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11. Úvod 

Dobrovolnictví a občanská angažovanost jsou jedny z nejviditelnějších projevů aktivního občanství  
a klíčové mechanismy, jimiž si lidé mohou rozvíjet širokou škálu dovedností, včetně životních 
dovedností, které mohou zlepšit nejen jejich zaměstnatelnost, ale také budovat nové vztahy, čelit 
stereotypům, sociální nespravedlnosti , řešit problémy komunity. Tento 30měsíční projekt Erasmus+ Key 
Action 2 s názvem „Probuď se! Mladí Evropané se stávají tvůrci změn pro lepší Evropu “, jejímž cílem je 
zdůraznit důležitost toho, aby mladí lidé dostali hlas a platformy, aby ve svých komunitách podpořili 
pozitivní změny. 
 
Projekt se shodoval s pandemií COVID-19, která jasně ukázala, že mnoho lidí v celé Evropě, kteří byli 
vystaveni tak velkému riziku sociálního vyloučení, byli ještě více zasaženi. Šíření falešných zpráv o viru, 
ale také rostoucí vzestup xenofobie, rasismu, strachu, učinily tuto zdravotní, sociální a ekonomickou krizi 
ještě náročnější pro nás všechny. Jak však ukáží závěrečné pokyny projektu, mladí lidé, mladí 
dobrovolníci, mladí aktivní občané zmocnění prostřednictvím organizací napříč partnerskými zeměmi 
ukázali, že navzdory obtížím jsou schopni postavit se společně a vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří se ocitli 
ve zranitelných situacích. 
 

A tak skrze Wake UP! Project byli mladí účastníci ve skutečnosti sjednocovači a přesně ti, kdo vytvářejí 
změny, kteří mohou z Evropy udělat lepší místo pro život. Dokázali zdůraznit, jak důležité je občanství  
v jeho různých formátech: aktivní občanství, demokratické občanství, evropské občanství a informované 
občanství. Ve všech těchto akcích projekt zdůraznil, že mladí lidé se skutečně zabývají různými projekty, 
workshopy, konferencemi, událostmi, blogy, podcasty, které jsou všechny zaměřeny na boj proti sociální 
nespravedlnosti a zajištění toho, aby kousek po kousku komunity napříč celým kontinentem se mohli 
propojit v jednu, sociální Evropu. 

 

Navzdory výzvám COVID-19 se partneři projektu této výzvě postavili a dosáhli vynikajících výsledků  
a závěrečné pokyny projektu jsou zdrojem a souborem osvědčených postupů, pedagogických přístupů 
použitých a analyzovaných v projektu a inspirativních příkladů; rozmanitost workshopů vyvinutých 
projektovými partnery napříč různými intelektuálními výstupy. Zatímco samotný projekt vyvinul desítky 
a desítky prezentací workshopů založených na různých formátech zapojení - kampaně, akce, konference, 
podcasty, advokační práce, jen pro uvedení několika příkladů - zde organizace zapojené do konsorcia 
projektu zvolily výběr „ochutnávky“, od partnerů z Rumunska, Rakouska, Chorvatska, Velké Británie, 
České republiky, Norska, Severní Makedonie a Německa. 

 

Na konci pokynů partneři vyzývají čtenáře, aby navštívil specializovaný online vzdělávací portál - 
databázi osvědčených postupů - kde veškerá práce organizací zapojených do programu Wake UP! 
projektu je snadno dostupná jako zdroj ke sdílení. Celá sbírka příkladů dále posílí bohatství inspirací, 
které jsou zde uvedeny v pokynech, a ukáže, že mladí lidé zapojení do projektu úspěšně řešili problémy  
a sociální nespravedlnost na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Jejich řešení často slyšeli 
organizátoři a samotní mladí lidé získali extrémně důležité kompetence, které je jako aktivní evropské 
občany podpoří na celoživotních cestách. Především se mladí lidé stali činiteli změn pro utváření 
budoucnosti pro lepší, soudržnější, inkluzivnější a sociální Evropu. 
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22. “Zlaté pravidlo” of Wake UP! 

Proč to děláme? 

 

Cílem našich workshopů, školení a aktivit "Wake UP!" je, aby se mladí Evropané stali tvůrci změn pro 
lepší Evropu. Chceme mladé lidi inspirovat a posílit jejich schopnosti, aby velmi praktickým způsobem 
prosazovali demokratické hodnoty, solidaritu a inkluzi v celé Evropě. Za tímto účelem se pracovníci  
s mládeží a pedagogové musí naučit účinnější způsoby, jak mladé lidi oslovit, posílit jejich postavení  
a vzbudit v nich zájem stát se aktivními občany alespoň ve své místní komunitě. Výsledkem našich 
různých aktivit bude, že se mladí lidé zapojí a budou dobrovolničit (alespoň na místní úrovni), založí si 
vlastní iniciativy nebo projekty, zorganizují si vlastní místní workshopy a aktivity. Doufejme, že někteří  
z mladých lidí, kteří se zúčastní našich workshopů a školení, se sami stanou peer školiteli a tvůrci změn. 
Obvykle tak osloví ještě více mladých lidí, kteří se zatím do dobrovolnictví, komunitní práce nebo 
sociálních/politických aktivit nezapojují, a možná se stanou i jejich vzory. 

 

Myslíme si, že je důležité, aby hlas, názory a myšlenky mladých lidí byly slyšet, aby byly brány vážně  
a aby měly dopad. I oni by měli mít možnost ovlivňovat a utvářet své okolí a komunitu. 

 

Naše workshopy, školení a aktivity v rámci projektu "Wake UP!" by to měly odrážet, a proto by se 
všechny měly řídit naše projektem "Zlatá Pravidla Wake UP!" Některá z nich se mohou zdát jednoduchá 
a samozřejmá, ale ujistěte se, že je opravdu berete v úvahu. 

 

 

Pravidlo č. 1: "Posilujte" mladé lidi a přijímejte jejich aktivní účast! 

Povzbuzujte všechny účastníky, aby přispívali a aktivně se zapojovali: každý je potřebný. Nejen někteří 
jednotlivci, ale celá skupina je zodpovědná za úspěch, dobrou atmosféru a výsledek skupinové práce. 
Posílení postavení v praxi (nejen v teorii) znamená vyjít mladým lidem vstříc na jejich úrovni! 
Naslouchejte jim, projevujte zájem a především je berte vážně: uznávejte a oceňujte jejich zkušenosti  
a perspektivy. Dejte jim spoustu příležitostí, aby mohli přispívat svými nápady a podílet se na plánování 
a rozhodování v rámci svých aktivit. Mladí lidé také očekávají, že s nimi bude zacházeno citlivě a s 
respektem. Mladé účastníky nezesměšňujte ani neponižujte a vyhněte se stereotypům. To také 
znamená přijmout a uznat aktivní účastníky, kteří by mohli narušit váš původní pracovní plán.  
A umožněte zapojeným mladým lidem, zejména peer lektorům, aby se stali vlastníky pracovního 
postupu.  

 

Posílení a umožnění účastníků také znamená nezacházet se zranitelnějšími účastníky jako s oběťmi. 
Přehnaná ochrana je kontraproduktivní; najděte správnou rovnováhu mezi podporou a svépomocí, mezi 
stanovením hranic a povzbuzováním k aktivitě. 

 

Posilování popisuje proces, kdy jsou druzí lidé povzbuzováni k tomu, aby získali větší sebedůvěru, 
zejména pocit, že jsou schopni řídit svůj vlastní život a domáhat se svých práv. Musí jim být umožněno 
podílet se na rozhodnutích, která se týkají jejich života, a "vlastnit" je. Je tedy důležité posilovat 
kompetence mladých lidí k učení (např. hospodaření s časem a znalostmi) a podporovat jejich 
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kompetence k řešení problémů. Abychom je podpořili ve víře v sebe sama a své schopnosti a dokázali 
něco změnit k lepšímu, je také užitečné pomoci jim rozvíjet strategie pro překonávání negativních vzorců 
chování a sebelítosti.  

 

Pravidlo č. 2 Váš vzdělávací obsah by měl být "založen na praxi" 

Veškerý obsah by měl vycházet z (potenciálních) reálných životních zkušeností mladých lidí. Měli by být 
schopni "naučené zkušenosti" a nově nabyté znalosti prakticky aplikovat a snadno je uvést do praxe. 
Toho lze dosáhnout tím, že mladí lidé budou moci naplánovat a realizovat vlastní projekt/aktivitu  
s využitím reálných případových studií nebo metod, jako je vyprávění příběhů. 

 

Pravidlo č. 3 Podporovat učení založené na zájmech 

Zohledněte zájmy účastníků a zaměřte se na ně: mluvte s mladými lidmi, které chcete oslovit jako první, 
aktivně jim naslouchejte a podle toho plánujte. Na začátku shromážděte očekávání mladých účastníků 
vzdělávání. Dejte jim možnost vyjádřit se k tomu, co je pro ně důležité, protože na konci by vaše 
aktivita/workshop měl poskytnout orientaci a řešení skutečných problémů nebo zájmů. 

 

Pravidlo č. 4 Umožněte samostatné učení 

Nechte účastníky vzdělávání vést jejich vlastní cestou: dejte jim příležitost převzít iniciativu, ať už  
s podporou nebo bez podpory či vedení druhých. Žáci by měli převzít odpovědnost za své učení  
a rozhodovat o tom, co a jak se budou učit. 

 

Pravidlo č. 5 Důležitá je sebereflexe a životopisná práce 

Reflektivní učení zahrnuje, že mladí lidé přemýšlejí o tom, co se naučili a co zažili, vztahují " získané 
poznatky" ke svému vlastnímu životu a dávají jim smysl. Pro posílení tohoto procesu je důležité zařadit 
do výuky aktivity zaměřené na reflexi, např. pomocí reflektivních deníků, skupinové diskuse nebo 
sebehodnocení. 

 

Vzhledem k tomu, že naše vlastní minulost a životní příběh nás formovaly jako osobnost, mohla by být  
v rámci workshopu/školení nebo aktivit užitečná biografická práce. Porozumění vlastnímu životu 
umožňuje mladým lidem rozvíjet nové strategie a nové životní příležitosti. Biografie má silný vliv na 
procesy a postupy učení a prostřednictvím biografické práce se mladí lidé mohou také naučit, jak 
tvůrčím způsobem zacházet se svou přítomností a budoucností. Biografická práce může být užitečná pro 
zdůraznění toho, jak učení pozitivně ovlivnilo váš skutečný život a jak je s ním spojeno. 

 

Pravidlo č. 6 Používejte co nejvíce interaktivních metod. 

Nejlépe se učíte, když se aktivně zapojíte. Účastníci by se tedy měli zapojit a sami něco vypracovat 
(individuální nebo skupinová práce). Vyzvěte studenty, aby se během prezentace podíleli na výuce  
a kladli otázky. Žádejte zpětnou vazbu a používejte co nejvíce interaktivních metod (např. kvíz, týmové 
mapování nápadů, brainstorming, hry). 
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Pravidlo č. 7 Experimentální učení je praktické učení 

Aby se mladí lidé mohli učit a rozvíjet, potřebují mnoho příležitostí vyzkoušet si nové věci, otestovat se, 
zažít úspěch a pobavit se. Umožněte jim tedy praktické učení, experimentování, zkoušení, používejte 
metody, jako jsou hry v rolích nebo simulační hry (např. model OSN). 

 
Pravidlo č. 8 Pracujte společně a dohromady 

Musíte podporovat pozitivní atmosféru ve skupině a efektivně řídit skupinovou dynamiku. Jedním  
z hlavních cílů vašeho workshopu/školení/aktivity by mělo být rozvíjení schopnosti mladých lidí budovat 
a řídit osobní a sociální vztahy. Ujistěte se tedy, že VŠICHNI účastníci budou zapojeni, budou moci 
přispívat a že všichni budou aktivně naslouchat všem. Stanovte jasná pravidla, na kterých se účastníci 
dohodnou.  Používejte metody, jako je skupinová diskuse a skupinová práce, kolektivní reflexe a sběr 
zpětné vazby.  

 

Pravidlo č. 9 Používejte jednoduchý jazyk 

Abyste byli srozumitelní a snadno se jimi řídili, používejte jednoduchý jazyk a slova. To neznamená, že 
musíte věci zjednodušovat, ale vyjadřujte se jednoduchým jazykem. Používejte krátké věty a používejte 
jen výrazy, kterým posluchači snadno porozumí.   

 

Pravidlo č. 10 Používejte pozitivní jazyk 

Při mluvení používejte pozitivní slova a buďte pozitivně naladěni. Používání pozitivního jazyka obvykle 
pomáhá vykreslit osobu, se kterou hovoříte, jako důvěryhodnou a váženou. Neodsuzujte to, co říkáte,  
a mluvte s úctou o dotyčných osobách a jejich kultuře, víře a ideálech. Zmiňujte jejich silné stránky  
a pozitivní vlastnosti a přínos. Pokud chcete dosáhnout určitého cíle, popište zamýšlené výsledky 
pozitivním způsobem (co bude lepší, co budou lidé dělat a myslet jinak). Vytvořte v mysli lidí "vizi" 
pozitivních výsledků a dopadů. Pozitivní jazyk také zlepšuje komunikaci, snižuje defenzivu druhých, a tím 
omezuje konflikty. 

 

Pravidlo č. 11 Zaměřte se na pozitivní stránky a silné stránky mladých lidí 

Zaměřte se na silné stránky, dovednosti, nadání a znalosti mladých lidí, nikoli na jejich nedostatky a na 
to, co jim chybí. Podporujte pozitivní pohled na mladé lidi u ostatních členů komunity nebo kolegů  
a zpochybňujte negativní názory nebo stereotypy o mladých lidech. Při semináři/školení nebo aktivitách 
se snažte zjistit, co mladí lidé dělají dobře nebo jaké mohou mít vlastní zdroje. Pokud naše lekce zdůrazní 
tyto identifikované "silné stránky", mohou se mladí účastníci lépe ztotožnit s "naučenými zkušenostmi".  

 

Pravidlo č. 12 Chyby jsou vítány! 

Vytvořte atmosféru, ve které mladí lidé přispívají, aniž by riskovali, že se jim někdo vysměje, pokud 
řeknou něco "špatně". Zvláště mladí lidé jsou velmi citliví na to, jak jsou vnímáni, a proto se snaží 
vyhnout selhání. Tento strach z neúspěchu a z chyby je může brzdit v dalším rozvoji. Přesvědčte je, že 
chyby jsou součástí procesu učení. Prostřednictvím neúspěchu se naučíte některé z nejcennějších lekcí  
v životě. Trik spočívá v tom, že se zaměříte na to, co jste se z chyby naučili a jak se díky tomu, že jste ji 
udělali, zlepšit. 
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Pravidlo č. 13 Najděte si nové způsoby a místa, kde se můžete učit 

Vystoupení z vaší "komfortní zóny" - tedy z vašeho obvyklého prostředí - nabízí mnoho nových možností 
učení. Například " vyjít ven" a/nebo se účastnit venkovních aktivit (např. exkurze, simulace, stáže) 
pomáhá mladým lidem překonat odstup od určitého teoretického tématu. Pobyt "mimo svou obvyklou 
škatulku" vám ukáže jiný pohled na dané téma a pomůže vám vidět, jaký dopad mají určité věci na váš 
život nebo na životy ostatních. 

 

Pravidlo č. 14 Buďte autentičtí  

Školitelé/lektoři, kteří mají autentický styl výuky, jsou účastníky vzdělávání přijímáni pozitivněji. Jsou 
vnímáni jako přístupnější, zapálenější, pozornější, schopnější a znalejší. Projevují ochotu podělit se  
o detaily ze svého života, vyprávět osobní příběhy, vtipkovat a přiznat chyby. Toto "sebeodhalování" by 
však nemělo být bez hranic: buďte si vědomi své role, situace a svých žáků. Neměli byste být příliš 
osobní a sdílet detaily ze svého života, které nejsou vhodné. A co je nejdůležitější: "nehrajte si na 
někoho" a nevnucujte se mladým lidem, a nebuďte za frajera. To je to, co se jim nelíbí. 

 

Pravidlo č. 15 Budujte si důvěru a buďte spolehliví  

Jako školitel/vzdělávatel jste důležitým vzorem: dbejte na to, aby mezi vámi a mladými lidmi vznikl 
pozitivní vztah plný důvěry. Dodržujte své sliby a stanovená pravidla a nezneužívejte důvěry mladých 
lidí. Buďte k nim upřímní. 

 

Pravidlo č. 16 Poskytněte orientaci 

Před zahájením semináře/školení nebo aktivity si připravte plán. Pokud nevíte, proč něco děláte  
a k čemu, obvykle ve vedení selžete. Musíte znát směr, aby vás ostatní mohli následovat a pochopit. 
Účastníci by měli rozumět metodám, obsahu a souvislostem. Proto vždy komunikujte jasně a na začátku 
vysvětlete: Co děláte a proč? Jaký bude postup? Co očekáváte od ostatních? Vysvětlete základní principy 
a společné hodnoty (např. nepřipouští se žádná diskriminace). Musíte však být vzorem a zásady  
a hodnoty, které hlásáte, také dodržovat. Nechte účastníky stanovit jasná pravidla. Musíte být schopni 
stanovit hranice a zabránit zneužití demokratizace a posílení postavení. 

 
Pravidlo č. 17 Podporujte rovná práva a příležitosti a vyžadujte respekt a FAIR PLAY.  

Každý účastník má právo a měl by být povzbuzován k účasti na vašem workshopu/školení/aktivitě bez 
ohledu na jeho individuální schopnosti, socioekonomickou situaci, etnickou příslušnost, pohlaví nebo 
jakýkoli jiný faktor. To znamená, že odpovědné osoby musí plánovat tak, aby se přizpůsobily 
individuálním rozdílům a schopnostem tím, že nabídnou širokou škálu aktivit a přizpůsobí činnosti tak, 
aby bylo zajištěno zapojení všech. Činnosti by měly být v případě potřeby upraveny tak, aby všichni 
účastníci měli možnost se plně zapojit, učit se a rozvíjet. 

 

Musíte zajistit, aby základními pravidly byly spravedlnost, respekt, fair play a inkluze. Nejprve musíte 
praktikovat to, co hlásáte, musíte být vzorem spravedlnosti, chovat se ke každému účastníkovi  
s respektem a každého zahrnout. Na začátku semináře/školení/aktivity je užitečné vypracovat základní 
pravidla, která odrážejí tyto hodnoty, a ujistit se, že jsou uplatňována. 
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Pravidlo č. 18 Vytvořte podpůrné, přívětivé a bezpečné prostředí. 

Vytvořte podpůrné, chápavé a přívětivé prostředí, které podporuje otevřenou diskusi a dává mladým 
lidem svobodu a možnost zapojit se flexibilními způsoby, které jim vyhovují.  

Mladí lidé se musí při své účasti cítit fyzicky i sociálně bezpečně. Udržování pocitu bezpečí účastníků 
zahrnuje celou řadu oblastí, včetně: 

a) Fyzické prostředí:  

Zkontrolujte, zda jsou zařízení, vybavení a technika v pořádku a bezpečné pro používání. Zajistěte 
dostupnost bezpečného a vhodného vybavení. Dbejte na povětrnostní podmínky, pokud provádíte 
venkovní aktivity. 

b) Sociální prostředí 

Uvědomte si různé vztahy mezi účastníky a školiteli/lektory. Zajistěte, aby se mladí lidé k sobě navzájem 
chovali s respektem a spravedlivě. Účastníci musí mít pocit, že se jedná o bezpečné prostředí, kde je 
respekt, fair play a začlenění běžnou praxí.  

c) Emocionální prostředí  

Zohledněte různorodé potřeby mladých lidí a podle potřeby je podpořte. Předcházejte jakékoli formě 
zneužívání nebo šikany a podporujte pozitivní pocity jednotlivců. 

Pokud máte účastníky ze zranitelných cílových skupin, musíte věnovat zvláštní pozornost jejich 
specifickým potřebám, odpovídajícím způsobem se připravit a v případě potřeby získat odbornou 
podporu.  

