukovê prostory, nebot prorcritanj1 obraz je dostateënë velky. Pro

jeho pouziti potŕebuje vzdy bud osobní poëítaë, videopŕehrávaë, videokameru

nebo podobné médium. Jeho nevyhodou je vysoká poŕizovací cena.

Daläi speciality

Aby náä vyëet byl co nejúplnëjäí, zahrneme do nëj také nëkolik zhavych

novinek. Patŕi mezi në:

copyboard - flip-chartová tabule s vestavënou tiskárnou, která vytiskne

obsah archu na papír formátu A4;

mimio — doplnëk, ktery dokáíe pŕenést text napsanjI na bilé tabuli nebo

flip-chartu do PC. Poté se s nim můze dále pracovat;

interaktivní tabule — soustava PC, datového projektoru a promítacího

plátna, která umozñuje nëkolik funkci. Lze ji pouzívat jako klasickou bilou

tabuli, jako copyboard (viz vyäe) nebo k projekci fotograñi, obrázků, grafů

apod. Souëasnë můzeme pouzít také elektronickjl popisovaë, ktery plní funk

ci poèitaëové myäi. Systém pak dokáze rukou psané poznámky pŕevést do

pŕedprogramovanych psacích formátů.

V bëzné praxi se s nimi véak setkáme spiëe vyjimeënë. Hlavni důvodem je

jejich vysoká poŕizovaci cena.

Eiektivita vzdëlávaeiho proeesu

Efektivitou (neboli úèinnosti) vzdëlávacího procesu rozumíme miru soula

du nebo rozporu mezi cílem, ktery jsme 51 stanovili, a mezi tim, jaky je sku

teëny vysledek naäeho snazeni. Na zaëátku kapitoly о vzdëlávacím procesu

jsme upozornili na nutnost polozit si otázku, na со navazujeme, jaká je vycho

zi úroveñ tëch, které vzdëláváme.

Pî'i posuzování efektivity tedy musíme brát v potaz vychozí stav,

cílovj’1 stav a míru dosazené zmëny.

Posouzení pedagogické efektivnosti naäeho působeni slouzí zároveñ i jako

zpëtná vazba. Podle průbëzného hodnocení můzeme soudit, zdajsme na správ

40



né сее16, 2116 Vyukovy proces probihá podle nasich zámërů, zda neni tŕeba ope

rativnë zmënit způsob vyuky (metodu, pî'ipadnë formu). Podle koneëného

vyhodnoceni pak můzeme usuzovat, zda р1-1е11161117 kurz 61 jednorázové zamëst

116111 splnily svůj cil. Kazdy lektor se samozŕejmë 511661 o co nejlepsi efekt své

ho působeni (k tomuto problému se dostaneme jestë v kapitole о osobnosti lek

tora).

Efekt tedy můzeme posuzovat 2 různych zomych úhlů: z pohledu samych

úëastniků, 2 pohledu lektora, ale i 2 pohledu organizátora nebo toho, kdo 116651

nika na kurz 61 jiné vyukové zamëstnání vyslal.

Samo hodnocení má nëkolik etap. Jak и6 jsme naznaëili, vychodiskem je

poznávání skupiny úëastniků pŕed Vyukou.

Vstupní diagnostika

Vstupni diagnostiku můzeme dëlat různymi způsoby. Jejim cilem je získat

co nejvice informaci 0 116651п1с1с11. 1116 2 рг17ш’110 kontaktu lze pî'ibliznë usuzo

1761, co п6е jako lektory ëeká. Vzdy se vyplati dostavit se na misto lektorského

působení 0 116с0 dŕive, seznámit se nejen 5 prostŕedim, а1е ог1е111а6п6

1 5 atmosférou, poznat, zda jsou úëastnici vlidnë naklonëni pŕijimáni novych

vëdomosti, jaká panuje nálada, zda jsou 517661 nebo naopak unaveni, zda jsou

natëäení nebo lhostejni. Doporuëujeme také informovat se u organizátora 0 slo

6е111 úëastniků, o tom, jaké maji vzdëláni, praxi, jak jsou staŕi - prostë ziskáme

si со nejvice informaci o skuteënostech, které maji vliv na volbu metod, náro

6п051 рге2еп1асе 1 na ostatni prvky па61 vyuky. Podrobnëji jsme о tom psali ve

druhé kapitole vënované úëastnikům vzdëláváni. 0 111110116 2 16с111о 176с1 ее

můzeme samozŕejmë dozvëdët s dostateënym pŕedstihem.

Vstupni diagnostiku vëdomostí zamèŕujeme pŕedeväim na ty, о п1с116

pŕedpokládáme, 6е je úëastnici maji. Zjisßujeme tedy jejich vëdomostni úro

ver'i. Tuto diagnostiku můzeme uskuteënit vstupní sondou. Doporuëujeme

zajistit si u organizátorů pomocnika, ktery nám pomůze sondu vyhodnotit

jestë bëhem naseho úvodniho slova. Z toho samozŕejmë vyplyvá, 6е musi byt

jasná, struënë formulována, nejlépe s variantami odpovëdí (napŕ. B, F, Р, V),

které úëastnici oznaëi. Pokud se vám zdá zvlás'tní pouäití tëchto písmen,

vëzte, ¿e pŕi `Ifeptané nápovëdë spoluúëastníků jsou obtíänë rozeznatelné.

Vyhybáme se tzv. otevŕenym otázkám (viz dále), nebotì jejich vyhodnocováni

je pro nás 116е1 pŕilis zdlouhavé. Podle toho, kolik úëastniků odpovëdëlo

správné, můzeme potom upravit 1 п6го611051 5176 prezentace. Otázky můzeme

rozdëlit napŕ. do tŕi skupin: na ty, u kterych pŕedpokládáme, 6е na nè 116651

п1с1 umëji odpovëdët, na ty, o kterych soudime, 6е 176161116 011р0171 ерг617116

6 nakonec můzeme zaŕadit nëkteré specializované, tykajicí se pŕedmëtu na

6е110 lektorského vystoupeni, o nichz jsme pî'esvëdèeni, 6е na п6 011р0171
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správnë jen nëkolik jedinců. Obdobné otázky můzeme zopakovat i na konci

vyuky nebo kurzu a vysledky porovnat. Otázek zadávámejen tolik, aby vypl

nëní netrvalo déle пе2 5 а2 10 minut, to je, 2е Ьу jich nemëlo byt více пе2 10.

Те51 pŕedem namnozíme tak, aby kazdy úëastník mél svůj exempláŕ, a pŕilo

21ше k nëmu na zvlástním lístku testovou matici.

Pro hodnotícího pî'ipravíme vyhodnocovací matrici s vyŕíznutymi okénky

u správnych odpovèdí. Jejím pŕilozením kazdy test snadno vyhodnotíme.

Nejen na tomto místë, ale i v dalsích ëástech textu najdete jedno důlezité

upozornëní. Testy nejsou samospasitelné. Je to vynikající způsob jak zjistit

souëasny stav vëdomostí úëastmků, ale není jediny. I kdyz budeme respek

tovat väechna doporuëení jak zajistit objektivitu hodnocení získanych pomo

cí testů, nevyhneme se jedné pŕejázce, a to tomu, 2е pŕes väechna opatŕení se

dá test oävindlovat nebo uhádnout. Kdo správnè vyplní test vèdomostí,

nemusí jeätë umët tyto vëdomosti pŕevést na dovednosti, 12п. ир1а1п11 10, со

zná, v praxi. Proto doporuëujeme test vzdy doplnít jestë dalsí ovëŕovací meto

dou (zpracováním nároënëjäího písemného zadání, napŕ. projektu, nebo roz

hovorem s úëastníkem). Nepodlehnëme tedy tomu, co na dalsích stránkách

oznaëujeme slovem testomanie.

 

Piiklad leslové malice Vyhndnncovaci matrice

Т , Tato matrice (пе/[ере 2 průhledné fólie) se

ее! с. 8 pŕikládá na matici. Jsou v nívyŕíznuta okénka

¿mène a mmm., и зе správnymí odpovèd'mi. Pŕiloíením snadno
l ”и":"""""""""""" a rychle získáme pŕehled о védomostech

Кип: .... ‚. . . . йёаз1п17‹й.

Datum vyvlnëníl .........3 ........................

Poèeìsprávnych odpovèd

Ответе kŕíikem správnou odpovèd': Test Ö. 8

В F P V В F P V

1 X î X

2 X 2 X

3 Х 3 Х

4 Х 4 Х

V

'l Lze zadávat i anonymnè nebo s uvedením osobního kódu (iakysi PIN úöastnlka - hodí se

hlavné pro porovnání vstupního testu s vystupním).
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Máme-li více casu (napŕ. pŕi nëkolikadenním kurzu, pŕi kterém absolvuje

me více zamëstnání tematicky na sebe navazujících), můzeme pouìít vstup

ního rozhovoru (diskuse v plénu), pŕípadnë brainstormingu nebo reëe

ní jednoduchého úkolu, kterym zároveñ můzeme uvést své následující téma.

Vyhodou tëchto deläích úvodních zamëstnání je i moznost probudit

v úöastnících oëekávání zajímavého daläího vyvoje vzdëlávacích aktivit,

odstranëní moznych meziosobních bariér mezi lektorem a úèastníky, 61 navo

zení pŕátelské atmosféry.

Průhëìné hndnncení

Na tomto místëje dobré si uvëdomit, 2е efektivnost и6е111 úëastníka je závis

lá i na síle jeho motivace (0 tom jste se doèetli ve druhé kapitole) vèetnë jeho

vztahu k probíranému uëivu a moînosti jeho praktického uplatnëní. Podrobnë

ji ее 0 tom jeätë zmíníme v pasáìi o hygienë vyuèovacího procesu. Průbëzné

hodnocení, jak 112 bylo ŕeêeno, 5101121 ijako kontrola, zda ее nám práce dai'í.

Průhëìné Imdnoceni ñinnnsti úñastníka

U krátkodobych zamëstnání, napŕ. u dvouhodinové pŕednáäky, se omezíme

pouze na nëkolik kontrolních dotazů 61 na vlození diskusní ëásti pŕímo do

vyuky samé. лаку má пае vyklad efekt, to si můzeme průbëìnë ovëŕovat

i podle toho, jak fundované dotazy úëastníci kladou, zda se neptají na vëci,

které byly jiä jednou (nejasnë) ŕeëeny.

U déletrvajících nebo cyklickych zamëstnání (napŕ. u kurzu 61 tematické

ho bloku) můzeme vyuzít krátkych testů (obdobnë jako u vstupní sondy),

nëkterych problémovych metod (napŕ. pŕípadovych 61 1песепа6п1с11), samo

statné práce úëastníků, pŕípadnë ее 1111‘12еше podívat tŕeba na úroveñ zápisu

v pracovních seäitech, jsou-li ve vyuce vyuzívány.

Nepodceñujeme ani pozorování. Sledujeme sami nebo е pŕispëním organi

zátora zájem, pŕípadnë nezájem, е jakym úëastníci vyuku Sledují, jak ее

aktivnë zapojují do diskuse nebo jinych öinností е 111 souvisejících.

Tím jsme se 112 dostali k daläímu důlezitému prvku své práce.

Průhëìné sebehodnocení lektora

Průbëzné sebehodnocení lektora nespoëívá jen v tom, 2е kazdy z nas

máme pŕi uëení nëjaké pocity. Máme den, kdy ее nám dai-í, a na druhé stranë

jsou okamziky, kdy bychom nejradëji utekli a nëkde ее schovali. Nic nam

nejde, nic ее nám nedaŕí. Můzeme ale vycházet i z bezprostî'edních reakcí

samych úëastníků. Jsou to jednak slovní projevy, mimika a gestikulace,

pŕípadné zmëny v chování auditoria. Shromázdili jsme pro pŕehled urcitych

signálů 61 pŕíznaků důkazy, 2е práce lektora není stoprocentní. Pánové
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Kubálek a Liveëka v nëkolika svych publikacích uvádëjí jejich p'fehled

a zároveń upozorńuji na moznost a způsob průbëzné nápravy. Dejme se tedy

inspirovat nèkolika nejèastëjäími pŕipady:

pliòinou mûìe byt nap?. vaâe

Pflznaky - signály Pŕíóiny Náprava

postoie, názory обрати vjkladem a vyluéné misto wkladu рвите nêkteré

postoiûm а nàzorúrn lekiofa, rozumovymi цитату neize z metod, jeì poskytujì

oddaluií jim oóekávané cile pŕekonat postoje a mènìt moìnost parücŕpace па

тку; nejóastêji je to patmé пахоту Мяса, spojené S Citovymi

na pŕipomínkách z plena, zàìx'tky, napŕ. inscenaòní

odpovèdich na kontrolni metody èi simulovany dialog

ситу er v diskusi

pied vaâi akcí ¿ast úòastniků jenom ëást úòastníkú si nèklerou 2 dialogickych

cílové vèdomostì má, ¿est pñnesla do vůuky nèkteré metod dejte pŕiieììtost, ahy

nerná; neièastèji se to рота vèdomosti, pop?. neúplné, úòastníci 5 vèdomoslmi

pŕi vstupnim rozhovoru èì zsîímco vyjsle predpokládaii rozéíŕiii vedomosti u lèch,

vstupní Sondè obecnou znaiost kteñ je nemají

úòastnici. kteŕí тай mènè rozdèite skupinu na nèkolik

vëdornosti, jsou k идет slabè podskupln, zadejte jim vàem

molivování stean projekt pŕi stejné

pŕäeìllostí k získávání

védomostních podkladú

a hechte soutéiit skupiny

(решит) mezi запои

védomosti ùóastníkù vaàe práce nestaòâla тешат a) 101.12 vèoomostní Миш

nedosáhly po vaàem rozdíl mezi cílovou pŕedloìte taktné точи,

pŕedchozím vykonu a skuteènou hodnolou pouíijte jiné metody, nebo

pŕedpokládané úrovnè ani vèdomostí; pŕedpokiádali iste se vice opŕete о piedpo»

u iednotîivcú (oodle dŕive získané vèdomostì, jeî kládané poznatky, 0 21111.

verbálních reakcí na vaèe ввезти nemají éeností úòastnmú z praxe

от, oodle тыка b) ukaàte úòaslnikům МИ

mezäestu) роту v vztazich

0) 010010215 úèaslnìkům

ртам jako maß" problem

a uloìte jim, аЬу se

dìalogickou metodou sami

dobrali ŕeâení

d) trpèlefè штыке. nikcty

neimnizulte nevédomosti

nebo chyby

èást úèastnlkú se zŕejmè ekupina ùòastníkù je silnè a) stav rúznorodych

nudi, pro daláê je òást тку růmorodá со do vèdonwstí védomostí а zkuèenoslí

zŕejmê pŕilíà nároòná а zkuèeností (éást vi экого со zjistíle vs'tupni sondw,

Vy, òást nevi lémêŕ nic); nebo vás na to upozorní

станиной; nedopuslte,
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ohybné татам vilsledkú