 

Pravidlo č. 19 Žijte "v daném okamžiku" a konejte pružně 

Samozřejmě byste jako školitel/lektor měli zajistit určitou formu struktury a mít jasnou vizi toho, čeho 
chcete dosáhnout. Buďte však flexibilní v myšlení i jednání: očekávejte neočekávané, tolerujte změny, 
pokud je to nutné, řešte problémy kreativně, pokud věci nefungují tak, jak jste si naplánovali, a buďte 
otevření aktuálním potřebám a nápadům svých účastníků vzdělávání.  

 

Pravidlo č. 20 Vytvořte obsah tak, aby vypadal sexy 

Pokud je to možné, vizualizujte svůj vzdělávací obsah. Používejte sociální média, obrázky, filmy, videa, 
fotografie a zvukové soubory. Nejprve si však ověřte, zda je materiál aktuální a zda je mezi mladými 
lidmi na úrovni. Pokud je to možné, nechte účastníky, aby si vizuální materiály vytvořili sami, např. 
vytvořením obrázku, videa, příspěvku apod. 

 

Pravidlo č. 21 Méně je více!  

Buďte struční a jednodušší. Je lepší zabývat se jedním tématem do hloubky, než povrchně zpracovat pět 
témat. A také veškeré vstupy by měly být krátké: maximálně 15 minut "od začátku vstupu". Po každém 
vstupu dejte účastníkům možnost přispět, diskutovat, použít poznatky a být sami aktivní. 

 

Pravidlo č. 22 Používejte sítě jako zdroj informací 

Pokud pořádáte workshop/školení/aktivitu WakeUP!, spolupracujte s mladými lidmi, ale také se školami, 
centry pro mládež, rodiči, opatrovníky, odborníky, nevládními organizacemi atd. relevantními pro téma, 
kterému se chcete věnovat. Čím více bude akce propojena s místní komunitou, tím lepší bude mít 
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dopad. K tomu je důležité, abyste svou komunitu znali. Identifikujte potenciální podporovatele vašeho 
plánu a práce a vybudujte si vlastní síť. 

 

Kromě toho poučte mladé lidi o výhodách vytváření sítí a o tom, jak je budovat a udržovat. Dobré 
dovednosti v oblasti vytváření sítí mladým lidem dodají sílu a otevřou jim nové a další zdroje pro budoucí 
aktivity! 

 

Pravidlo č. 23 Bavte se! 

Pokud je učení zábavné, bude efektivnější. Zábava při učení udržuje studenty motivovanější, cítí se lépe, 
lépe si uchovávají informace a jsou ochotnější zkoušet nové věci. Dbejte tedy na to, abyste se vy i vaši 
žáci bavili! 
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33. Wake UP! Pedagogické přístupy 

3.1. Interaktivní a kooperativní učení 
 Já a ti ostatní – zplnomocňování 
 

Abstrakt - Hlavní rysy přístupu - Klíčová slova 

Interaktivní a kolaborativní učení jsou založeny na ideje, že účastníci budou schopni objevit  
a porozumět komplexnosti konceptů, pokud mají příležitost mluvit o tom se naučili. Výsledky mnoha 
průzkumů indikují, že ti, kteří se učí tímto způsobem, tak se učí rychleji a snadněji a že si takto získané 
znalosti pamatují mnohem déle.  

Ačkoliv tyto koncepty reprezentují dva přístupy, které představují takřka ty stejné hodnoty a principy, 
přestože mají mezi sebou rozdíly. 

Interaktivní učení je přístup, který podporuje studenty v interakci s ostatními navzájem a mezi 
probíranou látkou. Při interaktivním přístupu nesedí žáci v lavici pasivně s cílem pouze vstřebat 
připravenou látku, ale jsou součástí výuky. K tomu nejčastěji dochází prostřednictvím interakce mezi 
učitelem a žákem, interakce mezi žákem a žákem, používání audia, vizuálních materiálů, videa, 
praktických ukázek a cvičení. To znamená, že za kvalitu výuky je zodpovědný, jak facilitátor/vzdělavatel, 
tak student. Aby se tak stalo, musí facilitátor/vzdělavatel poskytnout prostor pro aktivní přispění  
a interakci.   

Kooperativní učení vzniklo nejprve jako reakce na soutěživé učení, které někdy přináší skvělé výsledky 
účastníkům, kteří dosáhnou určité úrovně úspěchu, ale zároveň demotivuje ty účastníky, kteří neuspěli. 
V kooperativním učení je úspěch společný, a proto působí jako motivace pro všechny zúčastněné. Je 
důležité poznamenat, že při kooperativním učení je třeba věnovat zvláštní pozornost skupinové 
dynamice, např. je úkol přiměřený a podněcuje všechny účastníky k tomu, aby přispívali? Má každý 
člen skupiny svůj vlastní úkol? Jsou všichni stejně zapojeni? Jsou role ve skupině jasné a kdo je 
zodpovědný za jejich určení? atd.  

Shrneme-li filozofii metodiky interaktivního a kooperativního učení, řekli bychom, že účastníci by měli  
z procesu odcházet posíleni o nové znalosti, dovednosti a postoje a měli by vědět, jak spolupracovat, 
řešit konflikty a produktivně pracovat v týmu.  

 
V následujících kapitolách této příručky najdete konkrétní typy interaktivního a kooperativního učení, 
např. scénářové učení, zážitkové učení, výcvik v přírodě atd. 
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Metody vhodné pro tento přístup - Metodický popis - Ukázkové techniky 

Tyto pokyny pro interaktivní a kooperativní učení znamenají především uvědomění si potřeb aktivizovat 
účastníky a zajištění jejich aktivního zapojení do procesu učení. To znamená posunout se od tradičního 
vzdělávání, kde je za proces výuky zodpovědný pouze profesor a kde jsou studenti pouze pasivními 
příjemci podávaných informací. Při interaktivním a kooperativním učení připravuje 
facilitátor/vzdělavatel aktivity tak, aby se zapojili všichni účastníci do tvorby obsahu a do vzájemného 
kontaktu.   

Odpovědností facilitátora/vzdělavatele je vést proces učení - dávat jasné pokyny, být ve své práci 
důsledný a autentický, předávat znalosti a dovednosti, sledovat a respektovat individuální a skupinové 
potřeby a skutečně povzbuzovat a aktivně zapojovat účastníky. Je důležité mít přehled o očekáváních 
účastníků tak, aby mohli být zapojeni, což je povinností facilitátora/ vzdělavatele. Na začátek by měla 
být připravena alespoň krátká aktivita, která zmapuje očekávání, jež lze následně začlenit do 
workshopu. Je však důležité si uvědomit, že účastníci jsou také zodpovědní za své aktivní zapojení, 
kladení otázek, otevřenost pro interakci s ostatními a pro sebereflexi a za konečný výsledek učení.  

Při kooperativním učení se jednotlivci snaží dosáhnout výsledků, které jsou užitečné pro ně samotné, 
ale které jsou užitečné i pro všechny ostatní členy skupiny. Je důležité si uvědomit, že skupina je závislá 
na každém ze svých členů a že všichni vytvářejí to, čemu říkáme "skupinová dynamika". To znamená, že 
cíle učení jsou do značné míry ovlivněny motivací a nadšením každého jednotlivého člena skupiny.  

 

O tom se můžeme dočíst v knize Johnson & Johnson, která nás seznamuje s pěti základními složkami 
kooperativního učení.  

1) Pozitivní vzájemná závislost - situace, kdy členové skupiny vnímají, že jsou vzájemně propojeni tak, 
že nemohou uspět, pokud neuspějí všichni.  

2) Individuální a skupinová odpovědnost - každý člen je zodpovědný za svůj příspěvek tím, že odvede 
svou část práce ve skupině, ale také tím, že umožní ostatním členům, aby odvedli svou část práce.  

3) Podpora interakce - členové sdílejí zdroje a vzájemně si pomáhají, podporují, povzbuzují a chválí své 
snahy o učení.  

4) Interpersonální dovednosti a dovednosti pro práci v malých skupinách - práce ve skupinách je 
složitější než soutěživé nebo individualistické učení. Všichni členové musí vědět, jak zajistit efektivní 
vedení, rozhodování, budování důvěry, komunikaci a zvládání konfliktů, a musí být motivováni  
k využívání předpokládaných dovedností.  

5) Zpracování skupiny - členové skupiny diskutují o své práci, o užitečných a neužitečných činnostech, 
 o chování, které je vítané nebo které je třeba změnit. Jinými slovy, analyzují proces a pravidelně o něm 
komunikují.  

Nicméně, interaktivní a kooperativní učení může být (a mělo by být) použito k demokratizaci 
tréninkového procesu a aktivně zapojit všechny účastníci v této interaktivní metodě. Skrze toto 
porozumění v jádru principy a hodnoty demokracie - tak jako potřeba pro aktivní zapojení, tolerance, 
inkluzivita, uznání rozmanitosti, rovnosti, zodpovědnost, nediskriminace, solidarity, dialog a osobních 
svobod. Pro kooperativní učení v práci, účastníci potřebují naučit se konkrétní specifické dovednosti, 
stejně tak jako aktivní naslouchání, předávání dobrého vysvětlení, snoubení každých dalších aktivit, být 
tolerantní atd. 

Shrneme-li filozofii metodiky interaktivního a kooperativního učení, mohli bychom říci, že účastníci by 
měli z procesu odcházet posíleni o nové znalosti, dovednosti a postoje a měli by vědět, jak 
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spolupracovat, řešit konflikty a produktivně pracovat v týmu.  

Interaktivní a kooperativní metody výuky lze rozdělit na interaktivní výukové strategie, individuální 
aktivity žáků, aktivity ve dvojicích, skupinové aktivity žáků a interaktivní hry. Zde jsou uvedeny některé  
z metod, jejichž podrobnosti můžete prozkoumat na internetu (link je uveden v odkazech):  

 

Interaktivní výukové strategie: Přemýšlej, spáruj se do dvojice a sdílej, Brainstorming, Malé diskuzní 
skupiny (Buzz session) 

Individuální aktivity pro studenty:  Výstupní lístky, Kontrola mylných představ, Zakroužkujte otázky, 
Zeptejte se vítěze 

Aktivity pro studenty ve dvojicích: Páruj, sdílej, opakuj, Učitel a student, Moudrost od druhého, 
Vynucená debata, Optimista/pesimista, Úkol pro vzájemné hodnocení písemných prací 

Skupinové aktivity pro studenty: Páruj, sdílej, opakuj, Učitel a student, Moudrost od druhého, 
Vynucená debata, Optimista/Pesimista, Vzájemné hodnocení písemného úkolu 

Interaktivní herní aktivity: Křížovka, Scrabble, Kdo/co jsem? 

 

Organizační doporučení (průběh, zdroje, potřebné materiály) 

Tréninky by měly trvat od 45 minut do maximálně 2 hodin. Četné studie prokázaly, že koncentrace 
studentů (v tomto případě účastníků) klesá po 15 minutách přednášky.  Z tohoto důvodu by mělo být 
sezení organizováno interaktivně s ohledem na metodiku uvedenou v tomto pokynu.  

 

Místnost, ve které budete seminář pořádat, musí být vybavena základním technickým vybavením, jako 
je počítač a projektor, ale zároveň tyto technické pomůcky nemají být jádrem školení. Místnost musí 
mít také dostatek prostoru, aby účastníci mohli pracovat na svých individuálních nebo skupinových 
úkolech v soukromí. Je také dobré promyslet, jak jsou rozmístěny stoly a zda jsou vůbec potřeba, 
protože stoly mohou vytvářet bariéry mezi účastníky a facilitátorem/vzdělavatelem - proto stále více 
facilitátorů/vzdělavatelů volí společné sezení/stání v kruhu s účastníky.  Tímto způsobem je 
vzdělávání/školení inkluzivnější a prostor podporuje dialog.  

Je však třeba poznamenat, že proces učení může (a někdy by dokonce měl) probíhat i mimo klasické 
školicí místnosti. Více se o tom dočtete v kapitole - Venkovní školení. 

 

Obecnější poučka zní, že prostředí musí být přizpůsobeno potřebám žáků/studentů/účastníků a pro 
každé prostředí a každou cílovou skupinu musí být přijata konkrétní "opatření" zvlášť.  

 

Bude zapotřebí vybavení jako je papír, flipcharty, lepíky, fixy v různých barvách a různé další věci, které 
poskytnou prostor pro tvůrčí vyjádření a možnost improvizace v závislosti na potřebách účastníků. 

 

Rizika - Specifika ke zvážení - Potencionální pasti 

Rizika při pořádání interaktivních a kooperativních workshopů jsou různá.  

 

Facilitátor/vzdělavatel - jedním z rizik pro facilitátora/vzdělavatele je jeho nedostatečná znalost 
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tématu, která může vyvolat nedůvěru účastníků. To také brání (produktivní) improvizaci a reakci na 
potřeby účastníků. Rizikem může být také to, že vzdělavatel/školitel nemá dostatečné dovednosti pro 
proces facilitace - nemá dostatečné dovednosti k tomu, aby umožnil účastníkům být aktivní  
a vyjadřovat se nebo aby poskytoval a přijímal adekvátní zpětnou vazbu. Těmto problémům lze předejít 
tím, že budou dva facilitátoři/vzdělavatelé pracovat společně a spojí své zkušenosti a znalosti.  

 

Velkým rizikem je také to, že facilitátor/vzdělavatel používá kreativní metody práce, aniž by měl jasnou 
vizi, čeho tím chce dosáhnout - toto riziko je zvláště výrazné u mladých facilitátorů/vzdělavatelů, kteří si 
uvědomují potřebu zvýšit interaktivitu vzdělávacího procesu, ale nemají dostatek zkušeností, aby zvolili 
vhodnou metodu pro dosažení potřebných výsledků.  Tomu lze předejít tím, že plánování jakéhokoli 
školení/vzdělávání začneme stanovením vhodných výstupů s vědomím, že metody lze zvolit až 
následně.  

 

Školící místnost - rizikem je nevhodná školící místnost, přeplněná a s nedostatečným prostorem pro 
interaktivní metody nebo prostor, ve kterém se školení účastníci nemohou rozdělit do skupin, nebo 
místnost, která je příliš formální a nepodporuje kreativitu. Místnost, která nemá denní světlo, snadný 
přístup k hygienickým zařízením, místo pro poflakování během přestávek. Všechny tyto vlastnosti 
mohou účastníkům bránit v aktivní účasti.  

Tomu lze předejít tím, že se již ve fázi vytváření vzdělávacího sezení zamyslíte nad tím, co potřebujete 
od školicí místnosti. Pokud jste místnost před školením neviděli, určitě se ji pokuste prohlédnout, 
abyste mohli provést potřebné změny v prostoru nebo ve výukových programech.   

 

Účastníci - někteří účastníci nemusí být zvyklí na interaktivní a kooperativní učení, mohou být zvyklí na 
tradiční výuku, a proto mohou být dezorientovaní v nové situaci. Také se může stát, že účastníci prostě 
nejsou motivováni (vědomě či nevědomě) k účasti na seminářích kvůli svým předchozím (negativním) 
zkušenostem nebo kvůli některým osobním problémům, se kterými přišli na školení/vzdělávání. 

 

Tomu může zabránit facilitátor/vzdělavatel, který účastníka připraví na to, co ho čeká, vysvětlí 
účastníkovi metodiku a to, co se očekává, jak od facilitátorů/vzdělavatelů, tak od účastníků.  Je také 
nutné sledovat účastníky a povzbuzovat ty méně aktivní - mluvit s nimi o přestávkách, zadávat jim 
jednoduché úkoly, snažit se vytvořit bezpečné prostředí - ale určitě to nepřehánět a celý proces ještě 
více nestresovat.  

 

Jedním z větších rizik je zneužití procesu demokratizace ze strany účastníků, tj. nasměrování vzdělávání 
nesouvisejícím směrem, zkoumání vlastních zájmů a ignorování hlavního tématu, což brzdí proces nejen 
pro facilitátora/pedagoga, ale i pro všechny účastníky. Tomu lze předejít stanovením jasných pravidel, 
nebo dokonce sepsáním souboru pravidel ve spolupráci s celou skupinou na začátku vzdělávání. To by 
mělo jednak umožnit jednotlivcům účastnit se a sdílet své zkušenosti, ale také zabránit tomu, aby 
některý jedinec převzal nad celým procesem kontrolu. Pokud jsou stanovena jasná pravidla, neměl by 
facilitátor/vzdělavatel váhat je skupině připomenout a dbát na to, aby se jednotlivec necítil vyčleněný.  

 

Zdroje - možným rizikem je nedostatečné financování materiálů pro semináře. Dalším rizikem je 
nemožnost vybavit vybraný prostor základními technickými předpoklady pro interaktivní dílny nebo 
nemožnost pronajmout si potřebné vybavení. Nejlepším způsobem, jak tomu předejít, je začít plánovat 
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dopředu a dát si čas na plánování, abyste mohli vhodně jednat o případných problémech. 

 

Hodnocení použitých metod - Způsob měření - Faktory úspěchu 

Hodnocení použitých metod lze provést sledováním ukazatelů specifických pro interaktivní  
a kooperativní učení, které se týkají skupinové dynamiky a možnosti aktivně se zapojit v atmosféře, kde 
jsou vítány rovné příležitosti a rozmanitost. Hodnocení by mělo být iniciováno 
facilitátorem/vzdělavatelem, ale prováděno jak facilitátorem/vzdělavatelem, tak účastníky.  

 

Je třeba také poznamenat, že hodnocení se provádí průběžným, systematickým sledováním, kontrolou 
a shromažďováním údajů, které ukazují, jak se studenti přibližují k požadovaným/očekávaným cílům  
a úkolům stanoveným ve vzdělávacích programech. To lze provádět různými způsoby - ústně, písemně, 
pozorováním psychomotorických činností, psaním referátů, esejí atd. a v různých fázích 
školení/vzdělávání může probíhat formální hodnocení na začátku (kontrolní otázky, ale také mapování 
očekávání) a na konci (hodnocení procesu, získávání údajů srovnatelných s kontrolními otázkami). 
Neformální hodnocení lze provádět pozorováním procesu během školení/vzdělávání  
a shromažďováním zpětné vazby.   

 

Ačkoli žáci ve školách často ztotožňují hodnocení se známkami, které jim ukazují, jak úspěšný byl jejich 
proces učení; v neformálním vzdělávání je hodnocení metod informací, která je užitečná především pro 
pedagogy a tvůrce kurikula 

 

Konkrétní doporučení pro mladé peer lektory 

Školení/vzdělávání začněte vysvětlením metodiky a tématu vzdělávacího sezení a s dotazem na 
očekávání jednotlivých účastníků (nezapomeňte je následně zapracovat).   

 

Využijte výhod internetu - o interaktivním a kooperativním učení existuje mnoho informací a tyto 
informace jsou dostupnější než kdy jindy.  

 

Pochopte, že metoda je pouze prostředkem k dosažení požadovaného výsledku - mnoho mladých 
facilitátorů/vzdělavatelů se zcela oddává vymýšlení kreativních a zábavných metod, aniž by přemýšleli  
o tom, čeho jimi chtějí dosáhnout.   

 

Věnujte nějaký čas plánování, jak do kooperativního učení zapojit všechny členy skupiny - na rozdělení 
účastníků do skupin není nic magického. Účastníci mohou se svými spolužáky ve skupině soutěžit, 
mohou pracovat individuálně v rámci skupiny nebo mohou se spolužáky ve skupině skutečně 
spolupracovat. To záleží na facilitaci.  

 

Buďte připraveni na účastníky, kteří kvůli své nezkušenosti nevědí, jak reagovat v interaktivních 
podmínkách - vždy si připravte podrobné pokyny a promyslete, jak je co nejefektivněji předat.  
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Připravte si všechny potřebné materiály pro vzdělávání/školení/workshop den před jeho konáním.  