Мирт sondy

b»..

aby se mené iníormovani

nebo neinformovaní ст]:

v демона nebo byli

dokonoe skandalìzovánì

uspoŕádejte ранами

diskusi s vysoce informo

van9mi úòastnûw a пайщ

te ii па úrovni, dostupné

tèm neiniormovanyn

ùéasmíci proìevuàî nesouhlas

s vaéimi názory

nepodaŕilo se vám získat je

pro názory, роете.

stanovìska; mélí iste asi

азарт argumenty,

nedostateèné pŕíkiady z jejich

praxe

а)

bч

c)

poìdádeite za снег

úspèch, ie se úèastnícì

vùbec рюши, deìte si od

nich Мой?! oodklady,

které vám chybéji pro vaée

фетиши argumenty

nepŕete se а мешала

se, ale zmobilizuite znovu

úèastniky pm

pŕesvèdèîvèjèi postuo

úêastniky, МЭРЕ jsou na

vasi stranè, provokuìte

k vykladu sianoviska

a органа se о пё

пёМегу úóasmik vymâuie

hovorem se sousedy

není vasi рудой dostateènè

zamêstnàn ói zaujat

a)

Ы

с)

rozhodnè ruâitele

nekáreite, а1е naiednou

„nasad'te“ diskusi a udélte

mu это

„nasadte“ pŕedôasné

piestávku a behem ni si

pohovofte s ruâitelem

nenapadnè se pŕesuñte

do rushelovy blizkosti

a vykládeíte jen jemu

slabá рогатом: úòastnícî se

baví паштет (tŕeba jen

пакет. délají ñnou èínnost

a) таи je рте nároòny,

úóastnicí se nestaòí

soustŕed'ovat

b) чуют je pod úmveñ

ùòastnikú. веранды lim

nio nove'ho

с) pozomosî iste si тын

mv. kolováním ротам

а)

b)

с)

opomenuli iste vstupni

sondou iakou

vèdomosmi nebo

zkuàenostni мышей mai'í

úêastníci; můìete

dodaieònè “nasadíi” sondu

zadeite úòasfníkům

pŕakiad nebo dokonce

pñ'pad a podle postupu

ieììch práce чумы:

doplñte

zbyvaiicí pomûcky

nedáveite кишат. а1е
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d)

е)

úèaslnicl moìnà s vámi

nesouhlasi

чуют: je suchopàrnû,

jednotvárny, nudny'l

úéastnicí jsou k идеи!

slabè motivovánì

d)

B

demonstrujte ie jinym

způsobem (копыт, po

skupinách, zadeite je iako

problem k ŕeèenñ

poiednou

diskusi a ponechte

пинают, аЬу se

proievilì, tŕeba za'pomë

zaóleñte néktery'l

prostŕedek штабу, histor~

ky 61' anekdoty) èi пеше

rou parücípaîivní metodu

postavte dosahovàní cílů

pod kontrolu úòastníků

Q) ûèastníci nékdy ani plnè

nevédí, jak jim vase akce

pomûìe v praxì

Q

(намёке jim je nebo jim je

promitnëde a zamèstnejte

ie sledovánim dosahováni

tèchto cilů):

.. ohŕaste, ie чуней je

nñ1eìitosti nauén se

nèèemu, со budou

potŕebovat o chvílì

решён pŕi ŕeèení

pñkladu nebo pŕípadu

— чуачё’бете, jak jim

získané решету

mohou pomoci

v osobním èí

pracovním ììvoté

preventivnè do vstupní

sond'y zßiadte otázku

zamëŕenou na ржет

a zâírny ve тат k от

své dalsí akoe, те se

na né тот zaméŕovat,

soustavnè uvááéjte, jak

se dá získany pomtek

vyuìit v praxi решившей,

navazujìe na známe

potŕeby a záimy úòastmkû

ie obava, is o pr'estàvoe bèhem

nèlwükahodinwé akce

v odpoledních nebo wòemich

hocñnách еде: úèastníků Odeide

а) úàastnici neznaiívaèe zá

mèry a podle также Sûudí,

ie to neidu'‘Ieüìèjéí мы iii

v mmf poiovinè akce

b) òást пенаты ma váìné

důvody, аЬу odeàla pied

koncem

Ы

porad'te se s poŕadateli,

kdy je u nich zvykem

Конёк

poradte se neformálnirn

způsobem s асами,

kd'y kdo musi odejit
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o) Моде úêastníkûm

rozloíení мы: zámèrù na

celou dobu akoe

a шпате Зйт, со

poutavèho pŕipravuìete

pro dalèi èásti programm

d) mformujfe úèastrúky,

¿e nepùide pouze

o pŕednààení, аде ie

budete pracovat pro

nè пестуют

způsobem a za )eiich

aktìvni úòastì

úòastnícô isou unaveni (пешей a) postupujeîe pŕilìä rychle a) zpomalte tempo, w'c

расти-11151, dèiají nècojinèho, цех/611411111, nezahmujte

nei ahy sledovak') úòastníky mnoìsivím

рот, odvoláveite se па

jejich тлевший, dáveìte

návod рт praxl

b) mluvíte рте dlouho sami b) тамаде sami jen 10 ai

15 nńnui, poìom neohte

сыт hovoŕit ùòastruky

(pŕeidète k nèkieré

шитые metodë)

c) тю trvá сеты dobu c) nasadte nèkteré z 02100

а únava ie pŕírozenà vacích prostŕedkû profi

ùnavè тетей vvàe

d) темпов: ie втерта d) ошазте pŕesxàvku а вене

a nawvètrmwá тега!

e) nerespektovali iste pŕi e) pŕeauńte obtíìnè misto

rozdèiování nároénosti práce парк па dobu po

вешалку kŕívku únavy pŕestàvoe

a obáiìnou látku штате,

kdyì )sou unaveni

f) obracäe рте na выси пей f) этапе cástà nechte

na iìné теме orgány тата: sluchem i zrakem,

pouüveite vice паштета

pomůcek, бортике

vízuáiní prezenmcí

g) unawiete úèastníky Sví'm Q) отчет se nenucené

nepñmèŕenym chováním

(nehnmé stojñe, jedno

нате pŕecházíle рёва

сбавит, тщете

monotónnè)

(Podle: E. - Kubálek,J.: Vademekum lektora созреть, Praha 1975.)
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Vidime tedy, ze pŕi vzdëlávacim procesu můze nastat celá ŕada potizí, a to

jak ze strany úëastniků, tak ze strany lektora, ale i z důvodů, které se vysky

tuji ve volbë ëi vyuzití prostŕedi, kde uëime. (Dalèi podrobnosti se doëtete

v pasáîích o osobnosti lektora a o hygiene vyuëovaciho procesu.) Presto na

tomto místë udëláme dilëí sumáŕ faktorů, které mohou snizovat efektivitu

naëeho vyuëovaciho snazení. Vinen můze byt bud’ sám lektor nebo úëastnik,

ale také prostŕedi.

Lektor:

Nevi toho pŕilië o prezentovaném problému, není vybaven dostateënymi

vëdomostmi, nebo jsou jeho vëdomosti zastaralé a prezentovaná fakta

nepŕesná. Vyklad pak neni pro úëastniky pŕinosem.

Je pedagogicky nezkuèeny, neovládá dostateënë ani teorii, ani praxi

lektorské práce, neumi podi'idit metodu obsahu a úrovni úëastniků.

Vyklad byvá nesrozumitelny a obtiznë pochopitelny.

Pŕeceñuje vëdomosti a zkuèenosti úèastniků a zapominá na to, ze on

i úëastnici mohou mit rozdilny pŕistup k informacim. Mluvi tedy zbyteë

në a sám pro sebe.

Naopak podceñuje posluchaëe, jeho vyklad je banální a úëastníci ho pŕi

jimají s nevoli.

Nevolí adekvátni vyrazy, pouzivá pŕiliä mnoho cizich slov.

Jeho chováni (mluva, gestikulace, prezentace názornych pomůcek apod.)

je pŕíliä dynamické nebo naopak pŕiliè statické. Úëastnici bud’ nestaëi

vnimat, nebo se nudi.

Je organizaënë pedagogicky neobratny. Celé zamëstnání působi chao

ticky, zmatenë, roztŕiètënë. Úëastníci odcházeji s pocitem, ze vlastnë

nevëdi, o беш Ъу1а ŕeë.

Úëastnik:

Je unaven z pŕedchozího vyukového zamëstnáni, pŕípadnë je unaven

pŕi veèerním studiu z práce ëi ze äkoly. Pokud následujici vzdëlávaci akce

není zvláät atraktivni, dostává se do útlumu a jeho vnimáni je otupe

no.

Je excitován pŕedchozi ëinnosti (sportovni utkáni, zamëstnáni bohaté

na zázitky apod.) a èpatnë se soustŕedi.

Je znervóznën oëekávánim déni, které bude následovat (zkouèka, pro

nëj nepŕijemná vzdëlávaci aktivita, problémy v rodinë nebo na praco

viäti). _

Má hlad (napŕ. vzhledem k zaëátku vzdëlávaci akce nemël moänost se

naobëdvat ëi naveëeŕet). Pocit hladu snizuje studijni aktivitu a můze
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pŕevládat i nad vnimánim pŕedávané uëebni látky (podrobnëji viz

2. kapitola — potŕeby).

Je naopak po sytém jídle, vnimání je utlumeno.

Nestaëí zachycovat proud informaci od lektora (nezvyk déletrvajiciho

vnimání informaci, neschopnost zachycovat vyklad v pisemnych

poznámkách, u staräích lidi působí i fyziolog'icky proces stárnuti, resp.

ochabováni zraku a sluchu).

Podceñuje lektora a ztráci zájem o vyklad. Pozor: nëkteŕí úöastníci

mohou byt nadmiru sebevëdomí!

Ztráci kontakt s predkládanou látkou. Prezentace je nad jeho sily,

schopnosti a vëdomosti.

Není dostateënë motivován. Má dojem, ze se stejnë nic nového nedovi.

Je indisponován, vyèerpán, nemocen, pŕipadnë podrouäen.

Prostŕedí:

Zamèstnáni se koná v priliä rozsáhlych prostorách (napŕ. velky sál)

a úëastník v zadnich èástech místnosti spatnë slyëi; pŕípadnë zde půso

bi ozvëna ci akusticky hluchá mista.

Priliäné teplo v mistnosti vede k útlumu vnimání.

Pŕíliäny chlad ztëzuje soustŕedëní úëastniků.

Hluk v blizkosti mista vyuky (napŕ. stavebni práce) ztëzují moznost sle

dováni vykladu i moznost soustŕedëni.

Vydychany vzduch otupuje pozomost.

Ostré svëtlo v místnosti, zejména záŕivkové, způsobuje dŕivëjäí únavu ci

ospalost.

Stísnëny prostor (velky робей sedadel stësnany v malém prostoru) pů

sobí na mnoho posluchaëů nepŕiznivë, rusi jejich soustŕedënost, pŕipad

në znervózñuje.

Zajímavá a pestrá vyzdoba nebo pŕijemny vyhled z oken mohou rovnëz

vyvolávat nepozornost úëastniků.

Vidime tedy, ze je mnoho pŕileîitosti, kdy ze strany lektora, úëastnika,

pŕípadnë i působením vyukového prostŕedi můze docházet ke snízení úëin

nosti vzdëlávacího procesu.

Závëreůné Мэтры] hodnocení

Vystupní hodnocení nám dává informaci o tom, zda byla nase práce úspëä

ná. Zda jsme skuteënë predali úëastnikům ty vëdomosti a dovednosti, které

jsme jim pŕedat chtëli, zda se nám podaŕilo vytvoŕit takové postoje, které

jsme vytvoŕit chtëli. Tedy formou zpëtné vazby docházi k hodnocení efektivi

ty naäeho působení.

49



Platí zde stejné pravidlo, jaké platilo 1 na pŕedchozích stránkách: hodno

cení se netyká pouze úëastníků, nybrz 1 lektorů samych. K tomu vsemu nám

mohou slouzit následující prostŕedky:

Pozorování: je to cílevëdomé, plánovité a soustavné vnímání vzdë

lávacích jevů a procesů. Objektivní pozorování vyzaduje, аЬу 51 pozoro

vatel jasné uréil, co chce pozorovat (samu lektorovu ëinnost a jeho práci

s úëastmky - с02 je zejména úlohou hospitujícího, kterym můze byt

„nadŕízeny“ lektora, odbornë fundovany organizátor akce, lektorem pŕi

zvany pozorovatel). Podobnë lze sledovat reakce úëastmků za vyukové

ho procesu, míru a kvalitu vzájemné komunikace mezi lektorem a úcast

níky. Ten, kdo sleduje vzdëlávací akci, si oväem musi uvëdomit, 2е je

nezbytnë nutno stanovit si ve väech pŕípadech, jak bude vysledky pozo

rování registrovat (napŕ. éasovy průbëh jednotlivych ëinností a jejich

obsah, stanovení podoby záznamového archu apod.), a zároveñ by bylo

vhodné uvëdomit si, zda tyto údaje bude potŕebovat pouze pro shro

mázdëní statistickych údajů (со2 by pochopitelnë bylo málo) nebo jako

zdroj zpëtné vazby pro daläí opatŕení (to и2 je lepsí).

Dotazník: můze to byt jedna 2 forem zpëtné vazby, kdy si pŕímo ovëŕu

jeme, zda úëastníci získali potŕebné a plánované vëdomosti, pŕípadnë

dovednosti, ci zda se nám podaŕilo ovlivnit ijejich postoje. Forma dotaz

m’ku je zdánlivë technicky nenároêná, nebot je urëena pro hromadné

získávání údajů. Chceme-li väak, aby byl jako hodnotící forma funkëní,

musíme si peëlivê promyslet, na co se budeme dotazovat. Podstatnou

èást dotazníku budou tvoŕit otázky, které nám ozŕejmí, 2е nasi frekven

tanti si osvojili urèité vëdomosti, pŕípadnë zastávají postoje, které jsme

u nich chtëli vyvolat. Vëdomosti ovëî'ujeme jednoznaënê formulovanymi

otázkami, nejlépe otevŕenymi, to je, 2е na polozenou otázku je 11102110

formulovat i delsí odpovëd písemnë.