 

Během přestávek navazujte kontakt s účastníky - ponechte prostor pro neformální konverzaci, během 
níž se s vámi účastníci budou moci spojit, což může mít pozitivní vliv na celé vzdělávání. Vždy si nechte 
čas navíc na nápady a dotazy účastníků; pokud nějaká aktivita přesáhne časový limit; hodnocení apod. 
Zároveň je však rozumné mít připravené další aktivity, pokud seminář skončí dříve. 
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3.2. Sebeřízené učení 
 Mladí účastníci vzdělávání si sami určují svou cestu 
 

Abstrakt - Hlavní rysy přístupu - Klíčová slova 

Sebeřízené učení (SDL) znamená, že mladí lidé berou učení do vlastních rukou. Je důležité, aby to chtěli 
dělat a aby věděli, jak na to. Sami si ho naplánují, provedou a následně zkontrolují. To znamená, že jsou 
to oni, kdo za něj nese odpovědnost. Při sebeřízeném učení je důležité umět si stanovit cíle učení  
a naplánovat potřebné kroky učení. Ke kontrole procesu učení jsou zapotřebí také dovednosti (úsilí, 
hospodaření s časem a s věcmi, které již znáte). Když se mladí lidé stávají stále častěji samouky, mění se 
role lektora na to, aby jim ukázal cestu, jak to udělat. Tato role je důležitá, protože se zaměřuje na žáka 
- poskytuje mu dovednosti pro učení, jako je opakování, shrnutí, zdůraznění, kontrola atd. a dovednosti 
pro organizaci učení, jako využití přestávek, strategie učení atd. Velmi důležitá je také motivace 
mladých lidí.   

Důležitou roli v tom, aby SDL bylo úspěšné pro všechny zúčastněné, hraje také organizace, v níž 
probíhá. Poskytuje pozitivní atmosféru pro učení a struktury, jako jsou flexibilní vzdělávací moduly, 
osobní plánování času, prostor pro skupinovou nebo projektovou práci, a také vhodné prostory  
a vybavení. Samostatné učení se liší od kurzů k získání kvalifikace, ale může přinést mnoho výhod. Místo 
testových otázek lze SDL měřit různými způsoby, které zvyšují vnitřní motivaci a sebereflexi (např. 
vzájemné nebo sebehodnocení, sledování dosažení individuálních cílů učení 

 

Metody vhodné pro tento přístup - Metodický popis - Vzorové nástroje 

Sebeřízené učení (SDL) dává mladým lidem větší možnost sebeurčení. Liší se od tradičních výukových 
metod, pokud jde o cíle učení, čas, místo, obsah učení, metody učení a partnery při učení; úspěch při 
učení musí být také sám vyhodnocován. Sebeřízené učení je třeba rozvíjet postupně, nelze ho jen 
vyžadovat. Aby byli mladí lidé připraveni rozvíjet sebeřízené učení, je třeba dbát na to, aby bylo 
dodržováno určité usměrňování.  

Hlavním bodem SDL je měnící se role pedagoga. Ten se vyvíjí od řídící role k roli vedoucí, podpůrné  
a usnadňující. Mladí lidé se stále více stávají samouky a jsou schopni převzít kontrolu nad svým učením. 
Ukazujete jim další vzdělávací kroky, a tím je také řídíte. Poskytněte několik vzdělávacích nabídek (s 
ohledem na zájem a výkon) a mladí lidé si mohou sami vybrat, kterou využijí. Při sebeřízeném učení 
pracují v různých sociálních formách, jako je individuální, partnerská nebo skupinová práce. Výsledky 
jsou prezentovány, diskutovány, reflektovány a revidovány. Úsilí vložené do učení závisí na vašem 
přesvědčení a ochotě mladých lidí. Samostatně řízené učení by mělo být zdůvodněno a dobře 
připraveno v materiálech a učebních úkolech. Stanovte jasná pravidla pro sebeřízené učení a zlepšujte 
je pravidelnou zpětnou vazbou. 

Prověřte (učební) biografii, abyste zjistili již existující kompetence a dovednosti a jejich využití. Mladí 
lidé mohou analyzovat své pozitivní i negativní zkušenosti s učením a role, které hráli v minulosti; obojí 
má často velký vliv na současné učení. Podívejte se na mladé lidi na pozadí jejich (učební) biografie. 
Můžete zjistit jejich potenciál a také vysvětlit odpor nebo blokační chování. Učení se musí vztahovat  
k minulým životním a profesním zkušenostem, protože nové poznatky jsou spojeny s dosavadními 
znalostmi. Učení se však musí zaměřit také na budoucnost. Nové znalosti dávají větší profesní 
kompetence a otevírají nové možnosti. Označování zájmů o učení a určování cílů vzdělávání pomáhá 
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rozvíjet individuálně (to znamená: biograficky) odůvodněné perspektivy.  

SDL neznamená pouze učení související s obsahem, ale také "kompetenci k učení". To znamená, že 
mladí lidé mohou organizovat své vlastní procesy učení s cílem získat další znalosti. Jde také  
o schopnost samostatně si stanovit cíle učení, převzít kontrolu nad způsoby učení, organizovat si 
základní podmínky učení ve vlastní režii (např. čas a místo učení) a kontrolovat výsledky učení.  

Pokud jsou mladí lidé zodpovědní za svůj vlastní proces učení, mohou lépe využívat svůj potenciál učení 
řídit a organizovat. Mladé lidi musíte přijmout jako dospělé a zodpovědné osoby a část odpovědnosti za 
proces učení jim skutečně předat.1 
 
Zásady pro podporu kompetence k učení: 

 Vysvětlujte explicitně metody a procesy učení, abyste mladým lidem ukázali, že nejsou důležité 
pouze výsledky. 

 Aby si mladí lidé uvědomili své vlastní strategie učení, mělo by být učení předmětem výuky.  

 Mladí lidé musí pochopit význam a hodnotu svých znalostí a dovedností. 

 Diskutujte o přenositelmnosti a zobecnění učení. Mladí lidé musí vědět, v jakých nových situacích 
lze obsah učení uplatnit. 

 Strategie učení se pravidelně procvičují v rámci vyučovacích předmětů.  

 Hodiny jsou koncipovány tak, aby si mladí lidé mohli sami zvolit metody učení. 

 Odpovědnost za učení je postupně předávána mladým lidem.2 

 
Pro úspěšnou realizaci SDL je nejdůležitější účast. Čím více mladí lidé vědí o příslušných podmínkách, 
faktorech, možnostech a omezeních, tím více se obvykle chtějí zapojit. Zaměření na účast úzce souvisí  
s transparentností a interakcí. Aby se mladí lidé aktivně účastnili sebeřízeného učení, je nutná 
transparentnost (porozumění situaci v oblasti učení/školení, pokud jde o organizaci, obsah, metody  
a média). Pro poskytovatele vzdělávání je poměrně velkou výzvou otevřít pole interaktivní účasti, 
protože tato interakce mezi mladými lidmi a vzdělavateli vyžaduje otevřenost také na institucionální 
úrovni.  

Kromě transparentnosti vyžaduje SDL i určitou otevřenost vůči procesu. Výsledky procesu je možné 
vidět jinak než například v uzavřených vzdělávacích programech, kde jsou cíle definovány předem. 
Podívejte se na proces z profesionálního hlediska a zjistěte, že podnětů k učení je více než u předem 
naplánovaných vzdělávacích příležitostí. Tyto podněty vycházejí od žáků, rozvíjejí se v sociálních 
situacích, a tak s největší pravděpodobností odpovídají zájmům a potřebám, které jsou v danou chvíli 
důležité. Procesně otevřené koncepty mohou být pro všechny zúčastněné velkou výzvou, proto musí 
být k dispozici základní dimenze pro orientaci a výsledky z procesu musí být transparentní. 

Existuje ještě jeden faktor se zaměřením na studující: Orientace na (vzdělávací) zájmy mladých lidí. Tyto 
zájmy jsou východiskem pro rozhodování o metodách a obsahu výuky. Při definování individuálních cílů 
je třeba nejprve označit a formulovat přiměřené zájmy; to je důležité i pro nastavení a/nebo udržení 
motivace.3 

                                                        
1 Ibid. 

2Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der Schülerselbsttätigkeit im Unterricht einsetzen. 
http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-
18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf 

3 Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 
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Nástroje pro SDL: 
 Nástroje pro (sebe)reflexi a rozvoj cílů, např. učební deník, trénink cílů, portfolia, metody učební 

biografie. 

 Nástroje pro kolektivní reflexi individuálních a kolektivních procesů učení, např. konference  
o učení, vzájemné hodnocení a zpětná vazba. 

 Média a materiály pro sebeřízené učení, např. fond vzdělávacích zdrojů, online platformy, online 
kurzy a portály, knihovna. 

 Nástroje pro hodnocení výsledků učení v sociálním prostředí, např. zpětná vazba a odborná reflexe, 
hodnocení učení a prostředí školení, sebehodnocení, smlouva o učení (learn-contract) 

 Možnosti poradenství zaměřené na potřeby, např. konzultace v oblasti učení, koučování, 
mentoring. 

 Flexibilní čas a místo učení, rozmanitost stylů a metod učení, např. čas pro samostudium, 
samoorganizující se skupiny, práce na případech, projektová práce 4 

 

Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 

Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 

V projektech, které jsou velmi zaměřeny na účastníka, je větší úsilí věnováno rozvoji koncepce, 
poradenství, podpoře a zajištění zdrojů. Proto implementace SDL v organizacích vyžaduje další čas. Kolik 
času navíc je potřeba, závisí na rozsahu implementace SDL (izolované aktivity, částečně nebo celá 
struktura kurzu). 

Infrastruktura: Místo, kde SDL probíhá, by mělo být snadno dostupné (např. veřejnou dopravou) a mělo 
by nabízet dostatek fyzického prostoru a vhodné podmínky pro provádění samostatného učení (např. 
dostatek dobře fungujících počítačů a komunikativní uspořádání míst k sezení, kde na sebe mladí lidé 
vidí). Měl by být k dispozici dostatek místností s vybavením, které mohou využívat různé učební 
skupiny, odděleně i společně. Také byste měli mít své kanceláře v blízkosti studoven, abyste mohli 
rychle rozpoznat a provést potřebné opravy nebo další vývoj. 

Mladí lidé by se měli ve školicích zařízeních cítit příjemně. Opatření k jejich přijetí lze zahrnout do 
koncepce formátů SDL. Mladí lidé například pojmenovávají své projekty jako "firemní značky" nebo mají 
možnost vytvořit pro svou projektovou skupinu webové stránky. K dispozici by měly být také další 
prostory, jako jsou společné prostory a jídelna. Aby mladí lidé měli možnost individuálního učení, 
doporučuje se delší otevírací doba, alespoň pro některé místnosti, jako je knihovna.  

Zdroje: Nejdůležitějším zdrojem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Počínaje formáty SDL je nutné na 
určitou dobu přijmout další zaměstnance (např. externisty). Pro přizpůsobení novým požadavkům lze 
na určitou dobu rozšířit úkoly, povinnosti a pracovní dobu již existujících (např. administrativních) 
pracovníků. Případně je lze také přerozdělit.  

Pro další zaměstnance, vybavení a jiné zdroje potřebné k provádění SDL v organizacích bude zapotřebí 
finanční financování. Pro "otestování" přístupu se doporučuje navrhnout konkrétní projekt a účastnit se 
veřejných soutěží a ucházet se o národní nebo mezinárodní finanční prostředky. Takovéto testy nabízejí 
možnosti zlepšení, protože ne každý projekt se může podařit hned napoprvé. Pro (dlouhodobé) 
provádění SDL je vhodné přenést zkušenosti z těchto experimentů do dalších útvarů organizace. Má-li 
být SDL následně prováděno trvale, je možné navýšit finanční zdroje prostřednictvím zvláštních grantů 

                                                        
4 Project Learn Empowerment (2006). Guidelines 
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na podporu a zajištění udržitelnosti formátů SDL.   

Materiál: V rámci projektu SDL je možné využít i další materiály, např: Lze využít stávající materiály. 
Mladí lidé by měli mít možnost si určité materiály vypůjčit a odnést domů. Kromě dostatku dobře 
fungujících počítačů by instituce měla poskytnout možnost vytisknout si elektronický materiál. V 
závislosti na typu kurzu je třeba zakoupit specifický materiál, např. specifický software.5 

 

Rizika - Specifické záležitosti, které je třeba zvážit - Potenciální pasti 

Rizika - Specifické záležitosti, které je třeba zvážit - Potenciální pasti 

Zamyslete se nad několika kritickými body při provádění SDL. Může pro vás existovat riziko, že návrh 
formátu SDL není použitelný nebo vede k nedorozuměním. Při aplikaci SDL se ujistěte, že ji mladí lidé 
jasně chápou. Vhodným způsobem vysvětlete, o jaký koncept se jedná a co se od mladých lidí očekává. 
To zahrnuje i změnu jejich postoje k učení, což vede k další možné pasti: mladí lidé považují "vnímavý" 
postoj k učení za "běžný". Projevte trpělivost, pokud k tomu dojde, podporujte sebedůvěru žáků, 
odkazujte na jejich zájmy a studijní potřeby, když si musí vybrat vhodný učební materiál, a pravidelně je 
motivujte, například poskytováním zpětné vazby.  

Mladí lidé si někdy musí nejprve procvičit vůli seznámit se s vlastním chováním, převzít odpovědnost za 
vlastní učení a za společné skupinové cíle. Sestavte jim individuální učební plány nebo smlouvy na jejich 
podporu. Ty obsahují vzdělávací cíle, vzdělávací moduly podle nich a související práva a povinnosti 
učícího se, vzdělavatele a organizace. Tyto plány podrobně prodiskutujte a společně je vypracujte. Když 
se stane něco neočekávaného nebo je třeba provést změny, je důležité najít atmosféru vzájemné 
důvěry. V takovém případě najděte aktuální a flexibilní řešení, která budou prospěšná pro oba.  

Úplná akceptace ze strany mladých lidí nemusí být vždy plně k dispozici. Někteří z nich dávají přednost 
předem definovanému učebnímu plánu s "uznávanou" kvalifikací. Cílevědomé další vzdělávání je 
spojeno s mnoha nejistotami a cílem mnoha mladých lidí je získat úspěšnou kvalifikaci, která pomůže 
získat zaměstnání. 

SDL nelze považovat za izolovanou akci bez vazby na základní nabídku v rámci organizace; to může být 
překážkou pro rozpoznání jeho příležitosti ke změně. Komunikace na všech organizačních úrovních  
a zapojení všech zúčastněných aktérů podporuje přijetí formátu SDL. Zavedení částí SDL do základní 
nabídky může mít integrační účinek a podpořit profesní výměnu mezi pedagogickými  
a administrativními pracovníky. 6 

 

Hodnocení použitých metod - způsob měření - faktory úspěchu 

Obvykle se má za to, že práci mladých lidí by měl měřit lektor. Takové měření má jistě svůj smysl, 
například u závěrečné zkoušky s cílem získat certifikát. Existují však i jiné způsoby měření, na kterých se 
lze shodnout. Sebehodnocení a vzájemné hodnocení jsou dalšími možnostmi, které lze v SDL využít. 
Tyto druhy měření lze použít nejen pro faktické znalosti, ale také pro okolnosti, za kterých se mladí lidé 
učí, a strategie, které používají. Měření provádějte citlivě, aby se stalo součástí učení. Tím získáte větší 
motivaci a podpoříte budoucí pokrok mladých lidí. Vyberte dvě nebo tři oblasti, na kterých bude žák 
                                                        
5 Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes Lernen 
Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die-
bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 

6 Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes Lernen 
Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die-
bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 
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pracovat a zlepšovat se, pokud je některý výkon slabý. To je lepší způsob než zdůrazňovat každou 
chybu, protože to může být demotivující. Ujistěte se, že mladí lidé znají hlavní oblasti, které je třeba 
zlepšit, a vědí, proč se mají více učit a jak to bude dobré pro jejich budoucí práci. Zároveň poukazujte na 
pozitivní věci.  

Pokud je úkol nebo kus práce dobře odveden, je snadné to změřit, ale není tak snadné dát písemnou 
nebo ústní zpětnou vazbu. Vyzdvihněte, co bylo dobré, a dejte tipy na další postup, například navrhněte 
další četbu nebo pokročilejší aktivitu.  

Vždy účastníkům kurzu vysvětlete, proč se mu/jí dostalo právě takového měření. Mladé lidi je třeba 
informovat o standardech, aby věděli, jak se jim mohou pokusit přiblížit.   

Individuální akční plány jsou jedním ze způsobů měření SDL; zajišťují dosažení cílů a poskytují faktory, 
které lze měřit. Obsahují individuální vzdělávací cíle, časový rámec, potřebné zdroje atd. Stanovení cílů 
a rozvojových aktivit pomocí modelu SMART Může být dobrým základem pro kategorizaci kritérií 
měření.    

Jako další možnost sebehodnocení použijte rubriky. Rubrika je nástroj pro vedení mladých lidí  
k hodnocení jejich výstupů. Nástroj se skládá ze tří částí: Stupnice, měřítka a popisky. Stupnice popisuje, 
do jaké míry žák splnil očekávání kurzu. Měřítka (např. témata) popisují kritéria výstupu. Popisky 
odrážejí konkrétní úroveň výstupu žáka v určitém kritériu. Pomocí rubrik lze stanovit jasné cíle mezi 
účastníkem vzdělávání a lektorem. Mladí lidé mohou pochopit, co přesně znamená dobrý výstup v dané 
oblasti a jak ho mohou dosáhnout. Rubriky lze použít jako základ pro sebehodnocení, zpětnou vazbu  
a zpětnou vazbu od kolegů. Pomáhají zpřehlednit, objektivizovat a zprůhlednit hodnocení výstupů.       

Vzájemné hodnocení je užitečnou metodou, jak mladým lidem poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu 
týkající se pracovního úkolu, individuálního výkonu apod. Je pro ně výhodné, protože se setkávají  
s různými pohledy a návrhy na zlepšení vlastní práce. Zahrnuje také sebereflexi, protože neexistuje nic 
špatného nebo správného, ale různé vstupy, které mohou být brány v úvahu, nebo ne. 

 

Konkrétní doporučení pro mladé peer lektory 

Pro peer lektora, který se aktivně zapojuje do SDL, existují dvě stránky role: role lektora a role peera. 
Jako lektor jste facilitátorem vzdělávání, který používá výchovné postoje a didaktický přístup. Vaše 
sebepojetí může mít vliv na kulturu práce a učení celé skupiny. "Žijte" principy SDL a skupina bude 
ochotnější SDL používat. Vaše ochota zapojit se do vývoje nových přístupů k učení a modifikovat vlastní 
postoje se obvykle zvýší, když se setkáte se skutečnými důvody pro učení. To znamená, že se přímo 
projeví i osobní motivace nebo výhody. Pozitivní zkušenosti se SDL, ať už vlastní, nebo prostřednictvím 
jiných, jsou velmi povzbudivé. Podráždění může být také přístupem k SDL, protože se objevují otázky, 
které vyžadují odpovědi. To je výchozí bod do procesu SDL. 

Volný prostor pro realizaci SDL umožňuje "experimenty" a nové přístupy. Z tohoto důvodu vytvořte 
"kulturu chyb". "Volné prostory pro experimenty" však vyžadují velkou trpělivost všech zúčastněných. 
Zviditelnění neúspěchů a smyček však rozhýbe proces vývoje a může být zdrojem pro rozvoj nových 
přístupů.  

Jako vrstevník sdílíte životní styl a životní prostředí generace. To je skvělé, pokud jde o práci na citlivých 
tématech. U určitých názorů a postojů je důvěryhodnost vrstevníků hodnocena, je vyšší, protože mladí 
lidé se cítí být pochopeni a "mluví stejným jazykem".   

Pro SDL to také znamená, že vztah s učící se skupinou je mnohem otevřenější. Mladí lidé se mohou cítit 
pohodlněji při kladení otázek a aktivně vyhledávat pomoc. Používejte jazyk, kterému lidé stejného věku 
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snáze rozumí, a sdílejte znalosti, které jsou pro tuto skupinu relevantní, abyste mohli poskytnout 
pomoc. Také nemusíte vědět všechno, ale působíte jako moderátor, který klade otázky a iniciuje 
diskusi. Dejte také jasně najevo, že neexistují žádné špatné nebo správné odpovědi. Tímto způsobem se 
může zlepšit i interakce mezi mladými lidmi. Můžete se také lépe vžít do situace žáka a ověřit, zda 
učební materiál sedí, aby učební skupina mohla podporovat SDL. 