Písemny test: je druhem dotazníku, kdy ale pokládáme tzv. uzavŕené

Otázky a zároveñ nabízíme různé varianty odpovëdí. Jeho vyhodou je to,

2е byvá struëny, vyplnëní nezabere pŕílis casu, na jeho formu jsou

úëastníci vëtsinou zvyklí (nebot byvá uplatñována v nejrůznëjsích

populárních anketách). Vzhledem k tomu, 2е dnes je brán test obecnë

jako nejvyhodnëjsí, doporuëujeme nepodlehnout testomanii (dá se snad

no svindlovat, napovídat nebo hádat) a pouäívat ho pouze u ménë závaä

nych vyhodnocovacích procesů, пе2 jakym je napŕ. závëreëné vyhodno
cení vysledků úëastníků kurzu. l
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Na tomto místé bude vhodné zaŕadit upfesńuiícíinformaci tikaf/'cl' ее typu

otázek v dotaznícfch c'í písemnych testech. Pŕed formulací iakéko/iv otázky

bychom si mélí uvëdomit, proó ее ptáme, na co ее ptáme, а zda tato otázka ie

srozumite/na' „i ba'bé путают“.

Vétäinou chceme z/'ístit úroveñ védomostí стает/101, pfíéemŕ pouŕíieme

zjíät'ovacl'ch otázek, které nepŕesahuiírámec prezentované látky {и vstupního

testu pak rámec toho, со hodláme úóastnl'kům sdëlít), и srozumitelností ее

budeme паи vlastn/’mi zkuäenostmi a budeme ее snaiit odstranit své omyìy,

které jsme spáchalí pfí formulaci otázek v minulosti.

Znovu si uvédom/’me (а пе/еп tady, ale pff“ své lektorské prácí vùbec), 2е

bychom se mêli pouóit z konstatování: „Dobŕe isem to myslel, hůŕisem to ŕek/

а ke väemu mé ieäté нерве/юрт“.

Podle typů odpovëdl; které pokla'dáme za důlez'ité, můìeme rozdélít otáz

ky na:

~ otázky otevŕené, kdy můŕeme oèekávat obsáhleiäí odpovéd' (je v ní

znaöné mnofstvíúdaiů, ale zpracovánívyiaduie pomërné znaöné mnoí

stvl'öasu, nav/’c р?! barvítém vyprávéníie tïeba odpovédí rozdélit do růz

nŕch kategori/l' па tento proces nemáme vŕdycky tolik óasu, тег}?

bychom potfebova/ì.)

Pŕ/klad takové otázky: „Ргоё iste ее pfih/ási/ do tohoto kurzu а со od

ného oòekáváte?“

~ otázky uzavŕené, kdy jsou odpovëdí pfedem dány v nékolíka varian

tách, ze kterích dotazovany voll'tu, která je mu nejbliìäl'. Tyto otázky se

snadno a rychle vyhodnocui/j nemuseil’ väak vyhovovat väem dotazova

nym, nebot' mnoíství moŕností odpovédíbude vidy omezené.

РНК/га takové otázky: „Do tohoto kurzu [sem se pŕih/ásfl, protoäe:

а) chcí se néco nového dozvëdét;

b) potfebuji získat osvédóení о absolvování kurzu, abych moh/ praco

vat е odd/Tem;

c) pfíhlásili më tam ostatní z naäípanìy.

~ otázky polootevŕené, kdy se úöastnlkoví poskytuje v/'ce záchytnych

bodů, podle kterŕch тй2е formulovat svou odpovédî Pŕi zpracování

vyiaduií vl'ce баеи nezv otázky uzavfené, aväak méné óasu nei otázky

otevŕené. Jsou [гите] kompromisem. Jejich пиром/Нас! hodnota le

pomérné vysoká a bŕvai! úóastníky pŕijímány nejlépe, Jako pfl'klad

můíeme uvést ste/'né formulace íako и pŕedchozího typu, ale doplnëné

otázkou „ату důvod... Jaky?“
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° Rozhovor: jedna z forem ústní zkoušky, kdy lektor podle předem při

praveného plánu klade účastníkovi otázky, které pak dále rozvíjí. Toho

to rozhovoru se může zúčastnit více frekventantů najednou. Výhoda je

v tom, že se mohou vzájemně doplňovat. Dá se používat i jako výuková

metoda (tzv. sokratovský rozhovor).

° Projekt: zadáváme problém či téma, které mají účastníci zpracovat.

Vždycky dbáme na to, aby obsahem zadání bylo některé z témat pre

zentovaných při vzdělávacím procesu. Jestliže poskytneme, resp. máme

možnost účastníkům poskytnout více času na zpracování, zařadíme

i taková témata, která budou vyžadovat buď konzultaci S lektorem nebo

vyhledání informací vně vzdělávacího prostředí (knihovna, internet,

instituce, organizace apod.).

° Ústní nebo praktická zkouška: to je rovněž frekventovaný způsob

jak ověřit vědomosti, případně dovednosti účastníků. Má však svá ne

psaná etická pravidla. Uvědomme si, že účastníci mohou trpět trémou,

obavami, případně strachem, zejména tehdy, nejsou-li příliš zvyklí ho

vořit „spatra“ (což tento způsob vyžaduje). Panuje tedy mezi nimi urči

tá předzkoušková nervozita (nikdo se nechce shodit ani před lektorem,

ani před ostatními účastníky). Proto tady ze strany zkoušejícího bude

namístě vstřícnost, vlídnost, případně i uplatnění návodných otázek.

Celá zkouška by měla probíhat v přátelské a klidné, pohodové atmo

sféře. To ovšem neznamená, že si zkoušející s účastníkem budou vy

právět příhody ze života a zkouška bude nenáročná a formální. Brzy se

to rozneslo a v podstatě by to znevážilo vzdělávací akci.

Je na lektorech a organizátorech, aby zvolili nejvýhodnější způsob.

Samozřejmě, že je nutno hodnotit i práci lektora. To může (a měl by) dělat

jednak organizátor, jednak účastníci a jednak lektor sám. Dva způsoby toho

to hodnocení vám zde nabízíme.

Prvním Z nich je hodnocení samými účastníky (případně při odborné fun

dovanosti organizátorů mohou této formy využít i oni):
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Obsahová analyze: Ano Ne Poznámka

. Poznatky mi daly obecnou orientaci

a ŕadu podnètů

_ „(буй newdám bezprostñední pouìitelnost

pro svou práoi, hodnotím ziskane

poznatky jako rozäl'iení svého obzoru

. Získané решетку mohu pŕípadnè

vyuŕrt

. Domnívám se, ie získané poznatky

pomohou zlepèit mou èìnnost

B. Samostatné daläi studium:

Pokládám za potŕebné se dále тыча: zejména nasleduiícími dílòími tématy:

Necítím potŕebu daléího studia, domnŕvám se, ie ziskané poznatky jsou pro mne

dostaéujíci

C. Hodnoceni lektorů:

Z hledìska oèekávanèho pfinosu:

Z hledìska způsobu www:

Moje oòekávání nespinìli tito iektoŕì:

D. Hodnocenl' organizace kurzu:

Dalëí poznámky, námèty a doporuôení:
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Druhym pak je sebehodnocení lektora.

Pokusme se na základë svého lektorského vystoupení vyhodnotit úroveñ

vlastní práce:

Kriterium Odpovëd'

Na toto tèma jsam: dosud nepŕednáäel

pŕednáêel 1x

2x

vícekrát

Na podobné tema dosud nepŕednáèel

isem: pŕednáäel 1x

2x

víoekrát

Splnil jsem hlavm' cíl zcela

vzdélávací akce: èásteòné

proò?

Které dílèí cile jsem

sledoval?

Pouìil jsem tyto

metody:

Pouìil jsem tyto

pomůcky:

Podle pozorování lhostejní

úòastnlků soudím, byli spiée zaujati pmti

2e zprvu byii: od poòátku byli pozitìvnè zaujati

ceîkovjr dojem:

Осевые: Ьёпет byu zprvu пееоиэтгеаёт

zamèstnáni: od poóátku po celou dobu isem udriel pozomost úèastnüdr

pozornost úèastníků jsem udrìet jen èásteénè

pozornost úòastníků jsem si po oelou dobu neziskal
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Kolikrát jsem hèhem

zamèstnání dal

úóastníkům pŕíleìitost

k diskusi?

Коша: byly vzneseny

spontánní dotazy

ói pñpomínky.

S obsahem bohaté zkuéenosti

prezentovaného pomèmè dost zkuàenosti

тешат ùôastnícì те" vèdomostì solìdní  ôásteòné  ìádnè

тёк pied zahájenim: (viz vstupní sonda)

Садки)? efekt vytky

posuzujì такте:

Na základè депо?

Organizátorům bych po stránce pedagogìcké

pro pñátí podobnou

akcì спрошен: po stránce organizaòní

Респ, Ze by mè mam

вдавите: pŕíàté пашет

pŕízrúvë рта": neisem si iist

neiradèji bych se jim pŕíâtè vyhnul

Můj ceikovg'f дают:

(Zpracováno podle E. Liveèky)

Obdobnym způsobem mohou hodnotit i úëastníci, pŕípadnë hospitující.
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A co ted chudák lektor? Oceñuje nëkdo jeho zámëry a působení? Asi ano.

Ale jsou to pouze ti, kdo o lektorské ëinnosti nëco vëdí, nebo ti, jimi lektor

pomohl pŕi î'eäení jejich praktickych problémů? Pŕesto tady můìe pŕetrvávat

urëité osobní pouto mezi lektorem a alespoñ nëkterymi úëastníky vzdëláva

cího procesu. Kdyì ui jsme u úëinnosti vzdëlávacího působení, nebude od

vëci pŕipomenout si nëkolik tezí, které zhruba pŕed 15 lety zformulovali olo

mouëtí pedagogové Petŕíková a Homola. Dospëli k názoru, йе základním

pŕedpokladem uëitele dospëlych je jednota způsobilosti odborné, pedagogic

ko-psychologické, metodické a osobnostního vybavení. Podle nich je velice

důleìitá osobnostní stránka uëitele dospélych (v naäem pŕípadë lektora).

Vysledny vj'ukovj’l efekt podporují tyto faktory:

° pozitivní sebeobraz ve vztahu lektora k vychovné ëinnosti (lektor chce

vzdëlávat a zároveñ tim sytí nëkterou ze svych potŕeb);

° chápající a podporující postoj lektora k dospëlym úëastníkům (lektor je

chce песо nauëit, chápe jejich problémy, které ее pŕi vyukovém procesu

objevují, a snail’ se je spoleënë е ními гейш;

° stálá a vytrvalá zamëŕenost na cíl vzdëlávání (veäkeré snahy lektora

musejí ьуъ smëŕovány na naplnëní vzdëlávacího cíle; to mj. znamená

i dovednost tyto cíle formulovat; o tom jsme ее zmínili hned zpoëátku).

Naopak jako negativní ее ukazují:

° pŕíliäná introverze (v praxi ее projevující jednak urëitou nesmëlostí

a ostychem lektora pŕed jeho svëŕenci, dále napŕ. zamëŕením lektora na

jeho vlastní osobní ëi odborné problémy, které ее snail’ prezentovat ales

poñ v uvádënych pŕlkladech);

° diference mezi ideálním obrazem a sebeobrazem (lektor ví, jaky by mél

bít ajak by mél působit, sám si je väak vëdom toho, йе to bud nedokáìe,

nebo si netroufá to dokázat);

° neuroticismus, kter'j'I ее u lektora projevuje zejména urëitou nesoustŕe

dèností, ale také nekompromisností ve vystupování vůëi úëastníkům,

nervozitou pŕi prezentaci, zadycháváním ее pŕi projevu, neadekvátní

zápornou reakcí na kritické pŕipomínky úëastníků;

° lektor nemá emocionální, nybrì pouze vëcnë utilitaristicky pŕístup

_ k úëastníkům;

° lektor neumí úëastníky dostateënë motivovat (není е to ve svém jednání

navazovat na potŕeby úëastmků).

Za тешу ее povaìuje pŕedeväím reálny sebeobraz lektora (realisticky

pohled na sebe sama) - v psychologii osobnosti ее obvykle spojuje ее sociál

ními dovednostmi do jednoho pojmu — sociální kompetence.
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Poznámky

Seznamováni s úñastniky

Pŕi seznamování s úëastniky si vzdy uvëdomme, jak jsme pŕi prvnim kon

taktu vnimání, a pŕizpůsobme tomu své vystupováni. První dojem o dru

hém ëlovëku si vytváŕime z nëkolika zdrojů. Utváïi se podle:

— obsahu sdëleni (vyî'ëenych slov) - pouze 7 %;

— tónu hlasu a daläich mimoslovních charakteristik ŕeëi - 38 %;

— télesnych projevů (ŕeë tëla) — 55 %.

Bloomova taxonomie cílů

B. S. Bloom Ve své Taxonomii úkolů vyuku dëli konkrétní vyukové cíle

do tl'i oblasti:

1. Kognitivní oblast (intelektuálni dovednosti):

° znalosti: úëastnik umi popsat, vyjmenovat, rozeznat atd.;

porozumëní: umi vysvëtlit, poznat pŕíëiny atd.;

aplikace: umi pouzit, aplikovat, vyî'eäit atd.;

analyza: umi rozdêlit na ëásti, specifikovat, rozliäit, porovnat atd.;

syntéza: umi shrnout, zobecnit atd.;

hodnocení: umí posoudit, vyhodnotit, argumentovat atd.

2. Afektivní oblast (postoje, názory, hodnoty, zájmy, pozomost atd.):

° úëastnik umi vnímat estetickou hodnotu, emoënë reagovat, rozliäit

morálni rozpory atd.

3. Psychomotorická oblast (koordinace motorickych ëinnosti a smyslo

vych vjemů):

° úëastnik umi bruslit, obrábët, vyéivat, tanëit, ŕeënit atd.

Interference

Pri uëeni můze èinnost, která pŕedchází, rusit ëinnost, jez následuje po ni

(proaktivni interference), nebo ëinnost, která následuje, můze zpëtnë ruäit

ëinnost, jez byla nauëena pŕedtím (retroaktivní interference).

Auturská práva

Z autorského zákona ё. 121/2000, platného od 1. 12. 2000, Vybíráme § 31:

Citace:

Do práva autorského nezasahlu'e ten, kdo:

c) uz'lje zveŕejnéné dílo v pŕedná§ce „ушат; k úc'elům vëdeckym nebo vy

uëovacím ci k jinym vzdëlávacím úëelům.

Vŕdyje v§ak nutno uvéstjméno autom, nejde-li o dílo anonymní, nebo osobu,

podjejímijménem se dilo uvádí na veŕejnosti, a dále název díla a pramen.
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Drganizace vzdëlávacích aktivit

Hlavní osobou pŕi koncipování a organizování jakékoliv vzdë

lávací aktivity byvá organizátor, pŕípadnë vedoucí kurzu. Lektor je

sice důlezitou souëástí celého vzdëlávacího procesu, ale tíha uspo

ŕádání vzdëlávací akce lezí právë na organizátorovi.