Rozdíl mezi rolí učícího se a vzdělávajícího by měl být velmi zřetelný. Peer lektor ví, jak reagovat na 
výroky učících se tak, aby zlepšil učení a motivaci. Účastník je obeznámen s učebním materiálem  
a jedná profesionálně. 

 

Odkazy: 

Reference Projektu: 

V LOT-House (Lernen, Orientieren, Tun”/learning, orienting, doing) zaměřený na posílení (dlouhodobě) 
nezaměstnaných a sociálně znevýhodněných osob z Korneuburgu (Dolní Rakousy), jehož hlavním cílem 
bylo rozvíjet kompetence účastníků kombinací školení a poradenství v rámci kurzu. Školitelé, 
pedagogičtí odborníci a administrativní pracovníci v LOT-House byli konfrontováni s velmi různorodou 
skupinou účastníků, neboť účastníci měli různé životopisy a učební biografie. To samozřejmě vedlo k 
odlišným postojům k učení, vzorcům chování a formám motivace k učení. Účastníkům v LOT-House byla 
poskytována individuální výuka s využitím pestrého souboru učebních nástrojů a metod. A co je 
nejdůležitější, měli možnost učit se a pracovat na různých místech učení, v různých "učebních zónách": 

 
 Informační zóna  

 Zóna kurzů  

 Zóna workshopů 

 Zńa iniciativy 

 Průvodci 

 
Seznam zdrojů: 
Projekt “Learn Empowerment” (2006) 
 “Guidelines for the Integration of Self-directed Learning into Vocational Education and Training of 

Low-skilled Unemployed Persons”” 

 “Toolbox: Learning Materials, Methods and Implementation Models for Self-Directed Learning” 

 “Exercises & Work Sheets or Self - Directed Learning” 

(Internal sources) 
 
https://infopool.univie.ac.at/startseite/universitaeres-lehren-lernen/selbstgesteuertes-
lernen/#c322856 
 
Himmel, W. (1999). Institutionelle Rahmenbedingungen für selbstgesteuertes Lernen. In: S. Dietrich, E. 
Fuchs-Brüninghoff (Eds.), Selbstgesteuertes Lernen. Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (pp. 89-
108). Frankfurt am Main: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. http://www.die-
bonn.de/esprid/dokumente/doc-1999/dietrich99_01.pdf 
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Keller, S.D. (2017). Zum Umgang mit Kompetenzrastern bei der Beurteilung komplexer 
Schülerleistungen 10. SH-Sommeruniversität Akademie Sankelmark. https://www.ipn.uni-
kiel.de/de/das-ipn/veranstaltungen/Vortrag_Sankelmark_2017_Keller.pdf 
 
Manning, C. (2014). Considering peer support for self-access learning. Studies in Self-Access Learning 
Journal, 5(1), 50-57. http://sisaljournal.org/archives/mar14/manning 
 
Studienseminar Koblenz (2017). Selbstgesteuertes Lernen: Methoden zur Förderung der 
Schülerselbsttätigkeit im Unterricht einsetzen. 
http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gy-ko/Wahlmodule_16-
18/2017.03.20_Selbstgesteuertes_Lernen/01_Selbstgesteuertes_Lernen__ppt_.pdf 
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3.3. Sebereflektování a biografická práce 
 Jak si stojím já? Co je důležité pro mne? Co chci poskytovat? 

 

Abstrakt - Hlavní rysy přístupu - Klíčová slova 

Aby žák mohl poctivě zreflektovat sám sebe a na své schopnosti, bude pro něj užitečné, když na začátku 
zhodnotí své současné vzdělání, kompetence a zájmy. K dispozici má několik různých hodnotících 
nástrojů, které se používají v rozhovoru se školitelem. Je nezbytné, abyste si zdokumentovali potřebné 
základní informace - formální a neformální dovednosti, zájmy, certifikáty, zdravotní stav a životní 
situaci.  

První rozhovor bude výchozím bodem pro rozvoj důvěry a dialogu mezi učícím se a trenérem. Tento 
dialog jeden na jednoho je důležitý při práci se sebereflexí a biografickou prací. Průběžný dialogy, kdy se 
kouč zaměřuje na kladení dobrých otázek a aktivní naslouchání, pomůže učícímu se jasněji si uvědomit 
vlastní hodnoty, znalosti, výzvy, limity, hranice a motivaci.. 

 

Metody vhodné pro tento přístup - Metodický popis - Ukázkové techniky 

Dialog/Chat one-on-one  

Budování vztahu s důvěry je klíčové. Musíme vnímat důležitost kvalifikovaného personálu, který má 
stejný referenční rámec jako žáci, a proto může navázat s mladými lidmi osobnější vztah.  

 

Spolurozhodování  

Podle daných pokynů se metody vyvíjejí společně se žáky. Žáci se od prvního dne podílejí výběru 
oblasti zaměření a na tvorbě obsahu. To přispívá k pocitu zodpovědnosti a vlastnění. 

 

Rozpoznání negativních vzorců  

Chceme-li účastníkům pomoct rozpoznávat negativní a sebedestruktivní myšlenkové vzorce jejich 
vlastní mysli. Účastníci mohou začít pozorovat svou vlastní mysl prostřednictvím meditace a všímavosti 
a mohou zjistit, že mysl může být klamavá. 

 

"Můj život - moje zodpovědnost"  

Sebelítost ochromuje. Musíme se zaměřit na příležitosti a řešení. Samotná role oběti je nešťastná. 
Přílišné ztotožnění se s rolí oběti znamená, že sami sebe vnímáte jako zlomené a zraněné. To zahrnuje 
obecný pocit, že se s vámi zachází nespravedlivě, a na urážku se jen tak nezapomíná. Obětní role má 
různou míru sebelítosti, sebemrskačství a sebeobětování. Přijetí obětní role znamená vnímání sebe 
sama jako oběti ve vztahu ke světu, k událostem, které člověk nemůže ovlivnit ani za ně nemůže nést 
žádnou odpovědnost. Je to role, která ovlivňuje několik oblastí života - obětí se stává celý člověk. 
Vnímání role oběti se obvykle vztahuje na minulé události, ale vnímání sebe sama jako oběti přetrvává 
- často po celá desetiletí. Pro školitele je důležitým úkolem pomoci žákovi uvidět, že taková role je 
"paralyzující" a brání konstruktivní změně.  

 



 

 
 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  25 / 89 

Sociální porozumění  

Při práci se sebereflexí a biografickou prací je důležité se podívat na vlastní roli ve společnosti. 
Doufejme, že se nám podaří probudit touhu přispět k rozvoji naší místní komunity a také probudit 
zájem o politiku a znalosti o ní. Školitel se musí ujistit, že účastníci jsou vybaveni znalostmi o různých 
kanálech vlivu, které mohou využít k vyslyšení. Studující se budou muset zamyslet nad společnými 
hodnotami, jako jsou lidská práva a svoboda projevu.  

Je důležité zajistit základní vhled do mechanismu našeho demokratického politického systému a jeho 
pochopení.  

 
Podívejte se na své vlastní předsudky!  
Jaké myšlenky a představy mám o lidech z jiných kultur, které denně potkávám? Jsou tato přesvědčení 
založena na faktech?  
Je důležité, abychom se kriticky podívali na svou vlastní kulturu i na kulturu ostatních.  Musíme 
podporovat debaty a vyzývat mladé lidi, aby se vyjadřovali k současnému vývoji v Evropě, jako je nárůst 
populismu a extrémních politických rozhodnutí.  
Znalosti odstraňují předsudky!  

 
Provádějte služby!  
Jak mohu být aktivní v místní komunitě?  
 
Je důležité zamyslet se nad tím, kolik energie věnujeme "sobě a svému životu" ve srovnání s energií, 
kterou věnujeme pomoci druhým.   
 
Nechte žáky, aby si sami vybrali způsoby a oblasti ve své komunitě, kde a jak mohou aktivně přispět. 
Mohou založit vlastní iniciativu, fundraising nebo tradičnější dobrovolnickou práci. Zaměření na pomoc 
druhým lidem je posilující. Přímo vidíme, že náš příspěvek je potřebný, což zvyšuje náš pocit vlastní 
hodnoty. 

 

Organizační doporučení (průběh, zdroje, potřebné materiály) 

Obecně dáváme při školení přednost prostorové situaci, která umožňuje atmosféru horizontální 
diskuse. To znamená, že opouštíme tradiční třídu s jejími hierarchickými strukturami.   

Na začátku spolupráce je klíčové dobré posouzení (ohodnocení) pro úspěšnou biografickou práci  
s uživateli. Na trhu existují různé nástroje. Například společnost LoPe používá nástroj VIP24.  
Z organizačního hlediska vyžaduje počítač a tichou místnost. Průzkum může trvat několik hodin a měl 
by probíhat v klidném prostředí.  

Pro úspěch vzdělávacího kurzu je rozhodující výběr školitelů, tedy lidských zdrojů. V biografické práci je 
nejdůležitějším faktorem mezilidská úroveň. Konkrétně to znamená, že by neměla existovat osobnostní 
závislost a že v případě interpersonálních problémů mezi trenérem a účastníkem vzdělávání se 
doporučuje změna trenéra. Školitelé s podobným kulturním a náboženským zázemím jako účastníci 
jsou v pozici, kdy budou mít zcela jiný vliv než školitel s jiným etnickým zázemím.. 

 

Rizika - Specifika ke zvážení - Potencionální pasti 
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Při práci s mladými uprchlíky existují různá rizika a výzvy spojené s biografickou prací a sebereflexí. 
Pokud školitel zpozoruje, že mladý účastník je traumatizován, musí školení přerušit a účastníka odkázat 
na lékařskou psychologickou službu. Práce s biografií a sebereflexí nenahrazuje terapii.   

Další výzvou je výběr školitele. K dosažení úspěchu je rozhodující dobré spojení mezi školitelem  
a účastníkem vzdělávání. Doporučuje se tým školitelů složený z lidí z různých etnických skupin. Pokud 
účastník nemá ke školiteli důvěru a může si dokonce vytvořit negativní závislost, měl by být výcvik také 
ukončen. 

 

Hodnocení použitých metod - Způsob měření - Faktory úspěchu 

Společenská hodnota vzniká prostřednictvím komplexních procesů. Zapojuje se do nich mnoho aktérů. 
Jejich účinky se projevují v různých oblastech a na různých úrovních, a to jak pro jednotlivce, jeho 
rodinu, tak pro společnost jako celek.  Je obtížné najít konkrétní ukazatel, kterým by bylo možné měřit 
zvýšenou radost ze života. Nejpodstatnější bude sledovat, jaké překážky překonáváme. Výzkumy 
ukázaly, že neefektivní integrace má několik negativních důsledků. Například nemoci, pocity beznaděje, 
nedostatek sebeúcty a odcizení. Pokud se tyto důsledky podaří odstranit, bude moci vzkvétat motivace 
k většímu zapojení do pracovního a společenského života. Náš úspěch se tak může měřit absencí 
každodenních problémů vysávajících energii. To vede k menšímu počtu zásahů ze strany příslušných 
orgánů a k většímu pocitu individuální odpovědnosti za vlastní život. 

 

Konkrétní doporučení pro mladé peer lektory 

Nechte žáka, aby si vybral místo a - pokud je to možné - i časový rozvrh.   

V závislosti na cílové skupině by měl být mladý peer lektor dobře připraven vyslechnout si nejrůznější 
životní příběhy. 

 

Reference 

Referenční projekt: Mikrointegrace   

Integrační proces může být osobní zátěží pro jednotlivce a špatně integrovaní přistěhovalci mohou pro 
společnost představovat značnou sociální a ekonomickou zátěž. Výzkum ukázal, že pomalá nebo 
neefektivní integrace vytváří pocity beznaděje a frustrace u samotných migrantů, což může mít 
negativní důsledky, jako jsou duševní onemocnění, nemoci, nezaměstnanost, nedostatek péče atd.  
V majoritní společnosti to může vést k předsudkům, odsuzování a rasismu. Na různých částech 
integračního procesu pracuje mnoho organizací a vládních agentur, které řeší jazyk, práci, ochranu 
rodiny atd. Existuje však několik individuálních problémů, které jsou dostatečně velké na to, aby 
paralyzovaly ostatní části integrace, protože vyžadují velkou pozornost a energii každého jednotlivce. 
Mikrointegrace zahrnuje ty oblasti, které leží mezi několika úrovněmi - nebo hrozí, že se stanou slepou 
uličkou mezi rychle se měnící a nesrozumitelnou komunitou. Je v zájmu všech, aby byl proces integrace 
co nejefektivnější a nejpružnější.  

Mikrointegrace vnímá každého jednotlivce a soustředí se na jednotlivé každodenní problémy.  
Mikrointegrace později povede k vedlejšímu efektu, který přispívá k větší a lepší integraci na 
makroúrovni. Mikrointegrace zabraňuje paralelismu, vyloučení a extremismu. 
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3.4. Scénářové a zážitkové učení 
 Zahrnutí případů z reálného života 
 

Abstrakt - Hlavní rysy přístupu - Klíčová slova 

Scénické a zážitkové učení znamená učení se ze zkušenosti nebo učení se praxí. Scénické a zážitkové 
učení nejprve zapojuje studenty do zážitku. Po skončení zážitku jsou žáci vyzváni, aby o svém zážitku 
přemýšleli: "Jaké nové dovednosti, nové postoje nebo nové způsoby myšlení jsem si osvojil?". Tímto 
způsobem mají žáci možnost uplatnit své znalosti a vyzkoušet si je v praxi, aby zjistili, zda správně 
pochopili daný koncept, obsah nebo proces. 

Scénářové a zážitkové učení lze chápat jako čtyřdílný cyklus:  

● Žák má konkrétní zkušenost s vyučovaným obsahem.   

● Žák reflektuje tuto zkušenost srovnáním s dřívějšími zkušenostmi - Na základě zkušenosti  
a reflexe si žáci vytvářejí nové představy o vyučovaném obsahu.   

● Žáci své nové myšlenky realizují experimentováním v zážitkovém prostředí. 

 

Prostřednictvím scénářů a zážitkového učení mají mladí lidé možnost učit se tím, že si projdou 
zkušeností na vlastní kůži. Kolb považoval tento proces za transformační, protože jedinec může své 
znalosti a porozumění posunout na zcela novou úroveň. Mladí lidé mají možnost řídit své vlastní učení, 
místo toto, aby jim někdo říkal, co mají dělat a kdy to mají dělat. 

 

Díky tomuto typu učení mají mladí lidé také možnost rozvíjet kritické myšlení, řešení problémů  
a rozhodovací schopnosti. Zkušenosti z první ruky jim pomáhají rozvíjet nové koncepty a s větší 
pravděpodobností převezmou odpovědnost za danou situaci. 

Prostřednictvím scénářů a zážitkového učení mají mladí lidé možnost objevit svůj plný potenciál  
a schopnosti a učit se ze zkušeností i z chyb.   

 

Klíčová slova: scénické učení, zážitkové učení, mladí lidé, znalosti, zkušenosti, praxe. 

 

 

Metody vhodné pro tento přístup - Metodický popis - Vzorové nástroje 

Existují metody, které můžeme použít při scénářovém a zážitkovém učení: 

Simulace   

Simulace je model souboru problémů nebo událostí, který lze použít k tomu, aby se někdo naučil něco 
dělat, nebo proces vytváření takového modelu.  

Pokud je simulace účinná, studenti budou mít možnost získat zkušenosti, přemýšlet, rozvíjet nové 
myšlenky na základě zkušeností a plánovat budoucí zkušenosti.   

Učení se službou 
Učení se službou je vzdělávací přístup, který kombinuje cíle výuky s komunitní prací, aby poskytl 
realistickou, progresivní zkušenost s učením a zároveň pomohl společnosti. Výzkum (Brandeis, 1997; 
Hedin & Conrad, 1990) ukazuje, že studenti učící se službou posilují své akademické dovednosti, 
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občanské postoje a dovednosti pro aktivní občanství. 
Výjezdové vzdělávání/školení 
Výjezdové vzdělávání je vzdělávací metoda pro zlepšení individuálního a týmového chování, lepší 
organizaci prostřednictvím outdoorových aktivit a metodiky zážitkového učení.   
Hraní rolí  
Hra na role je hra, při níž účastníci přebírají role postav a společně vytvářejí příběhy. Účastníci určují 
jednání svých postav na základě jejich charakterizace. Akce jsou úspěšné nebo neúspěšné podle 
formálního systému pravidel a pokynů. 
Případové studie 
Jedná se o skvělé příklady zkušenostního učení, které vychází z reálných případů a situací, k nimž došlo 
v minulosti. Tím, že školitelé účastníky školení seznámí s tím, co se stalo v minulosti, a použijí k tomu 
názorné případové studie, mohou jim poskytnout užitečný náhled na vhodné chování, které je třeba  
v podobných situacích řešit, a na zpětné reakce, které to může mít.  
Hry  
Hry pro zážitkové učení jsou oblíbeným způsobem, jak pomoci mladým lidem učit se praxí. Hry mohou 
být organizovány tak, že jednotlivci i skupiny hrají mezi sebou, a to buď ve spolupráci, nebo v soutěži, 
stejně jako v běžném, reálném světě. Tento proces je může naučit důležité lekce o tom, jak řešit situace 
v zaměstnání. Součástí této techniky zážitkové výuky mohou být motivační nástroje, jako jsou body  
a odznaky za zásluhy, aby hra byla pro studenty poutavější.  
Výlety do terénu   
Další metodou, kterou můžeme využít při scénářovém a zážitkovém učení, jsou exkurze.  Exkurze  
v terénu jsou jedním z nejlepších nástrojů, které mladým lidem zprostředkovávají zkušenosti z reálného 
světa, protože se mohou dostat k nástrojům a prostředí, které nejsou ve školách nebo jiných zařízeních 
k dispozici.  
Vyprávění příběhů  
Vyprávění příběhů popisuje společenskou a kulturní aktivitu sdílení příběhů, někdy s improvizací, 
divadlem nebo přikrášlováním. Tato metoda je užitečná, protože pomáhá mladým lidem s kritickým 
myšlením a schopností řešit problémy.  
Teorie změny   
Teorie změny je v podstatě komplexní popis a znázornění toho, jak a proč se očekává, že v určitém 
kontextu dojde k žádoucí změně. Zaměřuje se zejména na zmapování nebo "vyplnění" toho, co bylo 
popsáno jako "chybějící střed" mezi tím, co program nebo iniciativa změny dělá (její aktivity nebo 
intervence), a tím, jak tyto aktivity vedou k dosažení žádoucích cílů. Toho se dosahuje tak, že se nejprve 
identifikují žádoucí dlouhodobé cíle a poté se od nich zpětně odvíjí identifikace všech podmínek 
(výsledků), které musí být splněny (a jak spolu příčinně souvisejí), aby k cílům došlo. 
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Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 
Doba trvání  
Doba trvání školení se může lišit v závislosti na cíli a použitých metodách.  
Vzhledem k tomu, že mladí lidé by se měli seznámit s prostředím, kde budou aktivity probíhat, měli by 
rozumět cíli školení a měli by mít radost a necítit se do něčeho nuceni, navrhujeme dobu trvání 
 v rozmezí 2 až 8 hodin.   
Infrastruktura  
Místo by mělo být vhodné a atraktivní pro mladé lidi, aby se mohli snadno seznámit a užít si výuku, což 
dále povede k jejich aktivní účasti na školení. Ve specifických případech je zapotřebí speciální scénář, 
aby byl proces co nejreálnější.   
Zdroje   
V první řadě potřebujeme lidské zdroje, dále technické zdroje, které mladým lidem pomohou realizovat 
scénáře a zážitkové aktivity, a nakonec potřebujeme finanční prostředky.   
Materiály  
Žáci by měli mít možnost vytisknout si potřebné materiály (pokyny, hodnotící formuláře, podklady ke 
scénáři/případu atd.), vybavení, které jim pomůže provést potřebný výzkum (PC, notebook, chytré 
telefony), a možná i další materiály, jako jsou fixy, flipchart, nalepovací poznámky, papír atd. 

 

 

Rizika - Specifika, která je třeba zvážit - Potenciální pasti 

Při používání scénářů a zážitkového učení s mladými lidmi je třeba zvážit některé specifické věci nebo 
potenciální pasti. 

   

První věc, kterou bychom měli zvážit, je, že scénáře a zážitkové učení nejsou užitečné pro nezkušené 
mladé lidi.  

Máme-li na paměti, že SL a EL jsou zábavné, někdy může přílišná zábava vést ke ztrátě soustředění na 
učení. Také bychom měli mít na paměti, že mladí lidé mohou zažívat negativní emoce.  

 

Peer lektoři mladých lidí by měli upozornit na možné faktory, které mohou ovlivnit schopnost mladých 
lidí plně se účastnit scénářů a zážitkového učení, a proto by měli doporučit strategie pro minimalizaci 
nebo odstranění překážek účasti. Jedním z nich může být klima třídy. Mladí lidé by ji měli vnímat jako 
fyzicky a emocionálně bezpečnou, aby se mohli svobodně účastnit. S ohledem na to, že pozitivní klima 
třídy má moc prospět zapojení studentů, podpořit spolupráci a kooperaci mezi mladými lidmi; měli 
bychom jim zajistit pozitivní klima třídy. 

 

Další nástrahou, která může mít na mladé lidi negativní dopad, je možnost udělat chybu.  Je velmi 
důležité chyby ocenit a vnímat je jako způsob učení a rozvoje a nedělat si z lidí, kteří chybují, legraci. To 
mladým lidem pomůže vybudovat si sebedůvěru. 
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Hodnocení použitých metod - způsob měření - faktory úspěchu 

Při použití scénářů a zážitkového učení je velmi důležité provést hodnocení nebo evaluaci 
bezprostředně po zážitkovém učení, dokud jsou vzpomínky na události a pocity z prožitků v myslích 
mladých lidí stále čerstvé.   

Při provádění metod hodnocení zážitkového učení je dobré tyto věci analyzovat: 

- analyzovat vztah mezi informacemi a dovednostmi, které byly během aktivity využity, a obsahem 
kurzu/lekce. 

 

- Určení, do jaké míry bylo dosaženo zamýšleného cíle učení a očekávaného výkonu a které činnosti 
přispěly k úspěchu a/nebo neúspěchu.  

 

Existuje mnoho metod hodnocení výuky SL a EL:  

● Vedení učebního deníku nebo portfolia: 

vedení deníku nebo portfolia umožňuje mladým lidem sledovat svou práci a kontrolovat tak svůj pokrok 
v průběhu času.  Deníky mohou obsahovat shrnutí nových informací nebo naučených věcí, neúspěchů, 
nových přístupů atd.  

Je velmi důležité, aby peer lektor mládeže poskytl mladým lidem možnost kritické reflexe.  

● Reflexe kritických událostí 

reflexe kritických událostí může být velmi užitečná a tyto kritické události mohou poskytnout zkušenosti 
nebo znalosti o budoucích aktivitách.  

● Prezentace toho, co se naučili 

jedná se o další metodu hodnocení aplikovaného zážitkového učení, protože z prezentace mladých lidí 
můžeme posoudit, jak a co se z ní naučili.  

● Esej a zpráva o tom, co se naučili 

mladí lidé si mohou připravit esej nebo zprávu o tom, co se během SL a EL naučili, a to pro nás může být 
dobrým ukazatelem nebo dobrým způsobem měření jejich učení.  

● Sebehodnocení 

mladí peer lektoři mohou připravit dotazníky nebo hodnotící formuláře, kde mladí lidé mohou 
odpovídat a hodnotit svůj proces učení. Také je dobré jim umožnit, aby si sami určili, jak bude jejich 
práce hodnocena vyberou si, jaká kritéria budou použita k hodnocení jejich práce, nebo jim pomůžeme 
vytvořit hodnotící rubriku či kontrolní seznamy.  

Hodnotící rubriky nebo kontrolní seznamy mají některé výhody, například určují kritéria, na jejichž 
základě bude práce mladých lidí hodnocena, a mladí lidé mohou vidět své silné stránky a oblasti, ve 
kterých by se měli zlepšit.   

● Jednorázové ústní hodnocení s instruktorem 

jedná se o další způsob, jak zhodnotit, co se naučili během scénářů a zážitkového učení.  

● Skupinová diskuse o naučených věcech 

prostřednictvím diskuse mezi mladými lidmi o naučených věcech můžeme posoudit a pochopit, co se 
naučili, a tímto způsobem jim pomůžeme učit se jeden od druhého. 

● Debriefing 

tento hodnotící nástroj pomáhá účastníkům reflektovat nedávnou zkušenost, diskutovat o tom, co se 
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povedlo, a identifikovat příležitosti ke zlepšení.  

Proces debriefingu by se měl týkat cílů projektu a toho, zda byly splněny, věcí, které se mohly pokazit, 
pokud se něco pokazilo, a proč (nemělo by se to stát obviňováním), a také toho, co je třeba změnit, aby 
se v budoucnu omezily nebo zastavily případné problémy. Důležité je také identifikovat inovativní 
příležitosti ke zlepšení a samozřejmě zdůraznit všechny dosažené cíle. 

 

Konkrétní doporučení pro mladé peer lektory 

Hlavní úlohou peer lektora při používání SL a EL je pomoci mladým lidem pochopit jejich dojmy a poučit 
se ze samotné zkušenosti, proto bychom měli mít na paměti některé specifické věci:  

 Potřeby žáků 

Mají nějaké specifické potřeby, které bychom měli zohlednit? Mají v této oblasti zkušenosti? Jaké 
aktivity jsou pro ně vhodné? Přiřazení studentů k vhodným činnostem a k činnostem, které odpovídají 
jejich zájmu. Vytvoření bezpečného prostoru pro ně. Připravit je informováním o tom, co se od nich 
očekává a na jaké potřeby by se měli zaměřit.  

 Emocionální investice 

mladí lidé by měli prožívat a užívat si zážitek, a ne jen dělat to, co se od nich vyžaduje. Pokud je to 
nebude bavit, nemusí mít zájem a nebudou plně rozvíjet svůj potenciál.  

 Vhodné aktivity 

rozvoj aktivit, které jsou pro mladé lidi vhodné a které naplňují cíl kurzu/školení, a aktivit, které jsou 
náročné, ale zároveň zvládnutelné.  

 Objektivní výsledek 

měli bychom mít jasný cíl, co by se účastníci měli naučit a jaký by měl být výsledek. Pokud mladí lidé 
nechápou, jaký je cíl a proč se účastní, nemusí se naučit nic nového a proces je nebude bavit.  

 Ocenění chyb jako příležitosti k učení 

při scénářovém a zážitkovém učení existuje možnost, že mladí lidé udělají chybu, a neměli by být 
trestáni. Místo toho bychom měli chyby ocenit jako příležitost k učení a získávání dalších informací. 
Měli bychom mladým lidem říci, že nás zajímá, co zažili, a že si vážíme toho, co říkají, a že nás zajímá 
pokrok v učení a rozvoji každého mladého člověka.   

 

Také toto jsou některá doporučení, která byste jako peer lektoři mládeže měli zvážit 

1. Přistupujte k učení pozitivním, nedominantním způsobem.   

2. Určete zkušenost, která mladé lidi zaujme a ke které budou mít osobní vztah.   

3. Vysvětlete mladým lidem účel zážitkové učební situace.   

4. Podělte se s mladými lidmi o své pocity a myšlenky a dejte jim najevo, že se z této zkušenosti učíte i 
vy.   

5. Propojte cíle učení s aktivitami kurzu a přímými zážitky, aby mladí lidé věděli, co mají dělat.   

6. Poskytněte mladým lidem relevantní a smysluplné zdroje, které jim pomohou uspět.   

7. Umožněte mladým lidem experimentovat a objevovat řešení na vlastní pěst.   

8. Najděte smysl pro rovnováhu mezi akademickými a výchovnými aspekty výuky. 
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Odkazy 

https://www.outlife.in/experiential-learning.html 

https://www.eaglesflight.com/blog/experiential-learning-vs.-simulation-whats-the-difference 

https://www.ryerson.ca/content/dam/lt/resources/handouts/ExperientialLearningReport.pdf 

https://study.com/academy/lesson/what-is-experiential-learning-definition-theories-examples.html 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/strategies/experiential_learning.pdf  
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3.5. Přístupný jazyk 
Jak mladí lidé komunikují a rozumí? 
 

Souhrn - hlavní znaky přístupu - klíčová slova 

Co je přístupný jazyk?  
 
Přístupný jazyk je jazyk přizpůsobený neprofesionálům, kterým chybí zkušenosti v určité oblasti, kteří 
nečtou texty nebo se nevzdělávají ve svém rodném jazyce, nebo kteří mají objektivní bariéry jako jsou 
nedostatky v kognitivních schopnostech, nízké vzdělání a/nebo nízkou gramotnost, atd. 
 
Toto je zvláště potřeba u mladých lidí, kteří obvykle nemají potřebné dovednosti ke čtení metodických 
pokynů nebo se neúčastní vzdělávání, pokud je vedeno profesionálním jazykem. Toto samozřejmě za 
předpokladu, že nemají předchozí formální nebo neformální vzdělání.  
 
Oba texty a vzdělávací programy, které jsou napsané/vytvořené ve velmi profesionálním jazyce 
nezapojí průměrného čtenáře/účastníka, naopak čtenář/účastník se cítí vyloučen, protože nemá 
opravdovou příležitost podílet se na obsahu nebo mu opravdu rozumět a později jej aplikovat v práci.  
 
Zejména toto je v kontextu projektu WakeUp důležité, neadekvátní jazyk může ovlivnit příležitost 
smysluplně účastníky zapojit, celý proces je pak nedemokratický.  
 
Stejně tak je velmi důležité, že jazyk není zjednodušen natolik, že by se vytratila podstata. Z tohoto 
důvodů je důležité pečlivě zvažovat, co se říká a také to, co je vynecháno, a jak to pak ovlivní očekávaný 
výsledek textu a vzdělávání.  
 
Metody vhodné pro tento postup - Metodický popis - Ukázka nástrojů  
Když mluvíme o přístupné jazyku v kontextu projektu Wake Up!, jsou tu dvě věci, o kterých přemýšlíme: 

a) způsob, jakým komunikujeme projekt, naše aktivity a hodnoty mladým, kteří nikdy o WakeUP! 
neslyšeli a jak lákáme mladé lidi, aby se na něm podíleli - první fáze “přilákání pozornosti” 

b) způsob jasné komunikace a smysluplného zapojení pro ty, kteří už v projektu jsou zapojeni - 
druhá fáze “vytváření prostoru pro účastníky”  

. 

 

Metody vhodné pro tento postup - Metodický popis - Ukázka nástrojů 

Když mluvíme o přístupné jazyku v kontextu projektu Wake Up!, jsou tu dvě věci, o kterých přemýšlíme: 

a) způsob, jakým komunikujeme projekt, naše aktivity a hodnoty mladým, kteří nikdy o WakeUP! 
neslyšeli a jak lákáme mladé lidi, aby se na něm podíleli - první fáze “přilákání pozornosti” 

b) způsob jasné komunikace a smysluplného zapojení pro ty, kteří už v projektu jsou zapojeni - 
druhá fáze “vytváření prostoru pro účastníky”  
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První fáze 
Několik obecných rad pro první fázi, ve které zkoušíte komunikovat vaše nápady/projekt směrem k 
mladým: 

● Buďte aktivní na sociálních sítích, staňte se influencery  
● Sledujte vývoj technologií a aktivně je využívejte. 
● Mluvte jazykem, který vyhovuje mladým lidem. 
● Aktivně zapojujte vizuální prvky jako jsou fotky, videa, piktogramy, gify, ukázky. Investujte čas 

do přípravy.  

 
Jak je uvedeno výše, měli bychom zde přemýšlet o komunikačních prostředcích. Pokud chceme 
dosáhnout opravdové inkluze, musíme být přítomni tam, kde nejvíce mladých lidí získává informace - 
na sociálních sítích. A musíme vědět, jak skrze tyto technologie komunikovat.  

 
Průzkum ukazuje vysokou hodnotu sociálních sítí, která se v různých zemích mírně liší. Základní / 
globální sociální sítě, které se používají, jsou Facebook, Instagram, YouTube a nově pro mladé Tik Tok. 
Vidíme také rozdíly v preferovaných sociálních sítích podle vzdělání a sociálního postavení. WakeUP! 
chce být schopen hovořit se všemi mladými lidmi bez rozdílu ve vzdělání nebo sociálním postavení. 
Používaný jazyk je stručný a neformální, ale také musí být důvěryhodný a smysluplný.  
 

 

 
 

 
Metody pro získání mladých lidí na sociální sítě:  

● zapojení populárních influencerů  
● aktivní používání sociálních sítí a investování času to role influencera  
● sdílení atraktivních fotek a videí - získávání “LIKE” lajků; výzva ke komentování a nejcennější je 

sdílení příspěvků  
● Investujte čas do pravidelných a kvalitních příspěvků na společné stránce na Instagramu  

wakeup_project_eu k popularizaci tématu.  
 
Wake UP! 
Staň se influencerem. Pracuj s populárními influencery. Rozvíjej svůj vlastní koncept. Hledej 
jednoduchá ale efektivní řešení. Investuj čas do přípravy. Používej vizuály, rekvizity. Nech se 
inspirovat, uč se od ostatních. Používej nové technologie, nové nástroje a stále se uč. Svojí práci dělej 
s láskou, nejen pro sebe i pro ostatní.  
 
Metody pro oslovování mladých lidí skrze přímý kontakt, praktické příklady:  
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● Diskuze a prezentace ve školách. 
● Popularizace na ulici - výstavy, představení, diskuzní stánky, průvody a další.  
● Setkání v dobrovolnických centrech, komunitách a informačních centrech. 

 
Wake UP! 
Používejte běžný ale sofistikovaný jazyk. Buďte připraveni. Mluvte krátce, používejte otázky. 
Vysvětlujte složitá slova a dávejte příklady. Raději používejte aktivní slovesa než pasivní. Vyhněte se 
složitým větám. Kontrolujte porozumění. Uvádějte svoji kvalifikaci. Používejte hry, hravost. Upravte 
způsob komunikace a prezentační nástroje. Přiřaďte skupinám úkoly. Používejte modelové role, 
neverbální jazyk. Zapojte více lidí, pěstujte svou síť.  
 

 
Druhá fáze 
Jakmile budete mít pozornost mladých lidí a budete je mít zapojené do projektu, musíte myslet na to, 
jak je do projektu zapojit smysluplně. To znamená nejen způsob komunikace, aby vám rozuměli, ale 
také je potřeba se snažit aktivně je zapojit, aby přispívali k výsledkům projektu.  
 
Jedním z řešení je zapojit mladé kdykoliv je to možné, při přípravě nebo revizi výstupů projektu 
(textových) a nebo pomocí workshopů. Všechny pedagogické pokyny a metodické postupy by měly být 
napsány takovým způsobem, který říká celou zprávu, ale přesto je stále srozumitelný pro široké 
publikum potencionálních účastníků.  
 
Proto musí být výstupy a metodiky diskutovány s mladými lidmi, což vyžaduje neustálou pozornost 
směrem k dialogu a ochotu učit se nové věci; reagovat na změny. V projektu WakeUP! bychom měli 
používat fokusní skupiny mladých lidí, které reflektují použitý jazyk a navrhují změny k lepšímu. 
Shromážděním těchto dat můžete projekt přizpůsobit potřebám cílové skupiny - mladým lidem.  
 
Dalším způsobem, jak zapojit mladé lidi, je dát jim příležitost, aby sami mohli být součástí výstupů 
projektu. Ve WakeUP! chceme zapojit mládež do tvorby metodik. To neznamená, že popis metod 
dělají sami - vždy mají k dispozici mentora. Ale finální produkt může být napsán přímo mladými, což je 
samo o sobě zárukou, že jazyk bude adekvátní této cílové skupině.  
 
Toto je také několik obecných návrhů pro obě fáze, pro počáteční kontakt, ale také pro zahrnutí 
mládeže do projektu a jeho vzdělávacích aktivit:  
 

● věnujte pozornost pouze nezbytným a relevantním informacím; 
● zmenšete hustotu informací; 
● vzbuďte zájem o hledání dalších, hlubších informací; 
● vyjadřujte pouze jednu hlavní myšlenku ve větě - formulujte přesně a alternativně; 
● prezentujte informace v logických celcích, jednu po druhé; 
● používejte příklady, analogie a obrázky k vysvětlení nebo podpoře porozumění komplikovaným 

myšlenkám; 
● používejte jednoduchou stylistiku a příklady a vysvětlivky ke snadnějšímu porozumění; 
● používejte respektující jazyk; 
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● používejte pozitivní jazyk s odkazy na základní zdroje, nikoliv jazyk založený na deficitu - zaměřte 
se spíše na pozitivní výsledky než na problémy a bariéry; 

● nepoužívejte výplně ve větách jakou jsou například “Já si myslím” nebo “Nezapomeňte …”; 
● vyhněte se obecným frázím; 
● používejte jazyk, který respektuje mladé lidi jako aktivní jedince, kteří mají kontrolu nad svým 

vlastním životem; 
● nepoužívejte jazyk, který zobrazuje mladé lidi jako nekompetentní; 
● nepředpokládejte předchozí znalost svého tématu. 

 

Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 

Toto jsou některá z organizačních doporučení pro všechny, kteří jsou zapojeni do organizování 
mládeže 
 
Doba trvání: Používejte krátké a jasné, ale chytlavé věty, zejména na sociálních sítích. Při osobním 
kontaktu můžete sdělovat myšlenku v delších větách, ale vždy se pokuste použít jasné příklady  
k podpoře vaší teorie. Vždy se dobře připravte a používejte zajímavé nové metody a nástroje; učte se 
od ostatních. Pomocí otázek zahajte dialog na vybrané téma. Když upoutáte pozornost, předejte tu 
nejdůležitější zprávu, protože mnoho z lidí může dát na první dojem. Hlavní myšlenka by měla být na 
začátku, následně myšlenky v krátkém časovém období rozvíjejte. Vytvořte si časový rozvrh a rozdělte 
aktivity do menších částí. Odhadněte dobu trvání každé části. Na začátku každé části dejte účastníkům 
vědět, jak dlouho je plánujete zapojovat do aktivit.  
 
Infrastruktura: Komunikační způsoby lze rozdělit na přímou osobní komunikaci (skupina mladých lidí, 
například ve škole, v komunitním centru, na ulici atd.) a na komunikaci pomocí elektronických nástrojů, 
zejména sociální sítě (místní, regionální, národní a mezinárodní cílové skupiny). 
Pro přímou komunikaci lze zvolit formální i neformální nastavení. Může to být škola, klub, centrum 
volného času; ale také ulice, sportovní hřiště a kulturní zařízení, jako je divadlo nebo galerie, radnice 
nebo kavárna. Pro venkovní akce je nutné mít alternativní řešení kvůli vnějším vlivům, jako je počasí 
nebo souběh událostí. 
 
Doporučení z projektu Wake UP! pro sociální sítě: 
Pro úspěšné využívání sociálních sítí je nutné důvěřovat jejich významu a stát se influencerem. Jděte 
za mladými lidmi tam, kde jsou. Přizpůsobte své nástroje jejich jazyku, aby vaše práce pro ně byla 
atraktivní a důvěryhodná. Používejte dobré fotografie, skvělá krátká videa, zajímavé krátké texty; 
zapojujte a spolupracujte s mladými lidmi na svém nápadu a sdílejte své hodnoty. Vytvořte síť 
následovníků. Připravte si své následovníky.  
 