Tím můze byt povëŕená osoba obëanského sdruzení, profesionální pracov

ník vzdëlávací instituce nebo kdokoliv jiny, kdo má schopnosti (resp. mél by

mít schopnosti) cely kurz skládající se z vice jednotlivych zamëstnání na

plánovat, pŕipravit, koordinovat i vyhodnotit. Pokud nejste sami organizóto

ry vzdëlávací aktivity, můz'ete tuto pasázv pŕeéíst jen zbéz'në a soustŕedit se

pouze na její druhou ëást pojednávající o hygienë vyuëovacího procesu.

Pŕed pí'ípravou jakékoli vzdëlávací akce je nutno si uvëdomit väechny sou

vislosti, které jsou naznaëeny ve tŕetí kapitole o vzdëlávacím procesu.

Důlezitá je pŕedeväím cílová Skupina. Tady si uvëdomíme nejen to,

zda je akce zamëŕena napŕ. na oddílové vedoucí, hlavní vedoucí letních tábo

rů, sportovní instruktory, hospodáŕe ëi jiné funkcionáŕe, kteŕí se v oböan

skych sdruzeních vyskytují. Méli bychom ale mít i povëdomí o jejich vëkovém

slození, délce praxe a alespoñ základní pŕedstavu o jejich vëdomostech - viz

téz 2. kapitola — (mnohé nám pochopitelnë doplní napŕ. ай vstupní sonda).

Podle této základní pŕedstavy pak budeme formulovat cíl zamëstnání

(tedy jaké vëdomosti ci dovednosti chceme pŕedat, ëeho chceme dosáhnout,

v 6em by mél nastat u frekventantů vzdëlávací aktivity posun). Tomu pak

podŕídíme obsah (rozpracovany do jednotlivych témat a ëasovych úseků). Jak

uz jsme uvedli ve 3. kapitole, podle cíle, cílové skupiny a obsahu pak zvolíme

prostŕedky (at uz formy a metody, ci hmotné pomůcky, jakymi jsou napŕ. pros

tory, pomůcky a finance).

Pak pŕistoupíme k úvaze o lektorském zabezpeëení. V kapitole o osob

nosti lektora jsou popsány nëkteré nezbytné atributy, které by mél dobry lek

tor mit. Uvëdomíme si, ze ne kaidy odborník umí dostateënë poutavë podat

úëastníkům pozadovanou látku, ze ŕada z lektorů je ëasovë vytízenych

a můze se stát, ze nám na poslední chvíli odŕeknou (proto se snazíme mít

vìdy pŕipravenu lektorskou alternaci), uvëdomíme si, ze ne väichni (zejména
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äpiëkoví odbomíci) jsou ochotni е námi spolupracovat pouze pro naäe krásné

modré 061 (to je otázka, která nás bude zajímat pŕi sestavení rozpoètu). Pŕi

dohodë е lektory ее budeme е11а211; с10‹112е1; 1 logiku obsahu vzdëlávací akce

(postupné logické seznamování úêastníků е danou problematikou tak, aby

mohli byt konfrontováni е jednotlivymi tématy v logické návaznosti, ne na

pŕeskáëku, jak má ktery lektor 6ае). S lektory ее епа21п1е pŕedem projednat

väechny své i jejich pozadavky, at 112 materiálního nebo organizaëního cha

rakteru.

Jednáme vzdy s potŕebnym ëasovym pŕedstihem, protoze jak lektoŕi, tak

úëastníci ее dostavují na naäe akce vëtäinou ve svém volném 6аее, ktery je

limitován jejich obëanskym zamëstnáním nebo äkolním rozvrhem. Mít ve

väem jasno mësíc pŕed zahájením akce není nikdy na äkodu.

Jde-li 0 dlouhodobëjäí akci, napŕíklad víkendovou nebo tydenní, pì'ípadnë

0 cyklus jednorázovych akcí, zúëastní ее organizování pravdëpodobnë více

lidí. Vhodnou pomůckou pŕi plánování kazdé takové akce je písemné zpraco

vané programovë organizaëní 2аЬе2ре6еп1.

Rozpoëet

Důlezitá je i hospodáŕská stránka. Jde 0 sestavení rozpoëtu, jeho dodr

2еп1 а vêasné vyúëtování, jestlize nám byla napŕ. poskytnuta dotace. V zása

dë rozdëlujeme akce na jednodenní a vícedenní. Pŕi sestavování jednoden

ního kurzu musíme brát v úvahu následující faktory:

Na stranë vvdajů:

° pronájem prostorů pro kurz (pokud äkolíme ve vlastním zaŕízení, jde

0 úhradu provozních nákladů);

° náklady na základní obëerstvení (káva, êaj, minerálka, suäenky, ovoce

apod.);

° náklady na lektory (honoráŕ, popŕ. cestovm’ náklady);

° náklady na provozní personál;

° náklady na pomůcky pro kurz (u pomůcek, které budou pouzity poprvé

a zůstanou v majetku organizátora, zapoëítáme alikvótní cast);

° náklady na pomůcky na jedno pouzití (plná úhrada);

° náklady na AV (audiovizuální) a PC (pocítaèovou) techniku (rozpocítání

ëásti poŕizovacích nákladů); vyhodné je stanovení denm’ pauäální êástky

za prostŕedky AV a PC techniky, které ее úètují do väech kurzů, pokud

tuto techniku vyuzívají;

° náklady na pronájem AV a PC techniky;

° bëzné provozní náklady (kopírování, poätovné, telefonní poplatky, spo

tŕební materiál).
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Na stranë pŕíjmů Ize poëítat s tëmito poloikami:

° dotace (ie-li ëance ji získat, napŕ. z g'rantů vypisovanj'ch ministerstvy,

kraji ëi obcemi a daläími subjekty);

° kurzovné;

° prostŕedky z prodeje vlastních produktů (skript, publikací, metodickych

listů);

° sponzorské dary (úëelové i neúëelové).

Ucelenéläí pohled na celou prohlematiku рознице následuiící tahulka:

Jednodenni Vícedenní

kurz: kurz: Poznámka:

WDAJE:

Pronájem ano ano nemáme-Iì vìastní

prosîory

Obòerstveru' тесте апо nap?. minefálka, káva,

да?

Lektomè ano ano

Ребе о tektory ano ano doprava, stravování

Náklady na provozni personál ano ano

Nákiady na provozni pomúcky этапе pomůcky

pro kurz ano ano (rozpoèítat)

Náklacfy na pomûcky

pro úòastníky ano ano ceié zapoòítat

Nákìady na pouìítí (топают)

AV a РС techniky ano ano

Bèìné provozní nákiady ano ano

Stravování ano vhodné

Ubytování ne vhodné

PÑÍJMY:

Kurzovné ano ano

Вегасе ano ano pokud je to moine

Sponzorské dary ano ano

Prodej vlastnich produktů vhodné vhodné publikace, pmoovní

Нету apod.
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Ke kurzu patri samozŕejmë i hygiena vyukového procesu. Jsou to otázky,

které musejí zajímat jak lektory, tak i organizátory. Z tohoto důvodu pŕipo

jujeme kapitolku, ve které si jisté kazdy najde to, co potrebuje pro vykon své

funkce.

Hygiene vyuñovaciho procesu

Kazdy vyuëovací proces má svá pravidla a zákonitosti. Chceme-li docilit

optimálniho vysledku, je nezbytné, aby úcastníci, lektoŕi i organizátoŕi

respektovali urëitá pravidla hygieny vyuëovaciho procesu. A právë o tom

bude ŕeë na dalsích ŕádcích.

Co to vlastnë je hygiena vyuëovaciho procesu? Je to soubor nejrůznéjäich

opatŕení, která nám zajiätují, aby se úëastnik bëhem vzdëlávaci akce citil

dobŕe, aby dosáhl v uëeni vysoké efektivnosti pŕi co nejmenäim mnozstvi

námahy, aby se necitil prilis unaven.

Musime si uvëdomit, ze vëtsina nasich vzdëlávacich akci probihá v podve

ëernich a veëernich hodinách, êasto i o vikendech. To znamená, ze úëastnik

pî'icházi vëtsinou unaven po celodennim studiu nebo celotydenni práci, a to

jak fyzicky, tak nejëastëji psychicky. Navíc se mu obvykle nedaŕi pŕestat mys

let na pracovni, studijni, rodinné ci osobni problémy.

Hlavnim rysem péëe o hygienu dusevni práce (nebot to byvá vëtäinou

náplñ nasich kurzů) tedy zákonitë musi byt jednak pŕedcházeni únavë, jed

nak odstrañováni jejich následků.

Co je to vlastnë únava a jak se projevuje? Únavou nazyváme stav, kdy

docházi k úbytku vykonnosti jednotlivce. Byvá doprovázena nepî'íjemnymi

fyzickymi nebo dusevnimi pocity. Kromë únavy, která má své objektivní

pî'íëiny, můze docházet i k subjektivní, zejména psychické únavë. Její prici

nou nebyvá ani tak úbytek energie jako spise nezájem o predkládany pro

gram nebo nuda.

Na tomto mistë (viz tabulka na následující stranë) si uvedeme nëkolik pri

kladů pŕiznaků únavy a stupnë vyëerpáni. Pro organizátory vzdëlávacich

aktivit i pro lektory bude uziteëné, kdyz si tyto okolnosti uvëdomi. Podo

tykáme, ze zde jde o pí'ípady únavy, resp. vyöerpáni, které mohou nastat pŕe

váìnë u nëkolikadennich akci.

Jestlize pî'íëiny únavy působí po delsi dobu, můze dojit i k poruchám psy

chické éinnosti.

Jaké mohou byt pŕíèiny únavy, vyëerpanosti a pî'epracovanostì?

Pokud se budeme zabyvat zejména hygienou vzdëlávaciho procesu, můzeme

vysledovat napŕiklad tyto:

° nepi'imëŕené prodluzováni êinnosti (napŕ. vyuka ci jiné zamëstnáni do

pozdnich veëernich hodin, casto i nëkolik dni za sebou);
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nepiiméŕená intenzita ëinnosti (pŕetëzování nadmërnym mnozstvím

poznatků pŕi souëasné nevhodné volbé metod, napŕ. ëasovë stresující

testy, intenzivní vycvik spojeny s nezvyklou tëlesnou námahou);

nepiimëŕené podmínky vzdëlávacího prostŕedí -jak hmotného, tak ne

hmotného (nevhodné sestaveny denní гейш, spatné stŕídání cinnosti

a odpoëinku, hluk, nevhodné mikroklima, nevhodné zaŕízení ucebny

apod.);

nadmërné pozadavky lektorů (pozadavky, pŕi kterych nejsou respekto

vány vëkové a individuální zvlástnosti úëastníků; pozadavky, které

nejsou pŕimëŕené schopnostem, vëdomostem a dovednostem úëastníků

nebo jejich fyzické zdatnosti);

nerovnomérné zatízení jednotlivych smyslů (pî'evaha mluveného slova,

pŕíliä ëastá zmëna vizuálních podnétů), ale tï'eba i dlouhodobéjsí absen

ce pohybu, zejména ve stísnénych vyukovych prostorách);

pŕílis ëasté stŕídání cinností, kdy úëastník nemá dostatek casu na pŕe

orientování se v různych typech prezentované látky, nevhodné a roz

tŕíätëné působení svazku metod ci forem vyuky.

Stupné vyöerpâní:

Pfiznaky: u n ‚ v j

poemario» lehké strední sdné

Sniíení práceschopnoslì male zjevnè' vyrazné' вине

Snazsì пиететом, pñ pŕí vétäím об menáím bez jakéhokorí bez jakéhokoli

stejném smpni zatíìenŕ zat'ìení zatíìení zatíìení zatíieni

Митоз! pfekonavat' únavu není poìŕebné plné se dosamie se dosahuje

vûlí pŕi stejnèm Manu' dosahuje neúplnè se nepatrné

Emocionáìní koìísàni obòasné sníìeni obòasná podráìdènost stisnénost, wraa

zájmu o práci fozladènost nè штатное:

Pomchy spanku ztíâené usínání ztíienéjài usinàm' параша! nespavost

a probouzení пе2 pmbcmzení pŕes den

Sniîem' práceschopnosti není obtíìné obòasná vírrazné osiabeni

pro duàevni práci soustŕedéní zapomnêtlìvost pommostî

a pamàti

Na druhé stranë můzeme ale nástup únavy oddálit. Napŕíklad témi

to kroky:

° ëinnost prizpůsobíme zdatnosti úëastníků (vhodná volba tempa, práce

ve vykonnostnë vyrovnanych skupinách apod.);

° zkrácením vyukovych jednotek, prípadné zaŕazováním mikropauz;

° vylouëením ruäivych vlivů (hluk, vyruäování cizími osobami apod.);
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° pestŕejäí ëinností (uvázlivé stŕídání pouzívanych metod, zaŕazování

samostatné práce apod.);

° zajiäténím optimální teploty a osvëtlení prostoru;

° respektováním denní kŕivky vykonnosti.

Kŕivka pravdèpuduhné únavy (pŕi nŕednáäce nebo pŕl nereaguváni na pŕíznakyl:

9. 10. 11.

/

/

/

/

/

K\
//

dopoledne obèd odpo|edne veòeŕe veòer

Kŕivku únavy můzeme ovlivnit vhodné zaŕazovanymi pŕestávkami, napŕ.

takto:

po 1. hodìnè po 2. hodíné po 3. hodinè po 4. hodinè

dopoiedne 10 min. 15 min` то гит obèd

odpoledne 10 min. 20 min. 10 min. поте + veòeŕe

veèer 15 шёл. volm'/ program

Vycházíme z toho, ze vyuková jednotka trvá 45  50 minut. Ро této dobë

jsou jiz vëtäinou úëastníci unaveni, jejich pozomost klesá právë tak jako

schopnost soustŕedit se. Toto doporuëení väak není dogma. Délku vyukové

jednotky můzeme pochopitelnë upravovat podle zachycenych signálů ze stra

ny úëastníků (vzpomeńme na tabulku v kapitole o vyuöovacím procesu) nebo

podle pouzívané metody. Zatímco napŕ. pŕi uplatñované inscenacní metodë

můzelne jednotku protáhnout az na dvë hodiny, u pŕednáäky bude únosná

pouze necelá hodina.
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Doporuëujeme, аЬу úëastnici pŕi pŕestávce opustili místnost, pokud vyuka

probíbá v uëebnë, vënovali ее krátkému protaìeni èí relaxaënimu cviëeni. Mist

nost mezitim vyvëtráme. U celodennich zamëstnání volíme pŕestávky na obëdy

a veëeŕe tak, аЬу ее úëastnici mohlí v klidu najist a pokud moìno 1 projit`

Právë tak by se mél odpoëinku vënovat i lektor. Víme ale, ie to byvá obtiì

né, nebot právë о pŕestávce se k lektorovi nahme mnoistvi úöastmků s nej

různëjëimi dotazy a ìádostmí о radu. Pokusme ее vèak tyto snahy omezit do

prostoru vyukové jednotky (napŕ. průbëìné dotazy bëhem pŕednáäky), pŕi

padnë do doby osobniho volna frekventantů nebo do doby po skonöení naäe

ho lektorského zamëstnáni. I lektor je jen ëlovëk a má-li podávat (zejména

pŕi soustŕedënich ëi kurzech trvajicich nëkolik dni) co nejlepäi vykon, musi

mit ёае na odpoëinek (minimálnë hlasovy).

Oväem hlavnim úkolem lektora je pokud moino pí'edcházet únavë a tim

i odstrañovat moìné pŕiëiny nízkého vzdëlávaciho efektu. Tyto kroky můìe

me rozdëlit zhruba do ëtyŕ typů opatŕeni:

metodického charakteru (didaktické postupy);

úpravou гейши dne;

pŕizpůsobenim prostŕedi vyuky nárokům na efektivitu;

opatŕení vedoucí k zachování studijní káznë (tedy k pŕimëŕenému reago

váni úëastnñiů na vzdëlávací působení).

Didaktické prostŕedky proti únavë:

Tady si uvëdomme, ie ëím vice se úëastníci sami podílejí na vyuce, tim

ménë vm'mqjí únavu. Tyto prostŕedky nasazujeme pŕi prvnich signálech úna

vy, nejlépe ve druhé polovinë zamëstnání. Patŕí k nim stŕidání hlasů a mënëní

prostŕedků. Toho docilíme napŕ. tim, ie bëhem jedné vyukové jednotky ее stŕída

ji alespoñ dva lektoŕi (zavádime tŕeba simulovanjl dialog nebo minipanelovou

diskusi, pouiiváme inscenaënich metod a mënime pomůcky. Lektor není mág,

ktery svym sugestivním projevem ovládá posluchaëel).

Bëhem déletrvajicího zamëstnáni (napŕ. pŕi vicedenních kurzech) zaŕazuje

me do zahajovacich zamëstnání takové pŕedmëtové bloky, kteréjsou nároëné 11а

vnimáni, zatimco do kritickych dopolednich nebo pozdëjäich odpolednich hodin

patŕí látka ménë nároëná. Tim spiäe to plati pro veëerni zamëstnáni, kterájsou

sice èasto zaŕazována, ale mëla by u dlouhodobëjäích kurzů byt spiëe vyjimkou.

Osvëdöilo ее do kritické doby zaŕazovat postupy, jeì ее neobracejí pouze na je

den smyslovy orgán, napŕ. zrak ëi sluch, ale které ее stŕidaji tak, аЬу ее na

vzájem neruäily. Proti útlumu můìeme vyuìit logické a pŕehledné strukturo

váni podávanych informaci spojené е krátkymi dilëimi shrnutimi. Mysleme ina

moìnosti motivovat úëastníky poskytnutim pocitu úspëchu (kupŕíkladu srov

náváme vysledky vstupni sondy s dilëími dosaìenymi vysledky).
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vnf;

Nejúëinnejslm prostŕedkem pak je aktivizace úëastniků. Patŕi sem odbou

ráni vyslovenë skolskych postupů (necháme úëastniky vstupovat do vlastní

ho projevu, pouzíváme inscenaëních metod, skupinové vyuky). Lze je také

pí-ekvapit nëjakym nekonvenèním postupem (netradiëním uspoŕádánim

místnosti, prezentaci hudby o pî-estávkách apod.).

Důlezité je úsmëvné a vlídné klima (pŕibëhy ze zivota, pŕípadnë anekdoty,

které jistë osvëzí nás projev, pouiíváme ovsem jen jako zpestŕeni, nemohou

pŕevládat nad systematickym vykladem). Důlezitym prostŕedkem, ktery

podporuje a nebrzdí aktivitu, je i umëní lektora naslouchat úëastnikům, pro

vokace k vyjádŕeni názoru. Hrozí zde oväem nebezpeëi rozplizlosti a êetnych

odboëek, které nemaji s prezentovanym tématem pî-iliä mnoho spoleëného.

Proto můzeme do projevu úëastniků vstoupit, pokud se pí-ilis odchylili od

tématu.

Spíäe se je snazíme navést na promysleni otázek jejich vlastniho postupu

pî-i ŕesení problému, na ktery jsme pî'i vyuce narazili. Můzeme tim pî-ispët

ik jejich sebevëdomí, tedy ze dokází vyuzít novë nabytych poznatků. Zároveñ

bedlivë sledujeme mozné projevy únavy úëastniků a snazíme se ihned reago

vat(v1'z kapitola o vyuëovacim procesu).

Reiim dne

Jeho vhodná skladba hraje důlezitou roli pŕedevsím u celodenních nebo

vicedennich akci. Je tŕeba mit na pamëti kŕivku únavy (viz vyäe) i fyziolo

gicky pŕirozené kolísáni vykonu bëhem dne. Pŕi delsích akcích zaŕazujeme

pŕimëŕenë i veëerní zamëstnání, ne väak sedmkrát v tydnu.

Jedním z nejvëtäích nesvarů je nedodrzování ëasů stanovenych denním

reìimem (zpozdëny pi'ijezd lektora, ëekáni na náhradní program, vlastní

neukáznënost úëastniků). Prázdné базу, ро1ш‹1 nejsou plánovitë vyhrazeny

odpoëinku, nabourávaji cely ëasovy rytmus akce a způsobuji obtízné soustŕe

dování úëastniků na vyuku. Neosvëdëuje se protahovat ani zamëstnání, ani

pî-átelská posezení do pozdnich veëernich ci spíse noëních hodin. Právë tak

není vhodné zaëínat s vyukou pî-iliä brzy, se zaëátkem obvyklé pravidelné

pracovni doby ci vyuëování. Uvádime pî'iklad takového denniho гейши:

8.00 — 8.30 snídanè

8.30 — 12.30 vyuka s pŕestávkami

12.30 - 14.00 obèd a reiaxace

14.00 - 17.30 vyuka s pŕestávkamì

18.00 - 19.30 veòeŕe a odpoòinek

19.30 - 21.00 veòerní zamèstnání
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Podívejme se nyní ponëkud blíze na strukturu dne. Vëtsinë lidí se nejlépe

studuje v dopoledních hodinách, i lektoñ byvají svëzejäí. V pozdëjäích

odpoledních hodinách a veëer má lektor ztíìenou pozici. Právë zde

spoëívá nejvëtsí úskalí veëerních zamëstnání, zejména u krátkodobych kurzů.

Öasto jdou úëastníci druhy den ëasnë do práce, nëkdy bëhem vyuky ий pŕe

myslejí, co je zítra дека. Mnohdy jsou závislí i na spojích, které pouzívají pŕi

cestë domů. Pozornost proto byvá rozkolísaná, nevalná. Proto je tŕeba na

veëery zaŕazovat atraktivnëjäí témata a uvëdomit si, йе souvisly vyklad by

nemël prekroëit ëtvrt hodiny; zároveñ je tŕeba stŕídat různé metody.

V internátních podmínkách je ponëkud jiná situace. Zde si můzeme látku

rozvrhnout pruznëji do celého dne. I tady je väak tŕeba dodrzovat nëkterá

pravidla. Uz bylo ŕeëeno, йе nemáme zaëínat pŕíliä brzy, napŕ. pŕed půl

devátou ráno. I kdyz tvrdíme, йе nároënëjäí témata by mëla byt prezentována

dopoledne, je tŕeba si uvëdomit, йе první půlhodina padne na jisté rozehŕátí

a v druhé půlce zamëstnání zaëne narůstat únava. Prohlédnëme si jestë jed

nou kŕivku únavy na strane 63. Do období, kdy narůstá prudëeji, nezaŕazu

jeme zamëstnání, která vyzadují napŕ. zatemnëní místnosti nebo soustŕedë

nou pozornost na mluvené slovo.

A opët jestë pŕipomínku: Знайте se obsazovat a stŕídat více lektorů. Není

nic únavnëjsího пей se celé dopoledne a cast odpoledne dívat na stejnou tváŕ

se stejnym projevem. I pro lektora jsou vícehodinová zamëstnání velice

nároëná. Öasto sice usetŕíme nëco penëz, ale pedagogicky efekt byvá maly.

Po dopoledním zamëstnání následuje obëd. Mél by byt kaloricky pŕimëŕe

ny, tedy mël by zasytit, ale ne pŕesytit. Jedna ci dvë sklenice piva po obëdë

sice neublízí na zdraví, ale prudce snízí schopnost vnímat poëáteëní odpo

lední zamëstnání. Знайте se, aby obëd nebyl podáván v uëebnë, resp. aby se

nevyuéovalo v restauraëních prostorách, kde se podává obëd. Taková situace

byvá pŕíëinou bud’ nervozity obsluhujícího personálu, jenz nam nëkdy vpad

ne pŕímo do zamëstnání sramocením s pŕ1^bory a talíŕi, nebo pŕíëinou útlumu

pozornosti úëastníků, kteŕí se pak obtíznë vyrovnávají se zpëtnou adaptací

na vyuku ve stejnych prostorách.

Odpoledne se snazíme zaŕazovat spíäe participativní metody. (Méli by

chom si vsak dávat pozor, aby jednotlivá zamëstnání na sebe logicky navazo

vala. Öasto se totiz stává, йе program je pŕizpůsoben spíse moznostem lekto

rů пей didaktickym pozadavkům kurzu.) Odpolední vyuka můze pŕi jedno

denním zamëstnání trvat ай ëtyŕi hodiny, pŕi vícedenních kurzech jsou lepsí

pouhé tŕi hodiny. Neopomeneme na dobu mezi 16. a 17. hodinou, kdy byvá

únava nejvëtäí, zaŕadit pŕestávku na kávu a malé protazení tëla.

Veëer pak by mél byt vënován spíse aktivním metodám, napŕ. inscenaë

ním, je to dobrá pŕílezitost pro dokonëení diskusi ci vymënu zkuseností.
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V kazdém pŕípadë se musíme snazit, аЬу úëastníci dlouho nepo

nocovali а nekompenzovali si tak nedostatek pŕílezitostí vyrazit si

z kopytka. Rána pak byvají kalná а didakticky nepŕínosná.

Prostŕedí Wuky

Kazdy lektor by mél byt pŕipraven na to, ze bude vètêinou působit

v prostŕedí, které si nevybral. Nëkdy to bude v prostorách, které slouzí

k jinému úëelu (napŕ. restauraëní místnost, do které doléhá hluk z vyëepu),

jindy pak v uëebnách, kde je mozno provádët nejrůznëjäí aktivity, ale roz

hodnë ne se pohodlnë uëit, a nebo dokonce v prostorách pro vyuku naprosto

nevhodnych (jeden z autorů dokonce kdysi pŕednáäel ve vypuätëném bazénu,

na jehoz okrajích sedëli frekventanti). Pres väechny mozné vyjimky se stalo

uz více ménë pravidlem, ze jsou k dispozici lépe ci hůŕe vybavené uëebny.

I tak bychom se nemëli dát zaskoëit situaci, kdy dojde napŕ. k vypadku elekt

rického proudu a nemůzeme prezentovat svůj perfektnë pŕipraveny poëíta

¿Sovj'r program ¿Si ukazovat své skvëlé diapozitivy (ve veëerních hodinách to

pak znemozní úëastníkům psát si poznámky). Rozhodnë by nám taková si

tuace nemëla vyrazit dech a mëli bychom byt s to pokraöovat ve slovním pro

jevu.

Vzdy je dobré dohodnout se s organizátorem pŕedem na svych pozadav

cích, domluvit se o mozném vyuzití techniky, pokud si ji nepî'ineseme s se

bou, a podrobnë projednat své pozadavky na vybavení místnosti. Ne

vzdy nám bude moci poŕadatel vyjít vstŕíc a pak uz zálezí jen na nás, co po

kládáme za podmínku své vyuky, ëeho se můzeme vzdát a co povazujeme za

nadstandard.

Uspoŕádání míst k sezení v místnosti se snazíme uzpůsobit tak, аЬу со

nejménë pŕipomínalo äkolní tî'ídu. Vyhneme se väak, pokud mozno, restau

raënímu poŕádku, kdy nëkteŕí úëastníci sedí zády k sobë nebo dokonce k lek

torovi. Ideální je, kdyz na sebe väichni dobŕe vidí, sedí napŕ. v kruhu.

V kazdém pŕípadë by mëli mít moznost mít si kam polozit seäit na poznám

ky, studijní materiály apod. '

Pokud je nábytek mobilní, je to ideální, protoze se můze operativnë pŕe

skupovat, tŕeba pro úëely skupinové vyuky. Nemusíme byt tak úzkostliví pŕi

dodrzování pravidla, ze svëtlo by mélo dopadat na pracovní plochu zleva, pro

toze v populaci stále stoupá mnozství leváků. Dáváme si väak pozor na to,

аЬу hlavní zdroj svëtla nebyl za zády lektora. Zdánlivou maliëkost, jakou je

moznost odkládání svräků mimo vyukovou místnost, oceníme zejména ve

vlhkych podzimních nebo v zimních dnech.

Místnost by mëla byt pŕimëŕenë osvëtlena (záŕivky jsou nejménë vhodné),

s mozností dobrého vëtrání a s teplotou kolem 22 stupñů.
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Lektorské pracoviátë by mélo mit k dispozici kromë mista pro ovládání

vyuèovaci techniky jeätë maly odkládaci stolek. Rozhodnë neni vhodny

ŕeënicky pult nebo katedra, která ménë zkuäeného lektora svádi k usednuti

a pî'edèitáni.

Důleîité rovnëì je, jak 112 jsme uvedli, аЬу jídlo ëi obëerstveni bylo podá

váno mimo uëebnu. Proto v ëasovém rozvrhu pamatujeme na to, аЬу väichni

mëli ëas ее najist.

Studiiní kázeñ

I kdyä naäe působiätè neni ve äkole a úëastnici vzdëlávacich akci nepůso

bi v roli ìáëků, je tŕeba zachovávat alespoñ minimální pravidla studii

ní káznë. Nemyslime tim vyruäováni bëhem vyuky. Prezentujeme-li své

vëdomosti poutavë, nemëlo by k nëmu docházet (viz kapitola o procesu

тку). Со väak byvá neävarem, ktery sniìuje efektivitu lektorovych snah, to

jsou pozdni pŕíchody úëastniků a jejich pŕedëasné odchody. Ne vîdy jsme

schopni tomu zabránit, zejména tam, kde lidé pŕijiìdëji ze vzdálenëjäich mist

a jsou závisli na veŕejnych spojích. Pŕi internátním soustŕedëni je väak nutno

dodriovat dochvilnost. Samozŕejmë, йе ее to tyká i lektorů samych.