Materiály: Doplňte verbální komunikaci o názorné ukázky a zapojte neverbální komunikaci. Používejte 
herní nástroje a atraktivní funkce - například prezentace na prezi.com, kvízy, obrázky, rekvizity, odkazy, 
sdílená prostředí a další. Kombinujte, vybírejte z různých možností. Používejte krátká, ale zajímavá 
videa, gify, upoutávky, fotografie s možným propojením na sociální sítě a používejte symboly, smajlíky, 
aplikace. 
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Rizika - konkrétní věci, které je třeba zvážit - potenciální pasti 

V následujícím textu si všimneme některých rizik, která mohou nastat u těch z vás, kteří se snažíte 
zapojit do svého projektu mládež. Měli byste dávat pozor, abyste do projektů nepřinesli tyto 
záležitosti: 

● Neznalost a pohrdání sociálními sítěmi → všichni máme své osobní názory na sociální sítě, ale 
musíme vnímat jako dobrý způsob spojení s mládeží a musíme investovat do rozvoje našich 
kompetencí, abychom sociální sítě dokázali používat. 

● Pasivní přístup ke komunikaci → nemůžeme jen dát všechny informace online a očekávat, že si 
je mládež sama najde. Při marketingu v našem projektu / ve vzdělávání / při prezentaci aktivit 
musíme být aktivní. 

● Nedostatek autenticity → musíme být autentičtí při propagaci projektu Wake UP! mladí lidé 
snadno poznají, že jsme falešní. 

● Podceňování mladých lidí → měli bychom přijímat a přizpůsobovat se jejich potřebám  
a nápadům a nepodceňovat jejich schopnosti, protože to také snadno rozpoznají a nebudou 
dobře spolupracovat při plnění našeho cíle. 

● Podcenění času na přípravu a času, který je potřeba věnovat hledání optimálního způsobu 
komunikace a navázání spolupráce → přístupný jazyk a správné komunikační prostředky jsou 
složitým tématem a vyžadují obětavost a nepřetržitou práci. 

● Špatný začátek komunikace, který narušuje proces → první dojem se počítá! 
● Máme a stále používáme zastaralý školní přístup → při zapojování mládeže do neformálního 

vzdělávání musíme být inkluzivní, přizpůsobiví, zajímaví a důležití, aby nás mladí lidé nepřipojili  
k (potenciální!) špatné zkušenosti s formálním vzděláváním. 

● Jsme skeptičtí a cyničtí ohledně života mladých lidí → pokud odsuzujeme mládež, nemůžeme 
být skutečně inkluzivní. To neznamená, že se vším musíme souhlasit, ale znamená to, že chceme 
upřímně komunikovat jako rovnocenní komunikační partneři a že jsme otevřeni různým 
názorům. 

 
Společný účet na Instagramu wakeup_project_eu je příkladem snahy změnit tyto postoje k jazyku 
mladých lidí. 

 

Posouzení použitých metod - Jak měřit - Faktory úspěchu 

Můžeme posoudit / vyhodnotit dostupnost jazyka pomocí několika metod: 
● Částečné hodnocení již bylo provedeno zapojením mládeže jako spolutvůrců textů a popsaných 

metod 
● Měli bychom také shromažďovat zpětnou vazbu na všech vzdělávacích sezeních, zejména 

zpětnou vazbu týkající se použitého jazyka a jasnosti přenášených nápadů 
● Přilákali jsme k dalším aktivitám mladé lidi, k účasti v jiných komunitách; mladí lidé mají zájem  

o další spolupráci nebo komunikaci s námi. Tp je také známka vyhodnocení. 
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● Podařilo se nám inspirovat mladé lidi k tomu, aby dělali své vlastní aktivity, rozvíjeli své nápady a 
pokračovali v komunitní práci. 

● Naši účastníci se nepřipojí k šedé zóně života. Aktivně se  síťují, setkávají, spolupracují. 
 
Na sociálních sítích bychom měli: 

● Sledujte počet sdílení, počet komentářů a počet lajků u příspěvku, který se týká projektu. 
● Zkontrolujte kvalitu zapojení - byla to cílová skupina, která komentovala, lajkovala a znovu 

zveřejňovala? O čem jsou komentáře? 
● Měli bychom zjišťovat, kolik mladých lidí se o Wake UP! dozvědělo prostřednictvím sociálních 

sítí. 

 

Specifická doporučení pro mladé pedagogy PEERy 

Jako peer pedagogové jste již součástí cílové skupiny. To znamená, že váš jazyk je mnohem blíže cílové 
skupině než jazyk projektových manažerů. 
 
Toto je nicméně několik rad, které vám mohou pomoci: 

● Využijte svůj věk ve svůj prospěch a obohaťte každý předmět pomocí zkušeností z každodenního 
života mladých lidí ve vaší oblasti 

● Neznáte veškerou fantazy terminologii? Skvělý! Použijte svůj jazyk, přemýšlejte o tom, jak jste 
něčemu porozuměli, a vyprávějte to tak 

● Buďte autentičtí a věrní sami sobě. Jste v tomto projektu, protože máte dobré vlastnosti  
a předpoklady pro takovou činnost. 

● Poslouchejte a usměrňujte různé názory, dávejte příležitost alternativním nápadům. Sledujte 
také rovnováhu mezi názory. 

● Připravte se, pracujte v malém přípravném týmu. 
● Používejte pomůcky, zapojujte technologie a různá zařízení. 
● Zapojte vše, co můžete, a víte. Připojte vše, co mohou účastníci dělat. 
● Kombinujte přímý osobní kontakt, skupinovou práci, sociální sítě. 
● Pokud nevíte, jak dál, promluvte si se svými kolegy, nebuďte na to sami. 

 

Reference 

Pokud hledáte další informace o přístupném jazyce, Google je skutečně váš přítel. Existuje mnoho 
různých přístupů a pohledů přizpůsobených konkrétním potřebám. 
 
Zde jsou některé z nich: 

 fantazijní slovník pro přístupný jazyk zde: https://www.boia.org/blog/ditch-the-fancy-vocabulary-
for-accessible-language  

 Prostý jazyk: https://accessibility.huit.harvard.edu/use-plain-language  
 přístupný jazyk, průvdoce etickým přístupem k postižením: 

https://www.disability.illinois.edu/academic-support/instructor-information/accessible-language-
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guide-disability-etiquette  
 
Můžete také shlédnout videa na YT, zde je několik příkladů: 

 VPS: přístupný jazyk https://www.youtube.com/watch?v=5khpP5u9fqc  
 používání technologií k usnadnění porozumění obsahu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qiWBkpJzytM  
 WIAD Austin 2019 - Stephanie Louraine v pořadu Accessible Language: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYlxzROmH-Y 
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3.6. Venkovní trénink 
Opustit třídu a prozkoumat nová učící prostředí 
 

Souhrn - hlavní znaky přístupu - klíčová slova 

Venkovní trénink a vzdělávání je organizované učení, které se odehrává převážně venku, to znamená 
mimo třídu. Je to experimentální učení v, pro nebo o venkovním prostředí. Venkovní trénink  
a vzdělávání jsou o učení se novými, jinými, atraktivními způsoby za využití co nejvíce možných zdrojů  
z přírodní oblasti. 
 
Některé typické cíle venkovního tréninku jsou: 

● zvýšit osobní a sociální rozvoj 
● vylepšit zkušenosti s řešením problému 
● vytvořit hlubší význam pro místo, ve kterém žijete, pro ostatní lidi a pro důležité problémy  

ve vaší lokální komunitě 
● zvýšit týmovou práci 
● porozumět přírodnímu prostředí a vytvořit hlubší vztah s přírodou 

Opuštění vašeho známého a obyčejného prostředí vám nabízí spoustu nových možností. Být mimo třídu 
poskytuje prostředí pro několik interaktivních metod a aktivit, které nemohou být vykonány v obvyklé 
situaci ve třídě, jako například exkurze, túry, spojovací sportovní aktivity, kempování, společenské hry, 
lovy za dobrodružstvím, navštěvování (lokálních) míst, jako muzeí, lesů, obchodů a podniků, dělání 
pouličních rozhovorů, objevování přírody nebo vaší lokální komunity, dělání veřejně prospěšných prací 
nebo dobrovolničení, atd. 
Mladí lidé občas musejí vykročit z jejich komfortní zóny a komunikovat s cizími lidmi nebo se 
vypořádávat s neznámými situacemi, opustit jejich “box”. Vystavením přírodnímu prostředí se mohou 
mladí lidé naučit o jejich vztahu s tímto prostředím, o vztahu mezi určitými ekosystémy, o osobních 
vztazích s ostatními, ale i o vztahu, který mají sami se sebou. Proto je venkovní učení mnohem více, než 
jenom učení se venku. 
Také - samozřejmě záleží na prostředí a skupině - mladí lidé mohou v přírodním prostředí těžit  
z výměny názorů s lidmi z jiných kultur a sociálních zázemí. 
Ve venkovních aktivitách se nebudete učit pouze posloucháním nebo čtením, ale také skrz vnímání 
vašeho prostředí všemi smysly. Vyvinete nové způsoby myšlení a učení se, dostanete se do kontaktu  
s lidmi, se kterými nemáte žádné spojení, budete spolupracovat s ostatními. Chození ven vám pomůže 
prolomit vzdálenost s určitým teoretickým tématem, ukáže vám ho z jiné perspektivy a zjistíte, jaký má 
vliv na váš osobní život. Samozřejmě, občas budete muset opustit vaši obvyklou komfortní zónu  
a budete vyzýváni fyzicky i mentálně. Ale pokud bude zkušenost s venkovním učením úspěšná, získáte 
nové dojmy a zkušenosti, které snad vyústí v nový způsob myšlení - myšlení 'mimo váš box'. Metody 
venkovního tréninku a vzdělávání by vám měly umožnit jednat v reálném životě. `Učení se děláním` by 
vám mělo pomoct objevit vaše vlastní schopnosti a kompetence, když se budete učit také z chyb. Ve 
venkovním tréninku je učení se z chyb vítáno. 
Abychom to shrnuli, venkovní trénink a vzdělávání je o učení se o sobě, o ostatních a o přírodním světě. 

 

Metody vhodné pro přístup - metodický popis - ukázkové nástroje 

Zaměření následujících vybraných metod bylo to, že se snadno používají a implementují, že souvisí  
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s problémy reálného života a že řeší témata, která jsou relevantní v každodenním životě. Všechny 
metody jsou praktikovány mimo prostředí typické třídy. Kliknutím na odkaz najdete v našem “Wake 
UP! Inspiration Toolbox” detailní popisy, související materiály a doporučení k provádění. 

1. Aktivní hraní rolí: Hraním určité role jsou mladí lidé vyzýváni vcítit se do jiné identity. Tato 
identita bude navržena tak, aby odpovídala vybranému tématu. To znamená, že zaměření může 
být kladeno na mnoho vlastností, jako například barva kůže, věk, pohlaví nebo profese. Hraní 
rolí je jako simulace, ale často má vítěze a poražené. Role jsou více strukturované a mají 
definovaný soubor účastníků s konkrétními časy, místy, vybavením a pravidly. Hraní rolí je 
vhodná metodika pro různá témata, jako například témata zaměřená na sociální identitu, 
svobodu médií nebo demokracii. 

2. Prohlídka města: Prohlídka města v rámci určitého tématu umožňuje mladým lidem více si 
uvědomovat město, ve kterém žijí a rozdíly mezi lidmi, kteří zde žijí s nimi.  

3. Exkurze/třídní výlety/studijní návštěvy, např. výlet do přírodní rezervace, do muzea nebo 
divadla, prohlídka města, výlet do světa diplomacie EU v Bruselu. 

4. Foto nebo video challenge: Mladí lidé by měli fotit fotky nebo točit videa související s určitým 
tématem. Kreativní práce s mobilním telefonem nebo kamerou je skvělý způsob představení 
neznámého tématu mladým lidem. Být aktivní součástí této metody je povzbuzuje k vytvoření si 
vlastního úhlu pohledu. Později, při diskuzi a porovnávání fotek, jsou požádáni, aby přemýšleli, 
zhodnotili a prodiskutovali své zkušenosti. Fotky a/nebo videa mohou potom být publikovány  
a vystaveny. 

5. Simulační hry: Simulační hra je modelem reality. Je to kontrolovaný podrobný režim, který 
odráží situace nalezitelné v reálném světě. V simulační hře účastníci hrají a chovají se jako  
v realitě. Dělají rozhodnutí, realizují je a přijímají jejich důsledky, aby dosáhli stanovených cílů. 

6. Lov mrchožroutů: Je to hra, typicky hraná v rozsáhlé venkovní oblasti, ve které účastníci musí 
sbírat několik různých předmětů. 

7. Pouliční rozhovory: Rozhovory s lidmi na ulicích nebo na jiných místech umožní mladým lidem 
získat přehled o tom, co si různí lidé myslí o určitých tématech. Potom mohou tyto rozhovory 
zhodnotit, prodiskutovat, interpretovat a publikovat. 

8. Vyprávění příběhů: Lidé, kteří zažili nebo dosáhli něčeho speciálního, vypráví jejich příběh  
z osobní pohledu, aby minimalizovali vzdálenost k tématu. 

9. Walk & Talk prohlídka: Walk a talk schůzka může být popsána jako mobilní rozhovor: obvykle 
dva lidé se spolu prochází a mluví o určitých tématech nebo diskutují dané otázky.  
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Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 

Musíte se ujistit, že prostředí je atraktivní pro účast mladých lidí; také se snažte oslovit lidi, které běžné 
/ konvenční vyučování nepřitahuje. Někdy může dokonce dávat smysl schovat vyučovací účel za 
událost, která je pro mladé lidi atraktivní. Pokud je to možné, spolupracujte s hudební skupinou, 
uspořádejte potom táborák, piknik nebo party, nabídněte nějaké pohoštění nebo si zahrajte nějaký 
sport (např. fotbal, beachvolejbal). 

Doba trvání venkovního tréninku s mladými lidmi je různá. Doporučujeme časové rozpětí mezi 2 a 8 
hodinami. Ujistěte se, že máte dostatek času na to, abyste se poznali, na odpočinek a na diskuzi, ale 
také na fyzické potřeby (nikdy nepodceňujte čas, který je potřeba k dostání se z bodu do A do bodu B 
nebo k odskočení si na toaletu!). 

Buďte si jistí cílem, cílovou skupinou a tíženým výsledkem vašeho projektu před tím, než začnete. Podle 
časového rámce a skupiny, se kterou pracujete, by měla být použita různá sezení k dosažení prostředí  
s maximálním možným výsledkem. 

Podle věku skupiny musíte zkontrolovat vaše okolí před tím, než půjdete ven. Pokud je zde nějaké 
nebezpečí (kola, včelí hnízda, velký provoz, špatné počasí..), řekněte o tom skupině a minimalizujte ho, 
co nejvíce je možné. 

 

Rizika - specifické věci, které zvážit - potencionální pasti 

Venkovní učení zahrnuje další rizika, ale riskování umožňuje mladým lidem dostávat životní lekce o sobě 
i o jejich světě. Mladí lidé musejí riskovat, aby si vyvinuli kognitivní, sociální, fyzické i psychické 
kompetence. A protože `venkovní svět` je plný rizik, musí se naučit je rozpoznávat a reagovat na ně, aby 
se chránili a vyvinuli si schopnost je vyhodnocovat. Rizika tedy mohou mít pro výsledek učení výhody, a 
proto je potřeba je zvážit. 
Samozřejmě by vyučující měli poskytnout venkovní učící prostředí, které je co nejvíce bezpečné. Také 
ale musí být plné rizik, aby se mladí lidé naučili setkávat se s různými výzvami. 
 
Cokoliv plánuje dělat, pokud jde o venkovní vzdělávací aktivity, ujistěte se, že je okolní prostředí co 
nejvíce bezpečné, zvážením těchto aspektů: 

 Proveďte posouzení venkovního areálu a zkontrolujte ho ještě krátce před 

 Zajistěte, že se pracovní / učící areál shoduje s plánovanými aktivitami 

 Diskutujte potencionální rizika a jejich řešení s účastníky 

 Vždy si buďte vědomi měnícího se počasí. Vždy potřebujete plán B v případě bouřky, větru  
a deště. V zimě si musíte být ještě více vědomi rizik spojených s počasím, např. kluznost, zima, 
rampouchy, atd. 

 Eliminujte možná nebezpečí (jedovaté rostliny, ostré rohy…) 

 Vyberte si vhodné oblečení a obuv 

 Mohli byste potřebovat zkontrolovat, jestli se vaše pojištění vztahuje i na venek 

 Buďte si vědomi velikosti skupiny. Pokud nebyla nutná registrace, mohli byste potřebovat různé 
metody, podle toho, jak velká skupina bude. Také se musíte ujistit, že máte dost opatrovníků, 
kteří skupinu povedou a ohlídají. 

 Ujistěte se, že nikdo venkovní aktivitu neopustí, a že neporušujete povinnosti dohledu 
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 Pokud je skupina moc velká, mohly by se vyskytnout problémy s řádným přenášením informací. 
Vždy myslete na fakt, že venku je okolí více rušné, než ve vnitřních prostorách. 

 Nezapomeňte přinést všechny potřebné materiály na místa, kde je budete potřebovat. 

 Připravte se dostatečně včas a naplánujte časové nárazníky v případě jakékoliv poruchy nebo 
nepředvídaných potíží. 

 

Posouzení použitých metod - jak měřit - faktory úspěchu 

Měřit výhody venkovního učení není vždy jednoduché. 

Nejlepší by bylo, kdybyste mohli porovnat různé výsledky běžného učení ve třídě a venkovního učení,  
v podobných oborech nebo tématech. 

Ke změření úspěchu venkovní učící akci nebo aktivity musíte do plánování zahrnout i diskuzi a prostor 
ke zhodnocení. Každý by měl mít možnost přemýšlet o akci a o jeho výsledku. Interaktivní cvičení na 
zpětnou vazby mohou být lehce zahrnuty do venkovního tréninku a vzdělávání. 

Můžete natočit (audio/film) diskuzi konající se během akce, fotit fotky, analyzovat výsledky a výstupy, 
stejně jako změny v chování a přemýšlení. K tomu použijte nástroje jako je deník osobní reflexe/ručně 
dělaný deník k evidenci popisu pocitů, vjemů a zkušeností. 

Také můžete využít nástroje jako je ‘Blob tree’, k vizualizaci cesty učení nebo analyzování emocí, pocitů 
a chování jednotlivce i skupiny. 

Také fotky a videa pořízená během venkovní učící aktivity mohou později pomoci analyzovat situaci, 
progres a proces při skupinových diskuzích. 

Pokud chcete hlubší hodnocení efektu a dopadu vaší venkovní aktivity, můžete se před a po akci zeptat 
účastníků na jejich vědomosti/přístup k různým tématům, kterým se chcete věnovat. 

Porovnáním obou odpovědí/zjištění můžete vidět, jak se jejich vědomosti, kompetence, schopnosti, 
povědomí, (sebe)vnímání atd. změnilo. Chcete-li mít platná data, musíte provést základní měření před 
zapojením ve venkovní aktivitě a tyto výsledky porovnat s výsledky měření, které by mělo proběhnout 
přibližně měsíc po skončení aktivity. Tím pádem bude naznačen krátký, ale přesto trvalý účinek činnosti. 

 

Specifická doporučení pro mladé vyučující vrstevníky 

Předtím, než začnete plánovat venkovní učící akci, je důležité, aby bylo jasno o objektech a cílech 
aktivity. Také byste měli myslet na požadovaný výsledek: co bude jinak, když bude vaše aktivita 
úspěšná? Jaké změny můžete vidět v chování a myšlení? Může být nápomocné si vaše cíle zapsat. 

Také je důležité znát nějaká fakta o vaší vrstevnické skupině: Jak jsou staří? Kolik předchozích 
vědomostí mají? Je aktivita v jejich volném čase nebo se jí účastní povinně (např. během školní doby)? 

Než začnete, zamyslete se, co by se mohlo pokazit. Jak vyřešíte různé situace a jiné názory? Co když 
vznikne diskuze, nebo dokonce hádka? Jak byste řešili diskriminační mluvu? Jak je můžete motivovat, 
pokud by nebyli ochotní pracovat? Co budete dělat v případě zranění? Co můžete dělat, pokud se změní 
počasí? Zodpovězení těchto otázek předem vám dodá jistotu. 