Daläim текут prvkem (zejména u tëch úëastniků, kteŕi nejsou zatiìeni

konvencemi sluäného chování) je vyzvánëni mobilnich telefonů a vy'ŕizováni

SMS pŕi vyuce. Proto hned na poëátku kaìdé vyukové jednotky poiádáme

úëastníky o vypnuti pŕítrojů.

Jednou 2 obvyklych zvyklosti u internátnich soustŕedëní je, jak ui jsme

jasnë naznaëìli, vysedáváni pŕi neformálni zábavë do pozdních noënich

hodin. Je povinnosti organizátora nebo vedouciho kurzu, аЬу vytvoŕil takové

podminky, které umoìni ranní pŕíchod ëerstvych a odpoëinutych fre

kventantů do první ëásti vyuky. Potŕeba spánku je různá, ale 7 - 8 hodin

by mélo byt obvyklych.

Ne vìdy veëerni popíjení utuîuje partu, ale v kaîdém pŕípadë pŕipravuje

pro lektora zaëinajíciho denní program nepŕíliä vstŕicny pedagogicky terén.
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5.

Lektor а ieho osobnost

viv»

Dostáváme se k dalsl casti naäeho průvodce po lektorské ëinnosti.

V této kapitole se vënujeme osobnosti lektora ponëkud podrobnëji

a pokusíme se doplnit poznatky, které byly prezentovány v různych

souvislostech v pî'edchozím textu o nëkteré dalëí pohledy. Nechtëli

bychom se soustŕedjt pouze na to, jaky by mël lektor byt, ale chceme

poukázat i na nëkteré kontexty. Pŕedpokládáme, ze k nëkterym pŕed

chozím pasázim se budete vracet a ze tato mozaika tykající se lektor

ské ëinnosti vytvoî'i komplexm' obraz této problematiky.

Nejprve tedy malé zopakování:

V kapitole o úëastnicich vzdëláváni byly zminëny vëkové a individuální

zvláätnosti dospëlych. Je dobré si uvëdomit, ze väechny závëry tykajici se

vëkovych a individuálnich zvlástnosti jsou platné jak pro lektory, tak pro

úëastniky nasich vzdëlávacich akci. Samozŕejmë, ze nëco bude mit kazdá

z tëchto skupin svého vlastniho, specifického. Pravdëpodobnë to budou potre

by a motivace. Na druhou stranu jsou zde (2 hlediska sociálni psychologie)

nëkteré obdobné rysy. To se tyká tŕeba sociálnich skupin. Ve vzdëláváni se

setkáváme se skupinami slozenymi z úëastniků (at uz jde o ëleny nëjakého

obëanského sdruzeni nebo o úëastniky vzdëlávaciho kurzu ci jiné akce), dale

se skupinami slozenymi z lektorů (napŕ. lektorské sbory, pokud jsou ustave

ny), pîipadnë se skupinami, které maji щепу krátkodoby cil — vzdëlávaci

akci. Pro väechny tyto skupiny jsou typické jednotlivé fáze existence od for

mováni, pŕes normováni a průbëzné fungováni, az po pî'ípadné ukonëeni ëin

nosti.

Ve tŕeti kapitole jsme se soustŕedili na vzdëlávaci proces, respektive na

podñ lektora na tomto procesu od jeho zahájení pŕes průbëh a koneëné vy

hodnoceni a posouzeni efektivity. ‘

Ötvrtá kapitola pojednávala mj. o podñu lektora na organizaci vzdëláva

cich aktivit a zminili jsme se i o tom, jak můze lektor ovlivnit hygienu vzdë

lávaciho procesu, tedy psychohygienu úëastniků.

Nez se zaëneme podrobnëji zabyvat osobnosti lektora, mëli bychom si uvë

domit i nëkterá specifika, která pŕináäi vzdëlávání dospëlych v obëanskych
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a jim pŕíbuznych sdruzeních. Vztahy mezi lektory a úëastníky se totiz

znaënë liäí od vztahů mezi uëiteli a iáky ve äkole. To musí respektovat

i lektor, jestlize chce úspësnë uplatnit svou osobnost ve vzdëlávacím procesu.

Jak lektor, tak úëastníci mají jeden spoleëny zámër: dosáhnout stanoveného

vzdëlávacího cíle prostŕednictvim zvládnutí obsahu vzdëlávání. Úloha

kazdého z nich je vsak ponëkud jiná. Pokusme se tento vztah naznaëit tzv.

didaktickym trojúhelníkem.

zpètná vazba

‹- —————————————————

4 д
i Y

Jak vidíme, didakticky trojúhelnik se skládá ze tŕí prvků: L (lektor),

Ú (úëastnik) a О (obsah vzdëlání vycházející ze vzdëlávacího cile). poväimnë

me si toho, йе trojúhelnik stojí na jednom vrcholu (obsah), zatímco pŕepona

trojúhelníku je umístëna horizontálnë. Z obrázku můzeme vyvodit, йе lektor

a úëastník si jsou postaveni na roveñ. Právë v tom je jedna ze specifîk

vzdëlávání dospëlych. Nejde tady o nadŕízeny a podŕízeny vztah mezi uëite

lem a zákem, nybrz о rovnoprávny vztah mezi dospëlymi lidmi, z nichz кашу

má ve struktuŕe vzdëlávaciho procesu své speciñcké úkoly. Na rozdû od uci

tele ve skole lektor nepůsobí direktivnë, byt vyuëovaci proces ŕídí, resp. ovliv

ñuje. Lektor i úëastnik mají jedno spoleëné: oba se (pŕeváznë) úëastní ëin

nosti dobrovolnë. To celému procesu vtiskuje ráz partnerstvi. Rovnopráv

nost oväem neznamená rovnocennost. Lektor disponuje, resp. mél by

disponovat, vëtsím mnozstvim informaci, vëdomostí a dovednosti пей úëast

nik (alespoñ v tématu, které prezentuje). Na druhé stranë úëastník můze

sám vyukovy proces ovlivñovat (uplatñovánim svych názorů, diskusemi

s lektory, prostŕednictvim průbëzné kontroly — sebekontroly i kontroly usku
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teëñované lektorem), můze sledovat postupné dosahování stanoveného cñe.

Tím poskytuje lektorovi zpëtnou vazbu. Lektor pak můze svůj dalsi postup

bud’ upravit tak, aby dosáhl co nejefektivnëjsího vysledku, pŕípadnë zamënit

neefektivní postupy a bud’ jestë pŕi zamëstnání nebo ve své dalsi ëinnosti

volit v obdobném pŕípadë adekvátnëj si formy a metody.

Zmínili jsme pŕed chvili rozdñ mezi lektorem dospëlych a uëitelem dëti

nebo dospívajících 2 pohledu jejich vzájemnych vztahů. Tëch rozdñů je oväem

vic. Postavem’ lektora je odliäné od postavení uêitele. Lektor (byt nëkdy

pobírá za svou èinnost honoráŕ) nebyvá profesionálním pracovníkem. Svou

ëinnost vykonává dobrovolné. V tom jsou si е úëastnikem podobni. A právë

tato dobrovolnost ze strany úèastnika je daläim prvkem, ktery lektora odli

еще od uëitele. Chtë nechtë musi své vëdomosti ci dovednosti prezentovat tak,

aby jim rozumnëli vsichni úëastníci (jejichz slozeni je po stránce vëkové, pro

fesni, sociální a ostatnë i zkusenostni velice různorodé). Navic prestiz funk

ce dobrovolného lektora nebyvá mezi kolegy na kmenovém pracoviäti právë

nejvyäsi.

Z pomërnë èasté absence uceleného pedagogického vzdëláni (nejlépe nëk

tery 2 oborů vzdëláváni dospëlych) pak mohou vyplyvat pŕedeväim didak

tické chyby. Öasto takovy lektor pŕi vzpomínce na svá skolni léta vëdomë ci

podvëdomë uplatñuje nëkteré postupy, které jsou vhodné spis pro vyuku dëti

nez pro vzdëlávaci akce pro dobrovolné nebo profesionální pracovniky. Navic

lektor vëtsinou neprocházi zádnym doäkolováním, inovaènimi kurzy ci da1

sim vzdëláváním obdobného charakteru jako profesionální uëitelé. Öasto (пё

kdy az рте èasto) je ponechán sám sobë. Pokud je vsak zodpovëdny a svou

lektorskou práci dëlá rád, má moznost (oväem zase pouze ve svém volném

case) zúëastnit ее nejrůznëjäích vzdëlávacich aktivit. Jednou 2 mozností je

napŕiklad vlastní interni vzdëlávaci program lektorského sboru nebo úêast

na vzdëlávacich akcích specializovanych institucí (to vsak nebyvá levná zále

zitost).

Práce lektora je praci tvůrëi, nejde о pouhé sdëleni uröitych vëdomosti, ale

pŕedeväim o to, aby ее v ŕízeném procesu úèastníci nauëilí nejen prezentova

nym faktům, ale pokud mozno i jejich aplíkaci v praxi, aby ее паибШ pŕe

myëlet o pŕedkládanych problémech a ty pak dovedli i ŕesit.

Struktura osnbnosti lektora

Nejprve ее pokusíme zamyslet ее nad tim, co to vlastnë osobnost vůbec je.

V obecném povëdomi je za osobnost povazován ëlovëk, ktery v nëëem vyniká,

je vyznamny, má urëité charisma. Psychologie väak chápe osobnost ponëkud
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äiŕeji. Nebudeme ее zatëiovat hledáním sloiité a vyëerpávajici deiinice. Sami

psychologové nejsou v této 176с1 zajedno. Ve specializovaném oboru psycholo

gie osobnosti existuje vice nei padesát různych definicí tohoto pojmu.

Pro náä úëel postaëi struëné konstatováni, tak jak osobnost Vymezil J. Stefa

1101716: „Osobnost je organická jednota tëlesného a psychického, vrozeného

_ a získaného, typická pro daného jednotlivce a projevující se jeho chováním.“

Vidíme tedy, ie z psychologického hlediska je osobnosti kaidy jedinec, ie

tento termin nemá hodnoticí charakter. Kaidy z nás je speciñckou osob

nosti, kaidy lektor je svébytná individualita. Pokusme ее nyni vyäe uvedenou

deñnici aplikovat právë na osobnost lektora.

Tèlesná stránka je organickou souëásti osobnosti, která ovlivñuje ve

svych důsledcích v mnoha ohledech i lektorovu ëinnost. Ui jenom vzhled lek

tora můie na úëastniky působit pozitivnë, pŕíznivë nebo negativnë. Tëlesná

dispozice a trvaly nebo aktuálni zdravotni stav jsou do jisté miry rovnëi limi

tujicim prvkem pro lektorskou ëinnost.

Jistë vëtäina vëkovë zralejäich lektorů uváii pŕi volbë mista svého zamëst

nání, zda ее bude konat v mistnosti nebo pod äirym nebem, zda vicedenni vzdë

lávací akce ее uskuteëni v pevném objektu, 61 zda půjde napŕiklad o táborovou

äkolu pod stany na zelené louce.

A zdravotni stav? I kdyi by nemël ovlivñovat vnëjäí projev lektora, jisté

bude mit vliv na jeho náladu, pohodu, rozladënost, na jeho sebeovládáni. To

potvrdi kaidy, koho nëkdy bolely pŕi vyuce zuby, 61 110 náhle rozbolela hlava.

Rovnëi lektor, ktery je zeslábly po nemoci, 0 kterého ее pokouäi chŕipka,

ktery je nachlazen, nebo trpi nëjakym dlouhodobëj61111 neduhem, neni vlídnë

naklonën ke vtipkováni. Upozorńujeme väak, ie stejné problémy mohou mit

i úëastníci. Vzájemná tolerance zde bude jistë vitána.

Psychická stránka osobnosti zahrnuje individuálni zvláätnosti psychic

kych procesů (napŕ. pamëti, myäleni) i psychickych stavů (napŕ. stres)

a vlastnosti (napŕ. temperament).

Zejména pamëf (dlouhodobá i krátkodobá) a jeji kvalita maji vliv na lekto

rovu práci. Ovlivñuji mimo jiné dobu potŕebnou na pŕipravu, pŕipadnë opa

kováni prezentované látky, schopnost inovovat své poznatky a sám ее průbëi

п6 vzdëlávat. Důleiité je tŕeba i to, jak snadno 61 nesnadno si lektor zapa

matovává jména a obliëeje úëastníků. Psychicky stav je pro lektora rovnëi

důleiity. Öasto musime ovládnout svou náladu, doslova ее pŕinutit k nëjaké

êinnosti a pŕitom úëastnik by to nemël na kvalitë pŕedkládané látky poznat.

Problémy v zamëstnáni, oëekáváni nepŕijemnosti v práci, celkovy stres - to

väe můie negativnë ovlivnit lektorův vykon.

A vlastnosti? Jistë nikdo nebude pochybovat o vyznamu takovych vlastnos

ti, jako jsou zájmy, záliby, postoje, vëdomosti, dovednosti, návyky, ale 1 tem
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perament. I ty ovlivňují úroveň připravenosti i výkonu lektora při vzdělávací

akci. A opět si připomeňme, že stejně jsou svou psychickou stránkou osobnos

ti ovlivňování i účastníci. K psychologii osobnosti náleží i výraz v pohybech

těla (pantomimika) a obličeje (mimika).

Vidíme tedy, že osobnost, resp. její projevy jsou výslednicí tělesných a psy

chických projevů.

Popis osobnosti by však nebyl úplný, kdybychom opomenuli sociální pro

středí a sociální vztahy. Většinou jde o prostředí, 2 něhož lektoři i účast

níci přicházejí, a o vztahy, které mají vliv na jejich hodnotový systém či způ

sob komunikace S okolím. Právě tak bývají i potřeby a z nich vyplývající

motivace jedním z prvků, jež jsou ovlivněny sociálním prostředím a vztahy.

Jinak bude přistupovat (a jiné nároky a potřeby bude mít) student vysoké

školy, jinak učitel, jinak dobrovolný pracovnflš Občanského sdružení.

Typ usohnusti lektora

Každý člověk je jiný, každý jsme jiná osobnost. Přesto však existují něk

teré znaky, které nám pomáhají orientačně třídit podle určitých znaků lek

tory do určitých kategorií. Těchto třídění je celá řada.