 

Reference 

Vlastní projektová úroveň (German partner Gemeinsam leben & lernen in Europa:  
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Každý rok  máme časově omezený jazykový program pro mladé dobrovolníky a mladé uprchlíky, zvaný 
“10-10-10” (10 obrázků, 10 hodin a 10 setkání). Po mezikulturním tréninku pro oba, mentora  
i uprchlíka, se koná předběžné setkání se všemi účastníky dohromady, abychom se poznali. 
Následujících 10 týdnů se uprchlík s mentorem potkávají jednou týdně na zhruba jednu hodinu. Schůzky 
se budou konat v místním centru mládeže. Na každou schůzku přinese uprchlík obrázek na určité téma, 
o kterém se bude chtít bavit (např. sport, volný čas/chození ven, rodina a přátelé, škola/univerzita, 
zajímavé věci v mém městě, jídlo, cestování, tradice…). Mentor může ale také přinést obrázek. 
Mentorům jsme poskytli tzv. “jazykový mentor box”, který obsahuje 10 tematických modulů  
s praktickými tipy a doporučeními a výukovým materiálem. Ten jim může pomoci se spolu bavit  
a poznat se. Tyto setkání jsou druhem simulační metody, kde si migranti a uprchlíci mohou otestovat  
a vylepšit jejich jazykové schopnosti v reálných situacích. Pro mladé lidi je tato interaktivní a venkovní 
aktivita velmi atraktivní, ale ještě větší zábava to je, když opustí centrum mládeže a navštíví místa, která 
se jim oběma líbí. Často se stává, že se dobrovolníci a “jejich uprchlíci” stanou přáteli a potkávají se 
častěji na soukromých místech. 
Po těchto 10 setkáních bude zorganizována společná závěrečná akce pro všechny účastníky, aby byl 
projekt hezky zakončen. Může to být buď piknik v parku, fotbalový nebo volejbalový zápas, společné 
BBQ, pokud by to bylo možné, tak táborák, nebo něco úplně jiného. 
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http://eotc.tki.org.nz/EOTC-home/For-teachers/Teaching-resources/Activities-ideas-tools 
toggl: 39 teambuildingových her, které si určitě užijete https://toggl.com/team-building-games/ 
Robert Cserti: 12 efektivních vedoucích aktivit a her v listopadu 16, 2018, zde: 
https://www.sessionlab.com/blog/leadership-activities/ 
REYNOLDS, Olivia (2018): A CRITICAL ANALYSIS OF OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND THE 
IMPACT ON PUPIL DEVELOPMENT AND CONCEPTUAL UNDERSTANDING, in: The STeP Journal, 5(1), 
University of Cumbria, Vol 5 (1) strany 22-29. zde: 
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/step/article/view/490/607/ 
Co říká výzkum a venkovním učení? Sbírka relevantních článků, výzkumů atd. zde: 
https://www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html 
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3.7. Zájmové vzdělávání 
 Jak adekvátně motivovat mladé studenty? 
 

Anotace - Hlavní charakteristiky přístupu - Klíčová slova 

Zájmové vzdělávání přivádí příjemce do centra celého vzdělávacího procesu. Děti začínají již od útlého 
věku projevovat zájem o činnosti nebo obory, což dokazuje, že mají mnohostrannou inteligenci. Klíčem 
k tomuto přístupu je využití zájmu člověka jako základu při rozhodování o tom, co se bude učit, jak 
dlouho a jakým způsobem. 

Tento proces vyžaduje plné nasazení dospělého, kterým může být vychovatel, učitel nebo rodič, který 
by měl být vždy k dispozici, aby naslouchal a zjišťoval potřeby příjemce. Kromě toho musí dospělý 
projevit spontánnost a přizpůsobivost, aby byl vzdělávací program každému dítěti šitý na míru  
a zajímavý. 

Obecně je tento druh výuky snazší zajistit prostřednictvím domácího vzdělávání nebo škol, které 
vycházejí z filozofie Waldorfské, nebo Montessori pedagogiky. V klasickém školském systému může být 
realizace tohoto typu vzdělávání náročnější vzhledem k vysokému počtu žáků, se kterými učitel denně 
pracuje. 

Výhody tohoto zájmového přístupu jsou však četné a měly by být považovány za důležitý faktor při 
výběru vzdělávacího systému, jehož bude dítě součástí. 

Například příjemci:  

 se učí tomu, co je zajímá  
 mají možnost rychleji projít materiály, které již znají, nebo věnovat více času snaze o pochopení 

pojmů, které se jim zdají být náročnější, individuálně  
 jsou ochotnější objevovat nové   
 jsou mnohem méně frustrovaní, pokud jde o probírané téma a úroveň řešené obtížnosti  
 jsou podporováni v tom, aby odhalili své silné stránky a zjistili, která témata je skutečně baví  

a kterým se raději věnují do hloubky 
 
Učitelé však mají také možnost vytvářet vzdělávací projekty společně s dětmi.  Ty by měly vycházet ze 
zájmů dítěte a měly by být realizovány velmi obohacujícím a příjemným způsobem, aby se student chtěl 
dozvědět více a aktivně se zapojil. Účastníci si tak uchovají více informací, protože se nebudou nudit  
a nebudou prožívat boj s nedostatkem motivace ke školní práci. 

Dopad tohoto vzdělávacího stylu se snadno projeví v chování dětí, ale také v čase, kdy z nich vyrostou 
dospělí, kteří projevují celoživotní lásku k učení a podporují udržitelný vzdělávací model. 

 

Při přemýšlení o zájmovém vzdělávání stačí najít odpovědi na jednoduchou otázku: "Co toto dítě/osobu 
zajímá?". Jakmile je odpověď nalezena, může proces začít.   
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Klíčová slova: učení, zájem, motivace, učení založené na zájmu, osobní přístup, přizpůsobivý učitel, 
příjemné studium, celoživotní láska k učení. 

 

 

Metody vhodné pro tento přístup - Metodický postup - Vzorové nástroje 

Zájem je považován za důležitý faktor kognitivní stimulace. Výzkumy ukazují, že odhodlání učit se se 
zvyšuje, jakmile je zájem o dané téma projeven. (Alexander, Jetton a Kulikowich, 1995; Hidi, 2000). 
Protože je tedy proces do značné míry určen zájmem účastníka a je přizpůsoben každému jednotlivému 
případu, metody se velmi liší. Stejné téma je většinou různými osobami prožíváno a učeno odlišně. 

Pro výběr metody je však nutné projít některé prvky.  

 

1. pozorování chování člověka přispívá k pochopení vášní, nadání a zájmů dětí. Za pozorování jsou 
zodpovědní rodiče nebo vychovatelé:   

 činnosti, které děti často provádějí  
 reakce na různé podněty  
 kladení otázek a poskytovaných odpovědí. 
  
Je důležité trávit čas bez rozptylování ostatními - ať už jde o zařízení, lidi atd. - a na 100 % se 
věnovat vzájemnému sbližování. Při pozorování je nezbytné nechat děti řídit hru, aby ukázaly, co je 
více zajímá nebo v čem jsou zvídaví, a poskytly tak dospělému dostatek informací, aby mohl snadno 
vytvořit kontext učení kolem těchto témat.  Kromě toho děti potřebují pomoc při hře nebo 
každodenních činnostech, které chtějí dělat, a dospělí jsou povzbuzováni, aby jim byli k dispozici, 
aby projevovali zájem a zvědavost o to, jaké jsou jejich názory nebo tendence.  Další jednoduchou 
a opravdovou činností, kterou může pedagog udělat, je přímo se zeptat účastníků, co chtějí dělat. 
Jakmile se pustí do ‚práce‘, dospělý by měl zůstat klidný a trpělivý.  

Nota bene: Pokud je pozorování prováděno ve spěchu, chybí kvalita a jistota, že dítě dělalo své věci 
svým vlastním tempem. Pozorování zabere čas, ale je to snadný způsob, jak zjistit, kde má dítě 
největší zájem objevovat nové.. 

 
2.    poctivost a upřímnost pro podporu zájmového vzdělávání.   

Například profesor matematiky svým žákům řekl, že jeho úkolem není učit je látku, ale poukázat na 
různé způsoby, jak matematiku pochopit. Zodpovědnost za výběr způsobu učení je na studentech 
a ty, kteří nevědí, co si vybrat, v tomto procesu podpoří. Tento způsob prezentace toho, jak by se 
učení mělo řídit zájmem studentů, představuje dobrý příklad facilitátora, který vytváří účastníkům 
prostor pro učení na míru.y.  
 

3.  adaptační přístup projevený vůči studentům vždy ovlivňuje proces učení. 

V jiném případě si učitelka všimla studenta, který měl problémy s biologií, ale velmi ho bavily ruční 
práce. V souladu s filozofií založenou na zájmech požádala studenta, aby vytvořil lidskou buňku 
pomocí řemeslného modelu. Student se pro tento nápad velmi nadchl a s radostí vyrobil buňku se 
všemi jejími specifickými prvky. Po tomto cvičení se student velmi nadchl pro další informace  
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o vývoji buňky. 

V rámci obecného přístupu k zájmovému vzdělávání krok za krokem existuje několik otázek, které 
dospělému pomohou identifikovat správnou metodiku, která bude použita u každé osoby 
individuálně:  

 Co přiměje účastníka věnovat zvýšenou pozornost? 
 Co vyvolává u účastníka úsměv a smích 
 Který typ činnosti účastníka hodně upoutá? 

Nápady na nejvhodnější aktivity se objeví, jakmile bude fázi pozorování věnován dostatečný čas  
a všechny ostatní tipy a triky budou začleněny do přístupu účastníků. Nicméně zájmové vzdělávání je  
o přizpůsobení - je tedy relevantnější včas objevit metody vhodné pro osobnost účastníka, jeho nadání 
a samozřejmě zájmy.. 

 

Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 

Pedagog by měl zvážit délku trvání vyučovací hodiny a fáze pozorování. To znamená, že může trvat od 2 
hodin až po dobu, kterou příjemce potřebuje k získání poznatků. Tato vlastnost, kdy je účastníkům 
ponecháno tolik času, kolik potřebují k učení, je relevantní charakteristikou zájmového vzdělávání  
a představuje výhodu, která se účastníkovi nabízí - žádné časové omezení, žádný stres ze školní práce, 
pouze zvýšená motivace k učení prostřednictvím vášní. 

Infrastruktura  

Tento typ výuky může probíhat kdekoli - to je jedna z jeho výhod. Jakmile je upoutána pozornost 
účastníka, může být prostor plně využit tak aby, mu umožnil zkoumat a tvořit. Je však důležité zajistit 
fyzickou a emocionální bezpečnost, aby si účastníci mohli z kontextu odnést co nejvíce. 

Zdroje   

V tomto druhu procesu jsou zapojeny všechny typy zdrojů: lidské, informační, materiální a finanční. 

Nezbytné je zapojení pedagoga, který může být vždy nablízku, aby podpořil proces a zajistil prostor, kde 
může příjemce zažít zájmové vzdělávání skutečným způsobem.  To vyžaduje, aby byl dospělý 
informován o tom, jak probíhá učení založené na osobních zájmech, a aby měl kognitivní schopnosti, 
které zajistí, že dítě dobře objeví samotný informační vstup.  

S ohledem na to, čemu dítě dává přednost, mohou být zapotřebí také materiály, zejména takové, které 
příjemci umožní učit se rukama. 

V závislosti na typu použité metody mohou být zapotřebí finanční prostředky na akvizice, vstupní 
poplatky, poplatky za služby atd.  

Materiály  

Účastníci mají zažít různé aktivity podle toho, čemu dávají přednost, proto je nutné zajistit širokou škálu 
materiálů, aby bylo možné pokrýt jejich potřeby. Například lze použít knihy, pomůcky, psací potřeby, 
přírodniny, řemesla, hudební nástroje atd. plně v závislosti na zájmu účastníků.. 

 

Rizika – specifika ke zvážení – potenciální pasti 

Důvod, proč je zájmové vzdělávání tak otevřeně přijímáno po celém světě, byl již objasněn - zvyšování 
motivace k učení, rozvíjení pocitu celoživotní lásky k učení, budování dovedností pro život a také 
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kariérních dovedností.   

Existují však určité výzvy, kterým mohou pedagogové i účastníci čelit: - mohou se potýkat s obtížemi při 
modelování účinných technik kladení otázek, aby účastníci pronikli hlouběji do témat a získali více 
znalostí a dovedností; 

 facilitátoři musí plně porozumět konceptu zájmového vzdělávání a přijmout tento koncept 
takový, jaký je, zůstat flexibilní, ale zároveň neměnit filozofii, která za ním stojí;  

 účastníky je třeba naučit dovednostem klást efektivní otázky a osobně vyhodnocovat získané 
informace - v závislosti na konkrétním případu; 

 účastníci musí být vedeni k tomu, aby převzali odpovědnost za svůj vlastní proces učení;  

 uznávání kompetencí získaných prostřednictvím tohoto typu systému je nyní poměrně obtížné, 
protože nejsou k dispozici žádné standardní testy. Pro účastníka, který by se chtěl v budoucnu 
přihlásit do klasického systému, by tak mohlo být trochu náročné získat potvrzení; 

 místo klasického hodnocení má účastník osobní portfolio, které většinou spravuje facilitátor, 
který sleduje pokroky (v závislosti na věku apod.). Aby bylo portfolio relevantní, musí facilitátoři 
vynaložit úsilí na jeho aktualizaci informacemi, které dokládají skutečnost a navíc ji uznávají. 

Žádný proces/styl usnadnění učení není bez rizika. Zájmové vzdělávání má určitá omezení, ale i  přesto 
je podle vyjádření  rodičů, pedagogů, dětí a  různých účastníků jedním z preferovaných vzdělávacích 
systémů. Proto aby proces probíhal správným způsobem, je zapotřebí silného odhodlání všech stran.  

 

 

Zhodnocení použitých metod – Jak měřit – factory úspěchu 

Zavedení formální metody hodnocení není v tomto typu zájmového vzdělávání podporováno. Má se za 
to, že zapojení účastníci by se cítili pod tlakem, pokud by se provádělo hodnocení nebo testy, což by 
bylo v rozporu s jeho cíli. Díky zájmovému přístupu by si měli uchovat více informací. Nepoužívají se 
tedy žádné tradiční materiály nebo techniky, ale je to facilitátor, kdo vede hodnocení procesu. (Wynne 
Harlen, 2013)   

 

Facilitátor má na mysli dvě perspektivy hodnocení faktorů úspěchu:   

 

- pokrok účastníka ve srovnání s ním samotným včera a dnes 

 

- a kompetence facilitátora vytvářet efektivní učební kontexty na základě zájmů účastníka, se kterým 
pracuje.  

 

Pokrok účastníka je sledován prostřednictvím osobního portfolia. Na portfolia účastníků lze pohlížet 
jako na doklady o učení, které se účastníci rozhodnou objevovat na své vlastní úrovni a svým vlastním 
tempem. Představují pro účastníka dobrý nástroj k uznání a uvědomění si svých kompetencí získaných 
v průběhu času. Učitelé mohou zároveň pozorovat zájmy příjemců, to jak se jejich zájmy rozvíjely, ale 
také najít případné řešení věcí, které by měl facilitátor zlepšit – protože mají odpovědnost za efektivní 
vedení procesu zájmového vzdělávání.   

V některých případech je portfolio vedeno společně facilitátorem i účastníkem, aby pomohlo 
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účastníkovi reflektovat, snáze pochopit své možnosti a lépe poznat sám sebe. 

 

Pokrok účastníka (a facilitátora) je také sledován prostřednictvím skupinových nebo individuálních 
diskusí a dialogů, které mohou iniciovat všechny strany. To jsou momenty, kdy jsou potřeby účastníka 
vyjádřeny přímo a facilitátor má za úkol projevit empatii, porozumět jim a začlenit je do budoucích 
navrhovaných aktivit.   

 

Facilitátor také sleduje práci, kterou sám odvádí, prostřednictvím specifických nástrojů v kombinaci se 
zpětnou vazbou získanou od účastníků v průběhu dialogů, od rodičů, od ostatních kolegů nebo 
jakýmkoli jiným neformálním způsobem. 

 

 

Konkrétní doporučení pro mladé peer lektory 

Facilitátorem může být pracovník s mládeží, učitel, rodič apod. a může použít následující kontrolní 
seznam, aby zůstal věrný filozofii zájmového vzdělávání:  

- identifikovat předměty, činnosti nebo osoby, které upoutávají pozornost subjektu;  

- identifikovat předměty, činnosti nebo osoby, které se zdají být oblíbenými věcmi účastníka nebo které 
účastníka přimějí k smíchu či úsměvu;  

- identifikovat činnosti, které má dítě nejraději - co si vybírá k častější činnosti/jakou práci považuje za 
obtížnou;  

- identifikovat každodenní činnosti, které by mohly být pro účastníka příležitostí pro zájmové vzdělávací 
metody;  

- nabídnout účastníkovi řadu možností, které si může vybrat, aby se do nich zapojil; - věnovat pozornost 
interakci mezi účastníkem a ostatními lidmi nebo předměty; - podpořit zapojení účastníka pozitivismem 
a důvěrou;  

- povzbuzovat účastníka k používání nových způsobů řešení problémů.  

Výše uvedené praktické návrhy je třeba vždy sledovat s láskyplným a pečujícím přístupem facilitátora, 
který se přenáší i na účastníka, který je podporován v identifikaci vlastní celoživotní lásky k učení.  
S ohledem na to facilitátor pomáhá motivovat studenty a děti ke zkoumání, aby si více zapamatovali to, 
co se naučili. (OECD, 2018) 

 

 



 

 
 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  50 / 89 

 

Reference: 

Alexander, Jetton, & Kulikowich, 1995; Hidi, 2000. Motivational Effects of Interest on Student 
Engagement and Learning in Physical Education: A Review. 11-16 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018. The future we want. Education 
2030. 4-6 
Wynne Harlen, 2013. Assessment & Inquiry-Based Science Education: Issues in Policy and Practice. 48-60 
https://howdoihomeschool.com/2018/12/26/interest-based-learning-benefits-theory/ 
https://www.researchgate.net/post/What_teaching_methods_do_you_use_in_order_to_attract_stude
nts_attention_and_interest 
http://ecpcprofessionaldevelopment.org/wp-content/uploads/articulate_uploads/Interest-Based-Child-
Learning-e-Lesson-3/index.html 
https://www.wabisabilearning.com/blog/inquiry-based-learning-disadvantages 

 



 

 
 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  51 / 89 

3.8. Vytváření vzdělávacích sítí a mezioborová práce 
 Nové formy spolupráce s jinými organizacemi 
 

Anotace - Hlavní charakteristiky přístupu - Klíčová slova 

Networking and interdisciplinary work: new forms of cooperation with other organisations 
 
Potřeba vytváření sítí, spolupráce a mezioborových přístupů k výkonu práce byla vždy velmi důležitým 
faktorem pro úspěšné provádění společných činností v celé řadě odvětví. V akademickém sektoru bylo 
zjištěno, že resortní struktury brání rozvoji výzkumu a vzdělávání. "Struktury a označení jsou důležité 
pro vnesení řádu do zmatku, poskytují smysl pro orientaci a účel. Mohou však ztratit svou hodnotu, 
když se svět kolem nich mění. Ve světě, kde mezioborový výzkum nabývá na významu, vytváří 
rozdělování univerzit podle akademických kateder překážky, nikoliv výhody," cituje článek v deníku The 
Guardian.1 
 
Totéž platí i v kontextu občanské společnosti, a když se zamyslíme nad dalšími oblastmi, podobné 
principy oslovování, vytváření sítí, vyjednávání, dosahování dohod a společného výkonu práce jsou 
realitou v politice, podnikání, výzkumných odvětvích a vlastně všude tam, kde se lidé vzájemně 
ovlivňují, aby dosáhli společného cíle. Potřeba vytváření sítí a mezioborové práce, stejně jako 
otevřenost k naslouchání a spolupráci a monitorování jiných odvětví, i pokud jde o opatrnnost a řešení 
nerovností vyplývajících z vlivu vnějších faktorů, je však klíčovým prvkem úspěchu nejen organizace 
občanské společnosti a sítí, v nichž jsou organizovány, ale také projektů a iniciativ, které jsou 
realizovány na lokální úrovni! I iniciativy založené na lokální úrovni mohou vyžadovat finanční podporu, 
a protože získávání finanční podpory je stále více konkurenční, je důležité umět organizovat iniciativy  
v rámci sítě: čím více vás je, tím jste silnější! Podíváme-li se na příklad našeho projektu, jsme tvořeni 
mnoha organizacemi, které si zachovávají a měly by si zachovat svou identitu, na kterou by měly být 
hrdé. Mají za sebou úspěchy v různých oblastech intervence a dosahují úspěchů tam, kde mají nejlepší 
předpoklady k dosažení pozitivní změny. Společně však máme také identitu "Probuďme Evropu" ('Wake 
up Europe'), která nás společně činí silnějšími. A vytváření sítí a mezioborová práce jsou důležitým 
prvkem toho, co dělá náš projekt úspěšným a určitě učiní úspěšnými i vaše vlastní projekty a iniciativy. 