Z mnoha jsme vybrali jedno, které nám pro naši potřebu připadá nej

výhodnější. Jeho autorem je E. Livečka, který rozeznává následující tři typy

lektorů: teoretický, praktický, ideální. Podotýkáme, že jde o třídění velice

hrubé a opravdu pouze orientační. Většinou nemůžeme přesně zařadit lekto

ra do jedné ze škatulek; spíše bychom mohli hovořit o tom, ke které 2 výše

uvedených kategorií má blíž. Ostatně, kdo se zamyslí nad svou lektorskou

prací, jistě nám dá za pravdu. Pokusme se alespoň přibližně formulovat, ke

které Z kategorií spíše inklinujeme. Čím je který typy charakteristický?

° Lektor — teoretik má vynikající odborné znalosti, které se snaží podat

v co nejširším rozsahu. Často není schopen odhadnout možnost účast

níků (protože i čas na samostudium bývá omezený) vnímat v plném roz

sahu vše, co bylo prezentováno. Další nevýhodou bývá, že je seznamuje

spíše s hotovými pojmy a poučkami, aniž by je vedl k samostatné práci

a k samostatnému přemýšlení. Někdy bývá na závadu i to, že příklady,

jimiž doplňuje svou prezentaci, jsou poněkud vzdáleny od praxe (ať už

proto, že s konkrétní praxí neměl dostatečný kontakt, nebo proto, že

praxi poznal před mnoha lety a situace se mezitím změnila).

° Lektor — praktik vychází především 2 vlastní praxe; to je přínosné

například u lektora, který provádí instruktáž či výcvik v nějaké doved

nosti. U teoretických částí obsahu mu však chybívá vědomostní základ.
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To pak má za následek, йе jim uvádëné pi'iklady byvají jedineëné,

vázané na urëité vychovné prostŕedí a urèitou skuteënost. Nedaŕí se mu

vést úëastmky k dostatecné generalizaci a nadhledu (abstrakci). Není

jim poskytnut vhled do vztahů mezi jednotlivymi jevy a tím je ochuze

na i moznost úëinné rady.

° Lektor - ideál Spojuje pozitivní rysy obou pŕedchozích kategorií. Je

dostateënë teoreticky erudovany, má odpovídající praktické zkuäenosti,

dovede teorii aplikovat v praxi a naopak v praxi vycházet ze zvládnu

tych teoretickych základů. To vse umí podat způsobem, ktery je pro

úëastníky pŕimëŕeny.

Poiadavky na lektora

Z pŕedchozího textu si můîeme pomërnë snadno odvodit obecné

poîadavky, které by mél lektor splñovat. Jsou to jednak osobní vlast

nosti, jednak vëdomosti a dovednosti, oborová odbornost a didaktic

ké dovednosti.

IJsohni vlastnnsti:

° smysl pro zodpovëdnost, která se projevuje pŕedevsím v jeho pŕípravë

na zamëstnání, dodrzování sllbenych termínů, pŕekonávání osobních

pŕekázek vyvolávajícich negativní vliv na vyukovj’l proces;

° smysl pro spravedlnost, ktery se projevuje zejména pŕi hodnocení úcast

níků, kdy nepreferuje, nebo naopak nepotlaëuje projevy nëkterych

z nich;

° tolerance, v jejímz rámci si uvëdomuje nejen moznost, ale casto i pŕínos

nost prezentace názorů, které jsou odliäné od názorů jeho (s tim souvi

si i umëni vést diskusi); zároveñ sem pati'í schopnost chápat osobní pro

blémy úëastniků i jejich obëasnou nervozitu ci verbální agresivitu (opët

souvisí s umëním diskuse); lze sem zapoëítat i klidny a rozvázny postup

pi'i moznych nastalych konfliktních situacích (at ий mezi úëastníky

samymi nebo mezi úèastníky a jim);

° důslednost jak pŕi vyzadování úkolů od úëastniků, tak pi'i plnëní závaz

ků vlastních, schopnost energicky, aväak uvázlivë dosahovat vytëeného

vzdëlávacího cile; důslednost se projevuje i pŕi eliminaci nezádoucích

vnëjäích vlivů (vyzadováni dohodnutych podmínek pro vyuku);

° duäevní vyrovnanost a sebeovládání (schopnost nedát se vyvést z míry

pî'ípadnymi nevhodnymi projevy úcastniků, nenechat se zaskoëit nena

dálymi problémy a neëekanymi situacemi, pŕípadnë vyhrocenymi mezi
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lidskými vztahy při dlouhodobější vzdělávací akci- zde by měl působit

spíše jako mediátor, tedy vyjednávač);

životní elán a pozitivní postoj (vystupovat před účastníky s chutí,

netvářit se nikdy otráveně nebo zklamaně; hledat vždy i na nepříjem

ných situacích ty lepší stránky: co tě nezablje, to tě posílí);

schopnost a ochota dále se vzdělávat ve svém oboru i v lektorských

dovednostech.

Vědomosti a dovednosti obecnějšího charakteru:

vědomosti a dovednosti 2 pedagogiky a specializovaných disciplín,

zejména vědomosti z pedagogiky dospělých;

vědomosti a dovednosti z psychologie, zejména z psychologie osobnosti,

sociální psychologie, pedagogické psychologie;

vědomosti o činnosti občanského Sdružení nebo jiného subjektu, kde

lektor působí;

sociální dovednosti (uměníjednat s lidmi, rozumět jejich motivaci; umět

si vydobýt autoritu).

llbnrová odbornost:

mít v dostatečném rozsahu vědomosti z oboru, který lektor prezentuje;

mít zkušenosti v tomto oboru, umět je sdělovat a aplikovat;

mít potřebné schopnosti a dovednosti v tomto oboru;

být kreativní ve využívání svých vědomostí a dovedností;

umět konfrontovat teorii s praxí a Výsledky této konfrontace přenášet

do тку;

mít schopnost dále si svou odbornost prohlubovat a aktualizovat své od

borné vědomosti;

mít schopnost efektivně pracovat s informacemi;

ovládat dovednost ústního projevu, mít vyjadřovací schopnosti a obecné

komunikativní dovednosti, tedy umět efektivně svou odbornost pře

dávat účastníkům.

Didaktické dovednosti

umění zvládat všechny etapy výuky, ve kterých lektor působí, tj. pláno

vání vzdělávacího procesu, jeho řízení a organizace, koordinace, kon

trola;

umění stanovit cíle (obecné i dílčí), jednotlivé etapy seznamování s ob

sahem a schopnost přiřazovat cíli, obsahu a složení účastníků adekvát

ní prostředky;

dovednost využívat vzdělávací prostředky (hmotné i nehmotné);
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' schopnost dodržování didaktických zásad, které jsou obdobné jako

obecně pedagogické zásady uvedené na str. 26:

' zásada uvědomělosti a aktivity (účastníci vědí, proč se látku učí,

a aktivně se do procesu výuky zapojují);

° zásada přiměřenosti (lektor přihlíží k úrovni vědomostí, dovedností

a zkušeností účastm'ků, bere v potaz i jejich věk a předchozí vzdělání,

případně profesi);

° zásada soustavnosti (lektor podává informace ve vzájemných souvis

lostech tak, aby si účastníci postupně vytvářeli soustavu vědomostí;

informace na sebe navazují a tvoří logický vědomostní celek; přitom

je nutno, aby lektor celý proces chápal v komplexu, tedy s vědomím

toho, že i jeho výukový celek je součástí komplexní informace, s vědo

mím toho, že je zařazen na určité místo komplexního vzdělávacího

procesu, např. kurzu či cyklu vzdělávacích aktivit);

' zásada trvalosti (určuje, že účastník si má látku osvojit tak, aby si ji

zapamatoval, mohl znovu vybavit a posléze i prakticky použít; máme

na zřeteli, že dospělí mají lépe fungující paměť logickou než mecha

nickou, a proto tomuto faktu podřizujeme nejen způsob výkladu, ale

i způsob kontroly);

° zásada spojení teorie s praxí (tzn., že účastníky vedeme jak k osvojo

vání teoretických vědomostí a jejich modifikaci na dovednosti a vy

užití v praxi, tak k využívání znalosti nejrůznějších souvislostí mezi

jevy k pochopení a řešení praktických problémů);

° zásada názornosti (nejedná se pouze o využití určitých učebních

pomůcek, ale i o tzv. slovní názornost, kdy účastníci využívají svých

zkušeností a své představivosti, kdy mohou své vědomosti upevnit

i pomocí slyšeného nebo čteného slova).

Vídíme tedy, že požadavků na lektora je celá řada. Na jejich pokud možno

co nejlepším splnění závisí i kvalita lektorské práce. A od kvality lektorské

práce, od toho, jak jeho působení pokládají účastníci pro sebe za důležité, se

odvíjí i autorita lektora.

Autorita lektora

Autoritu lektora chápeme jako vztah účastníků k jeho osobě, jako k člově

ku, který požívá všeobecnou vážnost a úctu vzhledem ke svým schopnostem,

vědomostem a dovednostem, jimiž převyšuje ostatní. Zároveň je to vztah,

který vyjadřuje důvěru v tohoto člověka spojenou i s jistou dávkou obdivu.

v!)

Autority u účastníků pozlva ten lektor, o němž jsou přesvědčení, že jeho vědě
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ní i jeho pedagogická schopnost přenášet je na ostatní jsou výsledkem studia

i zkušeností; je to ten lektor, u něhož účastníci vycítí, že jeho zaujetí pro věc

je upřímné a nezištné. To jsou tedy především vztahově postojové otázky.

Kromě toho obsahuje uznání autority lektora ještě následující aspekty:

° role institucionálního zázemí (zde je důležité, jakou institucí je lektor

vyslán, zda tato instituce je obecně známa a uznávána, nebo zda jde

o nějaký neznámý vzdělávací subjekt);

° závažnost tematiky (tady hraje roli to, zda prezentované téma je účast

níky považováno za důležité nebo obtížné, či za banální);

° společenské začlenění lektora (souvisí jednak s vysílající institucí, jed

nak s již vybudovanou autoritou, věhlasem a pozicí mezi odborníky;

někdy dochází i k případům, že posluchači chodí na lektora, jsou

přesvědčení, že se dovědí něco nového a užitečného, že lektor je kapaci

tou ve svém oboru);

° vztah lektora k látce (někdy se mylně předpokládá, že hlavní je, aby

lektor svůj obor ovládal perfektně a suverénně; při vytváření autority

je však mnohem důležitější postoj lektora k látce, jeho zaujetí, chuť dis

kutovat o prezentované problematice, poznání, že pracuje s chutí a po

žitkem; takový lektor pak získá autoritu snáze než chladný perfekcio

nista);

° vztah lektora k účastníkům (důležité je, aby účastnlky nepodceňoval -

každý je v něčem odborníkem a často lepším ve svém oboru než lektor

v oboru, který prezentuje; lektor je prostě jedním ze subjektů vzděláva

cího procesu, který v momentální chvíli má vědomostně navrch; autori

tu si vybuduje ten, kdo je skromný, ochotný vysvětlit a třeba i uznat

svou chybu, jestliže se spletl, nebo řekl něco nepřesně, či nějaký fakt

opomenul);

Autorita prostě vzniká tím, že lektor dělá svou práci dobře.

Příprava lektora na výuku

Jednotlivými částmi a aspekty přípravy lektora na výuku jsme se zabýva

li už na předchozích stránkách, zejména ve třetí kapitole pojednávající o pro

cesu vzdělávání. Na tomto místě tedy poznatky pouze doplníme o praktický

průběh přípravy lektora na vzdělávací akci. Tomu, co lektor prezentuje při

výuce, říkáme učivo.

Učivo má část obsahovou a část didaktickou. Na tomto místě je vhodné

vrátit se ještě jednou k obrázku, který je na str. 24. Tento grafnám znázorňu

je vztah mezi cílem (dílčími cíli), obsahem (obsahy) a prostředky (ať už
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nehmotnymi - formy a metody, nebo hmotnymi - pomůcky). Prezentaci si

musíme nëjak zorganizovat. Zvolíme tedy nejlépe následující postup (pŕed

pokládejme, йе máme od organizátorů stanoveno zadání, a to jak obsahové,

tak ëasové):

stanovime si podle zadání cil akce;

pŕípadnë stanovime dilëí cile;

z tëchto cilů odvodíme obsah;

důkladnë se seznámime е problematikou, které ее оЬеа11 tyká (zalistu

jeme v literatuŕe, podíváme ее (10 svych poznámek, pobrouzdáme inter

netem, zopakujeme si to, v 6е111 е1 jiz nejsme jisti);

pokusíme ее zjistit, е jakymi úëastniky budeme pracovat;

stanovime si hrubou strategii vyuky, tj.:

° uvëdomime si logiku látky a log'iku osvojení látky (pi'ipomeneme si

mj. i didaktické zásady - viz vyse);

° stanovime jednotlivé dilëí cile a k nim pŕiŕadíme obsah (obsahy);

° promyslime vyuzití prostŕedků, tedy pŕii'adime jednotlivé metody

a pŕipravime didaktické pomůcky a techniku;

° ke kazdé ëásti uëiva pŕidëlíme êasovou dotaci, k 111й pi'idáme 6ае ne

zbytny na pi'estávky. Neopomeneme rezervovat cca 10 % ëasu na ne

pŕedvidané skluzy (napŕ. pomalu podávané obèerstveni, pŕekroëení

èasového limitu pi'i nároënëjsí metodë, napŕ. pŕi inscenaëní nebo pro

jektové metodë);

° pravdëpodobnè zjistíme, йе ее nevejdeme do èasového limitu. Pak

nám nezbyvá пей ее rozhodnout, zda zredukujeme uëivo a pone

cháme pouze klíèové struktury, tj. to, co je naprosto nezbytné a musi

byt prezentováno, аЬу úëastníci získali kompaktní poznatkovy celek;

druhou moznosti je pŕesunout ëást látky do individuálniho studia (to

je vsak mozné pouze tehdy, jestlize bude následovat nëjaké ovëŕení,

zda úëastníci skuteènë látku zvládli; dalsí podmínkou je, аЬу Ьу1 рго

samostudium dostateëny êasovy prostor, сой bude pravdëpodobnè

mozné pouze v pŕípadë nëkolikadenniho internátniho kurzu; pozna

menáváme, йе domáci úkoly se neosvèdëuji a návratnost zpracova

nych zadání je nízká);

takto pŕipravené uëivo zaznamenáme do jakéhosi scénái'e, ktery наш

vyhodnè poslouîi jako berliëky pro nasi pamèt. Vyznamnou ëásti scé

náŕe je pak ëasovy rozvrh vèetnë uvazovanych pŕestávek. Scénáŕ můîe

me upravit napŕ. do podoby následující tabulky:
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Cas Obsah Metody/ Vûukové Didaktická

èinnost pomůcky technika

10040.00 шт; М, «шах, ша, „щ

t K . а:’ ¿z ‘Н

10 „мы мама

тат—11.00 {ил/«42 ржа

таща,

Май f» ‘

Lektorské desatero

1. Snai se získat důvëru. Úëastníci pî'edpokládají, ie se od

tebe dovëdí nëco zajímavého. Svím způsobem jsi pro ne

vzor. Co ŕíkáä, musí bjrt v souladu s tvím chováním a vystu

pováním.

2. Vyuëuj zajímavë, opírej se o zkuäenosti a znalosti úëastníků.

3. Nepŕedëítej — tví posluchaëi jsou gramotní; stŕídej způsoby

práce, abys nenudil.

4. Úëastníci tè prokouknou, i kdyby ses tváî'il nepî'ístupnë.

Oplatí ti to.

5. Nedávej pî'ednost nikomu a nikoho neznevíhodńlú.

6. Je moiné, ie víä а umís více nei úëastníci, nebud ale ne

skromní; sami poznají, zda jim stojíä za pozornost.

7. Nechovej se okázale (nepouiívej fráze a kliäé).

8. Más pî'ed sebou dospëlé а ne dëti. Jejich moudrostí a zkuäe

ností sám získáä.

9. Úëastnici od tebe oëekávají pomoc а radu, ne pouëování;

nemistruj je!

10. Nauë se naslouchat. Je to ëasto nároënëjäí nei mluvit.

Lektorskú sbor

Zcela speciñckou záleiitostí je práce s lektorskím sborem. LektorskjI sbor

můieme chápat v podstaté dvëma způsoby. Zaprvé jako skupinu lidi, kteŕí

jsou k dispozici nëjakému obëanskému sdruiem ëi vzdëlávací nebo jiné insti

tuci. V tomto pŕípadë můie jít bud’ о pouhou mnoiinu osob, které jsou sice
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zvány organizátory, případně pořadateli vzdělávací akce, ale ne vždy se znají

mezi sebou navzájem; nebo jde o skupinu osob, kterou můžeme nazvat sociál

ní skupinou se všemi atributy, tak jak bylo popsáno ve druhé kapitole. Tito

lidé se navzájem znají, průběžně spolupracují a nezřídka spolu tráví i určitou

část volného času. Čas můžeme rozdělit na dobu společného vzdělávání či

výměnu zkušeností a na dobu neformálního společenského kontaktu.

Vraťme se nyní k tzv. didaktickému trojúhelníku (str. 70), kdy jde o vztah

mezi obsahem vzdělávání a podílem na jeho uskutečňování z pozice lektora

a účastníka.

Tento trojúhelník je pouze grafickým vyjádřením existujících vztahů. Na

jeho vrcholu, který znázorňuje lektory, si můžeme představit některou ze

skupin lektorů, o které jsme informovali o několik řádek výše. Znamená to,

že lektorský sbor by měl být zárukou kvalitního vzdělávacího působení na

účastníky. Každý ze zmíněných typů lektorského sboru k této věci bude při

stupovat pochopitelně jinak.

Pokud organizujeme cyklus vzdělávacích akcí nebo třeba jednorázovou

vícedenní akci, půjde většinou o dlouhodobější působení na stejnou nebo jen

dílčím způsobem se obměňující skupinu účastníků. Věcně je to např. dáno

obsahem, který musí být prezentován po částech (vzhledem ke své šíři

a vzhledem k nárokům na čas), nebo tím, že lektoři i účastníci jsou členy

stejného občanského sdružení a už z tohoto důvodu se setkávají po delší dobu

při nejrůznějších vzdělávacích akcích, resp. metodických zaměstnáních.

Obsah vzdělávacích aktivit bývá v různých občanských sdruženích různý,

nicméně existují některé, jež jsou u rozličných sdružení obdobné, tedy se stej

ným obsahem. Bude se to dotýkat zejména vědomostí a dovedností, které by

si měl osvojit například kterýkoliv pracovník s dětmi a mládeží. Pro všechna

sdružení budou pravděpodobně nezbytná následující témata:

° základy pedagogiky volného času;

základy pedagogiky a psychologie při vedení skupiny dětí a mládeže;

základní bezpečnostní předpisy vztahující se k vykonávané funkci;

právní minimum;

bezpečnost při práci;

základy první pomoci;

° prevence negativních jevů.

Pro každé z témat budeme pravděpodobně hledat zvláštního lektora (do

poručujeme mít i lektora alternujícího). Předpokládáme totiž, že doba uni

verzálních lektorů je už pryč (což neznamená, že týž lektor by nemohl uplat

nit dvě témata, např. pedagogiku volného času a základy pedagogiky

a psychologie při práci s dětmi; druhým takovým příkladem je spojení témat

právní minimum a bezpečnost při práci). Je však vždy dobré, když v našem
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lektorském sboru jsou lidé, kteří jsou kooperativní a dovedou skloubit své

prezentace navzájem tak, aby se neopakovali v příbuzných tématech, ale

naopak aby se, pokud je to možné, i vzájemně doplňovali. Je záhodno, aby se

üestliže prezentují stejné téma) domluvili na rozsahu i obsahu a vzájemnë si

vyměňovali své poznatky.

A právě pro tyto aktivity tvoří vhodný prostor lektorský sbor.

Lektorský sbor by neměl být uzavřenou skupinkou lidí spokojených se

svými vědomostmi a dovednostmi, ale měl by se alespoň dvakrát do roka

sejít, vyměnit si poznatky (zejména odborně didaktického charakteru), pří

padně se zúčastnit některého z odborných seminářů či instruktáží, přizvat si

zkušeného lektora z jiného občanského Sdružení nebo ze vzdělávací institu

ce: prostě lektoři by na sobě měli pracovat.

Pokud jde o společenský život a společného využívání volného času, tady

bude mítjistě každá lektorská parta svá specifika a nepotřebuje hraběcí rady.
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Uhsah pŕípravy - pŕíklad

Uñehní plán Institutu détí a mládeìe MÉMT:

Hodin Prezenöné/

Tematicky celek celkem distanónë Vistup

Spoleèná ëást 1 2 6/6

Seznámení s aktuálními problémy

сеешь а mládeìnickych subiektů 4 З/ 1 základní informace

Seznámení s novymí metodäckyrrú

materiály 5 1/4 základní informace

Seznámeni s koncepèními zàméry

ministerstva 1 1/0 základní informaoe

Sezna'mení s novymì legislatívníml

pravidiy 2 1/1 základní informarse

Pouze pro vzdélavatele lektorů 38 33/5

От do pedagogiky dospèlych 3 3/0 rest

(под do pedagogické psychologie 4 4/0 cvièení

Formy a metody vzdélávání 5 3/2 projekt

Efektivita vzdëlávacího procesu 2 2/0 písemná práce

Formulování утешают cílů,

pŕìŕazování íorem a metod 3 2/1 projekt

základní komunikatìvní dovednosti 4 4/0 Osobní prezentace

Hygiena wuóovacího procesu 2 1/î projekt

osobnost lektora а jeho sebehodnocení 5 4/1 test

Prezentaoe metod úéastníky

а rozbor vystupú 10 10/0 pohovor
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Pŕiprava lektorù 38 17/1

Роппу а metody ушами: 2H projekt

гашиш komunìkativní dovednostì 4/0 osobnì prezentace

Hygiene vyuòovacího pmcesu î 1 /0 projekt ve spojeni'

s formamì a тешат:

Prezentace metod 10 10/0 овощ prezentace

Vëdomosti a dovednostì die odbomé die voltyy

specìaiizace 2O nespecìf. vzdèlavatele
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7.
О

Sluvníůek ndburm'lch terminu

afektivní - citovy, emoèní;

autorita — шос uplatñovaná v souladu s hodnotami tëch, na kterj'ch je uplat

ñována, za jejich souhlasu a jim pŕijatelnymi metodami;

didaktika - souëást pedagogiky zabi'vající Se zákonitostmi vyuëování;

didaktické pomůcky (vyukové prostŕedky) - jsou nositeli ví'ukového obsa

hu (knihy, pracovní texty, obrázky, filmy, modely atd.);

didaktická technika (technické prostŕedky) - zprostŕedkovávají pŕenos

informaci, вашу víukovy obsah nezahrnují (zpëtnj'f projektor, tabule, vide

opŕehrávaë atd.);

dílna — porovnávání názorů a zkuäeností, nácvik dovedností; vyuíívá se

vëtäinou tymové práce;

dovednost — uëením získaná schopnost správnë a úspornë vykonávat urëí

tou ëinnost;

duäevní hygiena — interdisciplinární obor formulující zásady pro to, aby se

élovëk cítil spokojenj', uìiteëny, zdatmj’I a vS'konnj’Í i vyrovnany;

efektivnost vzdëlávání — úëinnost vzdëlávacího procesu vyjadŕující vztah

mezi zamyälenym a skuteënym vysledkem i míru rozdílu mezi nimi;

frekventant - navätëvovatel kurzu, pŕednáäek;

frustrace - psychicky stav způsobeny nemoäností uspokojit'l urëitou potŕe

bu;

hodnota — vlastnost, kterou jedinec pŕisuzuje urëitému objektu, situaci,

události nebo ëinnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potŕeb, zájmů;

individuální zvláätnosti — charakteristiky, v nichä se liäí jedinci mezi

sebou;

instruktor — pracovník působící zejména pŕi mimoäkolních formách vzdë

lávání; vëtäinou pŕedává urëité dovednosti;

interference  ruäivy vliv vyukové èinnosti, která pŕedchází jiné, nebo ji

následuje;

klima — sociálnë psychologické prostŕedí pŕedstavující zobecnëné postoje

a vztahy ve skupinë;

kognitivní - poznávací;
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kompetence - soubor vëdomostí a dovedností vytváŕející základní způsob

pro vykon urëité ëinnosti;

kompetence lektora  soubor dovedností a dispozic, kterymi musí byt lek

tor vybaven, aby mohl efektivnë vykonávat svou ëinnost;

kooperace - spolupráce, souëinnost;

korespondenëní studium - studium uskuteëńované pomocí písemnych

materiálů, 2 niché se úöastník pŕipravuje, anii by byl pŕímo pŕítomen

vSfuœ;

metoda - v didaktice шагу postup, způsob pŕedávání vëdomostí a doved

ností;

motiv - pohnutka k ëinnosti;

motivace — souhrn ëinitelů, které podnëcují a ŕídí chování a proiívání élovë

ka;

multimediální metoda — metoda, pŕi nii se pouîívají souëasnë různá

média (napŕ. PC, vyukovy film, verbální prezentace, tiätëné materiály

apod.);

návyky - zautomatizovaná dovednost, opakováním získany’I sklon k vyko

návání urëité ëinnosti;

pedagogická diagnóza — zaŕazení jedince do urëité kategorie; oznaëení

zkoumaného jevu nebo znaku, stanovení jeho míry a závaänosti, formulo

vání pravdëpodobné pŕíëiny a doporuëení pro daläí ëinnost;

pedagogika - vëda o vychové;

postoj - hodnotící vztah;

potï'eby — pocit nutnost nëco získat nebo se nëëeho zbavit;

pozice - umísténí jedince ve skupinové hierarchii podle oblíbenosti

a uznání;

profil absolventa - stanovuje kvality, jichì by mél vzdëlávany dosáhnout;

psychologické zvláätnosti - odliänosti mezi lidmi, dëlí se na dvë skupiny

— individuální a vëkové;

psychologie  vëda zabyvající se duäevními jevy;

relaxaëní techniky - postupy navozující stav psychického i fyzického

uvolnëní;

reìim - uspoŕádání ëinností v базе, zejména z hlediska jejich poŕadí

a trvání;

role — oëekávané chování;

sebereflexe — hodnocení sebe sama na základë dosaienych vysledků pŕi

souêasném stanovení daläího postupu; obsahuje popis a rozbor vlastní 6in

nosti a vyvození důsledků pro budoucnost;

skupina — seskupení osob, které spojuje urëity znak;

socializace - postupné zaêleñování jedince do spoleënosti;
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sociálni psychologie - oblast psychologie zabyvající ее spoleëenskymi vzta

hy a vazbami;

statut - spoleëenská hodnota êlovëka;

test — krátká písemná zkouska vyzadující vëtsinou vybér z nabídnutych

variant odpovédí;

vëkové zvlástnosti — zmëny têlesné i psychické, které se vztahují k 11161136

ши obdobi vyvoje èlovëka;

vëdomost - poznatek osvojeny uëením;

vychova - cilené, zámërné, dlouhodobé působeni na formováni osobnosti;

vzdèlávání — е01111п1 urëitych systematickych védomostí, dovednosti, posto

jů a názorů;

whiteboard — bilá tabule, magnetická tabule е bilym nátérem popisovatel

nym speciálními ñxy;

workshop - viz dilna;

zájem — schopnost trvalejsiho zamëŕení na urëitou èinnost;

znalost — vëdomost.
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Pŕiruèka pro hiavni vedouci

давись táborů a daiâich

zotavovacich akci (äkoi v pîirodè,

soustŕedêni...). Soubor

doporuéeni a piedpisů, které by

mël znát кашу jejich poŕadatel.

Obsahuje návod na realizaci akce

vëetnë informaci o povinnostech

pracovnikù, o bezpeénosti
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a ochranë zdravi, prvni pomocí,

stravováni, námëty na ëinnost. Je

dopinëna právnimi normami,

specifikou zotavovacich akci

v zahraniéi a vzory neibëìnëiäich

formшага. (136 stran

s fotografiemi a ílustracemi)
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Soubor informaci potŕebnych pro

vedouci oddilů sdruiení dëti

a miádeìe, zájmovych útvarû

nejrúznëjàiho druhu a daiêi

pracovniky púsobici ve voiném

базе déti a miádeie. Ciiem autorù
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a postupy pro jejich práci. Kniìka
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o pedagogickém púsobeni, tak

základni informace o dëtské

psychologii, dáie stati o prvni

pomocí, bezpeënosti práce

a nejdůieîitéjëich právnich

piedpisech pro tuto ëinnost. (120

stran s fotografíemi

a ilustran-emi)

Sborník z praäského setkáni evrop

выси odbornikú na piipravu pra

covniků neformàini vychovy (pod

zim 2003). Komfortnë vypravené

CD s referáty o zamëŕeni vychov

nych programů (Francie), o vztahu

státu a pŕipravy pracovniků této

sféry (Litva), Programech jejich

vychovy jako souëàsti ceioiivot

niho vzdèláváni (Poisko), vzdë

iáváni profesionáinich pracovníkù

této obiasti (Slovensko). Dopinèno

o závëry odbornych sekci semi

náie. (Na 500 stran ve 4 jazyoích:
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