 

Doplňující poznámka: Nastavení projektu za použití dovedností práce v síti 

Než se pustíme do podrobnějších částí této kapitoly, začneme malým úvodem do pojmů síťování  
a interdisciplinární práce.  

Někdy může být skličující přemýšlet o založení dobrovolnického projektu. Využití dovedností 
navazování kontaktů a oslovením kolegů a přátel z jiných organizací však lze skutečně pomoci při 
přípravě a realizaci projektu.  

Přečtěte si první část této kapitoly, která popisuje sítě a mezioborovou práci na meta úrovni, a poté... 

…si položte řadu otázek a odpovědi vám pomohou úspěšně nastavit váš projekt! 

Až budete mít vlastní nápad, přemýšlejte o kolezích, přátelích, zájmových skupinách, formálnějších 
skupinách, které by vám mohly pomoci.  

Máte k těmto skupinám snadný přístup? Mohli byste svolat skupinu lidí a uspořádat workshop, kde 
byste mohli představit své nápady? Mohli byste využít své kontakty na sociálních sítích a pozvat lidi na 
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workshop?  

Kde byste mohli workshop uspořádat? Možná by bylo možné mít k dispozici prostory ve škole, na 
vysoké škole nebo v komunitním centru, kam byste mohli pozvat zájemce. Jste napojeni na nějakou 
instituci, která by vám mohla pomoci? 

Pokud jste napojeni na komunitní centrum, skupinu mládeže, školu, vysokou školu nebo jinou 
komunitní organizaci, je pravděpodobné, že je napojena na řadu dalších podobných organizací a má 
způsoby, jak s nimi navázat kontakt. Tento druh navazování kontaktů, který samozřejmě musí probíhat 
prostřednictvím sociálních médií nebo webových stránek (kde již lidé souhlasili se sdílením svých e-
mailů a informací), by vám mohl zprostředkovat kontakt s mnoha dalšími lidmi, kteří by se mohli chtít 
zapojit do vašeho projektu a pracovat s vámi jako dobrovolníci. 

Za předpokladu, že chcete vést, vyvíjet a realizovat vlastní projekt, budete nyní muset přemýšlet o:  

- financování (pokud je to nutné)  

- materiálech  

- příjemcích  

- prokázání úspěchu a dopadu vašeho projektu 

 

Pokud jde o financování a materiály, opět využijte své sítě a obraťte se na lidi, kteří by vám mohli 
poskytnout malé granty a/nebo materiály pro váš projekt.  

Kdo bude konečným příjemcem vašeho projektu? S kým budou vaši dobrovolníci pracovat? V případě 
projektu Wake UP! - budou příjemci další mladí lidé. Musíte tedy využít své sítě - sociální média, abyste 
se dostali k mladým lidem, kteří by mohli mít zájem. Pokud jste napojeni na školu nebo vysokou školu, 
máte připravené publikum. Možná však chcete oslovit mladší věkovou skupinu a přiblížit jí aktivní 
občanství a evropské a demokratické hodnoty. V takovém případě byste se museli umět zaměřit 
například na základní školu. Využijte své sítě! Máte nějaké přátele, příbuzné nebo známé, kteří jsou 
učiteli na základní škole? Mohli byste je neformálně oslovit a zjistit, zda by jejich škola neměla zájem  
o sérii seminářů na toto téma zaměřených na právě tuto mladší věkovou skupinu? Doporučujeme vám 
také přečíst si tento článek a dozvědět se, co pro vás může networking udělat: 
https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking/. 
Důležitý je také interdisciplinární přístup k práci a tvorbě projektů. Podle Centra pro integrativní 
přístupy na Normanských ostrovech jsou klíčové charakteristiky interdisciplinárního myslitele 
následující:  

- Klade si otázky  

- Určuje cíle a plní je  

- Otevřená mysl, nezávislé myšlení  

- Přizpůsobivý, nebojí se zkoušet nové věci  

- Kreativní a inovativní  

- Přizpůsobuje znalosti z učebnic reálnému světu  

- Neustále se rozvíjí a učí 

- Dovednosti:  

o Řešení problémů  

o Výzkum  
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o Psaní  

o Ústní komunikace  

o Naslouchání  

- Týmový duch, chápe skupinovou dynamiku, dobře pracuje ve skupině, je ochoten pomáhat ostatním 

 - Vidí celkový obraz (nejen oblast specializace)  

- Uvědomuje si rozmanitost, chová se k ostatním důstojně a s respektem 

 

Týká se to i vás? Uplatňujete tento přístup při budování projektu?  

Zamyslete se nad výše uvedenými radami, tipy, otázkami a návrhy. Pokud jste připraveni a máte zájem 
přejít na vyšší úroveň přístupu k vytváření sítí a interdisciplinární práci, důrazně doporučujeme projít si 
další stránky této kapitoly, kde se dozvíte více o metodikách, organizačních doporučeních, možných 
rizicích a faktorech úspěchu, které souvisejí s koncepty vytváření sítí a interdisciplinární práce.  

Přejeme Vám příjemnou zábavu a hodně štěstí! 

PS. Na samém konci této kapitoly najdete část o velmi zajímavém, užitečném a úspěšném přístupu  
k vedení a řízení projektů a iniciativ. Nazývá se "Teorie změny" a je to opravdu dobrý způsob, jak ve 
skupině stanovit cíle, činnosti a dopady vašeho projektu. Pokud se chcete dozvědět více o tom, co je to 
"Teorie změny", i když ji nutně nebudete používat ve svých projektech, doporučujeme vám přečíst si  
i tuto část! 

 

Metody vhodné pro daný přístup - Metodický popis - Příklady nástrojů 

Co přesně je síťová a interdisciplinární práce? O síťování lze uvažovat v kontextu členství ve formální 
skupině, politické straně nebo platformě občanské společnosti. Dobrým příkladem takové platformy 
občanské společnosti může být „Volonteurope“ (www.volonteurope.eu), která sdružuje podobně 
smýšlející nevládní organizace z celé Evropy a jejich dobrovolníky s cílem podporovat dobrovolnictví, 
aktivní občanství a sociální spravedlnost prostřednictvím aktivismu a politické propagace. 

 

Stejně tak ale není nutné vytvářet sítě v rámci formální platformy nebo organizace!  Zúčastnili jste se již 
nějaké konference nebo setkání mnoha různých lidí, nebo se na to chystáte? Možná víte, že se jich 
zúčastní další lidé, kteří jsou pro zapojení do vašeho projektu nebo iniciativy klíčoví. Proč nevyužít 
možnosti být ve stejnou dobu na stejném místě a setkat se s nimi, a využít tak vzájemně investované 
zdroje (čas, peníze na cestu apod.) co nejlépe? Setkejte se s nimi u registračního pultu nebo u vchodu 
do prostoru pro oběd - před akcí si můžete prostřednictvím sociálních médií snadno sdělit, jak 
vypadáte, na velkém shromáždění se pak snáze poznáte - v opačném případě se možná budete muset 
uchýlit jen k popisu toho, co budete mít na sobě! Poté pokračujte v setkání 1:1. Mějte na paměti, že jste 
tam také kvůli konferenci, takže se ujistěte, že jste vy i váš partner na schůzku dobře připraveni  
a informováni o tom, co chcete probrat, protože času může být málo. A pokud vám čas dojde, 
nezapomeňte si domluvit následnou, ad hoc schůzku, abyste pokryli všechna témata, otázky  
a problémy, které jste oba chtěli probrat. 

 

A co máme na mysli pod mezioborovou prací? Již v předchozí části jsme nastínili některé charakteristiky 
interdisciplinárního myslitele, které jsou povahovými rysy jednotlivce. V případě širšího kontextu je 
interdisciplinární práce prací, která analyzuje a dává dohromady souvislosti mezi různými obory. Pokud 
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tedy například ve svém projektu zapojujete další partnery, vytváříte síť! V této síti tedy vytváříte most 
mezi různými zkušenostmi, odbornými znalostmi a specializací, které každý člověk přináší. Doufejme, že 
to bude znamenat, že váš projekt bude fungovat jako koordinovaný a soudržný celek, tvořený širokou 
škálou partnerů, kteří společně posílí a zefektivní váš projekt nebo iniciativu. 

 

Organizační doporučení (doba trvání, infrastruktura, zdroje, potřebné materiály) 

Doba trvání, infrastruktura, zdroje a potřebné materiály se liší podle typu sítě, kterou vytváříte,  
a mezioborové spolupráce. Doba trvání iniciativy může být velmi krátká v případě, že se snažíte řešit 
mimořádnou událost - například pokud po povodni zorganizujete skupinu dobrovolníků, kteří pomohou 
s úklidem, je nepravděpodobné, že vaše zapojení bude trvat dlouho, nicméně komunita ocení projev 
solidarity váš i vaší skupiny a aktivního občanství. Jiné iniciativy - například pokud zjistíte, že v místním 
zastupitelstvu došlo k rozhodnutí o provedení komunitní změny, jako je řekněme zrušení autobusové 
linky, která je pro obyvatele vašeho města životně důležitým spojením s jinými geografickými oblastmi - 
proces petice proti tomuto rozhodnutí a zapojení se do propagace bude trvat mnohem déle. Proto se 
bude výrazně lišit i doba trvání a složitost vašeho projektu. 

 

Totéž platí pro infrastrukturu. Pokud budeme pokračovat v příkladu pomoci po povodni, nemusíte 
vůbec potřebovat fyzickou infrastrukturu, pravděpodobně využijete mobilní telefony a sociální média, 
stejně jako své sociální kontakty, abyste zmobilizovali ostatní dobrovolníky k pomoci při úklidu. Pokud 
jste zapojeni do druhého příkladu projektu, kdy sdružujete síť aktivistů, abyste sepsali petici proti 
rozhodnutí místní rady, které je podle vás špatné a bude mít negativní dopad na komunitu, i když 
samozřejmě využijete online spolupráci, sociální média, budete možná potřebovat prostor pro 
setkávání a diskusi o postupu a dalších krocích ve vaší iniciativě. To bude příkladem vaší infrastruktury. 

 

Pokud jde o zdroje a materiály, budou se lišit podle vašeho projektu a povahy vaší sítě, ale při plánování 
je určitě zohledněte, i když je vaše iniciativa velmi lokální a krátká z hlediska trvání. Pokud pomáháte  
s odstraňováním následků povodní, vy a vaši kolegové dobrovolníci z neformální sítě aktivních občanů 
možná nebudete mít snadno dostupné prostředky, ale jistě vám profesionální záchranné služby, které 
tam budou, docela rády zapůjčí materiály a prostředky, které spolu s jejich vedením přinesou pozitivní  
a trvalý dopad a pomoc vaší komunitě. 

 

Rizika - Specifické věci, které je třeba zvážit - Potenciální pasti 

Jako vždy se věci nemusí vždy vyvíjet podle požadovaného plánu a je třeba si uvědomit určitá rizika  
a nástrahy, na které můžete narazit, když se pustíte do svého projektu nebo iniciativy. Neuvádíme je 
zde proto, abychom vás vyděsili, ale proto, abyste si je lépe uvědomili. Pokud na ně budete myslet ještě 
před zahájením projektu a připravíte si nějaké záložní plány - to, co bychom nazvali "plánování pro 
nepředvídané události" - pak v případě, že na tyto problémy narazíte, jste již připraveni na to, jak je 
můžete zvrátit a vrátit svůj projekt zpět na správnou cestu. 

 

Některá potenciální rizika, se kterými se můžete setkat: 

 Může se stát, že pokud je ve vašem projektu nerovnoměrné rozdělení úkolů, pak vás bude 
zatěžovat další čas, který je třeba vynaložit, zejména pokud jste vedoucím projektu; v sítích 
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můžete mít partnery, kteří více "berou" než "dávají".  

 Existuje nejasné měření výsledků vašeho projektu, a tudíž je obtížnější prokázat úspěchy vaší 
iniciativy.  

 Pokud pracujete v síti organizací, může dojít k personálním změnám, takže osoba, která mohla 
pracovat před vámi, odešla a vy musíte přivést novou osobu; to může zabrat čas a více zdrojů!  

 Setkáváte se s dlouhými diskusemi, které nevedou k žádným výsledkům, proto je důležité mít 
pro schůzky dobrého předsedajícího.  

 diáře a kalendáře všech účastníků mohou být rychle obsazené, takže můžete mít problémy  
s nalezením termínů schůzek, které by vyhovovaly všem partnerům.  

 Možná nemáte ty správné partnery, které potřebujete k tomu, aby síť fungovala efektivně  
a účinně, proto mějte na paměti alternativní partnery, které byste mohli potřebovat povolat  
a zapojit do sítě, zejména pokud některý ze stávajících partnerů odpadne  

 Mohou se vyskytnout rozdíly v názorech, pracovních stylech a očekáváních partnerů sítě - ty je 
třeba dobře a bez frustrace zvládnout  

 Pokud vaše síť opravdu nefunguje dobře, může to poškodit nebo oslabit vaši značku a/nebo 
pověst. 

 Při rozhodování se můžete setkat se složitostí, a proto je důležité, abyste si při zahájení projektu, 
iniciativy nebo sítě hned na začátku ujasnili, jaký je postup rozhodování.  

 Pokud se například příliš spoléháte na externí zdroje financování nebo sponzory, kteří vám 
diktují svá pravidla, jak má váš projekt nebo síť probíhat, můžete ztratit autonomii nad svou 
iniciativou - Pokud váš projekt začne ovlivňovat mnoho vnějších rušivých vlivů, můžete se na ně 
soustředit a odvádět tak energii a zdroje od hlavních cílů vaší iniciativy - "mission drift" - 
Podobně jako v případě oslabení a poškození značky a pověsti může dojít k poškození 
organizace a plýtvání zdroji, pokud je síť neúspěšná.  

 Zmatek zainteresovaných stran 

 

A nezapomeňte zvážit některé klíčové překážky úspěšné sítě a mezioborové spolupráce:  

- Osobnosti  

- Konkurence mezi partnery  

- Nedostatek informací a zkušeností  

- Nedostatek zdrojů, zejména ve fázi rozhodování  

- Odpor ke změnám  

- Kulturní nesoulad mezi organizacemi  

- Nedostatečná konzistentnost a nevyjasněnost rolí a odpovědností 

 

 

Hodnocení použitých metod - způsob měření - faktory úspěchu 

V této části kapitoly bychom vás rádi upozornili na základní principy práce v síti, které, doufejme, 
povedou k mnoha úspěchům vašeho projektu. Je důležité je vzít v úvahu - stejně jako je tomu u rizik,  
o nichž jsme hovořili v předchozí části - protože budou mít důležitý a pozitivní dopad na vaši síť  
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a iniciativu. 

Proto bychom vám doporučili, abyste se zamysleli nad následujícími možnostmi:  

- Síť může být založena a udržována pouze tehdy, má-li plnou podporu všech svých členů a účastníků.  

- Měli byste vzít v úvahu následující body týkající se sítí:  

o stanovit si konkrétní záměr nebo cíl, ať už se jedná o společný projekt, nebo o nutnost sdružit zdroje 
(například pro zlepšení finanční situace).  

o vytvořte zajímavou platformu, nápad nebo vytvořte rámec či příležitost pro platformu, která vytvoří 
vaši síť kolem společného projektu a iniciativy  

o mít společné základní záměry: společná formulace cílů a zároveň ochrana autonomie jednotlivců 
nebo organizací ve vaší síti.  

- Úzké a ztrátové vztahy je třeba řídit odpovídajícím způsobem  

- Potřebujete vzájemnou výměnu: všichni partneři v síti by měli mít z účasti v síti prospěch  

- Lidé jsou stejně důležití jako organizace a instituce  

- Vytvořte mezi partnery důvěru   

- Vytvořte pocit jednoty a sounáležitosti  

- Respektujte různé kompetence/znalosti partnerů.  

- Uznejte a využijte dovednosti a zkušenosti zapojených členů nebo partnerů 

- Důležitá je kontinuita a spolehlivost  

- Důležité je také vyjasnění vzájemných očekávání, jak jsme již uvedli dříve.  

Zvážení všech výše uvedených bodů a jejich řešení vám umožní lépe a kvalitněji se připravit na zajištění 
úspěchu vaší sítě a projektu, který realizujete.   

A nakonec nezapomeňte na následující podmínky úspěšného vytváření sítě:  

- Výměna kompetencí je vzájemná  

- Musíte mít rovnováhu mezi dáváním a přijímáním  

- Jste-li vedoucím své sítě, buďte vyrovnaní, spravedliví, mějte trpělivost, ale zároveň buďte připraveni 
něco vhodným způsobem požadovat.  

- Ujistěte se, že máte dostatek časových zdrojů, nejen fyzických zdrojů  

- Buďte otevření novým věcem a inovativním způsobům práce  

- Na začátku mějte konkrétní kroky, které jsou zároveň snadno realizovatelné (snadná vítězství  
i dlouhodobé cíle)  

- Neidealizujte si sítě, buďte k nim kritičtí: jsou velmi užitečné, ale nejsou vždy dokonalým řešením 

 

Konkrétní doporučení pro mladé peer lektory 

V této kapitole jsme se vám snažili poskytnout širokou škálu tipů, věcí, na které si dát pozor, pokud jde 
o rizika a nástrahy, a vysvětlení toho, co představuje úspěšné vytváření sítí a mezioborovou spolupráci. 
Doufáme, že pro vás budou užitečné, protože jsme se snažili jednotlivé části napsat tak, abyste je mohli 
přizpůsobit své vlastní situaci, své vlastní síti, svému vlastnímu projektu nebo iniciativě.  Pokud vám 
můžeme dát jedno konkrétní doporučení, pak to bude určitě to, že žádná síť není vždy stejná, ale to, co 
ji posiluje, je skutečnost, že něco děláte, ve prospěch ostatních a zpochybňujete to, co by mohlo být ve 
vaší komunitě špatně, společně, ve skupině, ať už se jedná o jednotlivce nebo organizace. Buďte 
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otevření, myslete kreativně, zapojujte se do diskusí, naslouchejte a učte se jeden od druhého, buďte 
spravedliví, ale také kritičtí, nebojte se konfliktů, protože i ty je třeba v sítích zvládat, a hlavně si to 
užívejte. 
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3.9. Teorie změny  
Porozumění a plánování toho, čeho chcete dosáhnout svým projektem 
 
Teorie změny 

Teorie změny 

Pokud čtete tuto sekci, znamená to, že chcete zjistit více o metodologii Teorie změny. Skvělé! Jak jsme 
již řekli na začátku poslední kapitoly, i kdyby jste to nevyužili pro potřeby svého vlastního projektu, je 
fantastické, že chcete zjistit více o tomto velmi užitečném nástroji. 

Koncept Teorie změny je metoda, která je globálně užívaná k identifikaci problému a toho, jak se 
očekává, že k požadované změně tohoto problému v určitém kontextu dojde. Zaměřuje se na mapování 
toho, co je popisováno jako “chybějící střed” mezi tím, jakou změnu projekt udělá, jeho aktivitami  
a zásahy a tím, jak tyto aktivity a zásahy vedou k dosažení požadovaného cíle.  

První se identifikují požadované dlouhodobé cíle a poté se na nich pracuje tak, aby se identifikovaly 
všechny podmínky, tj. výstupy, které musí být zavedeny (a jak spolu souvisejí), aby se cíle dosáhly. 
Všechny tyto prvky jsou mapovány v rámci výsledků. 

 

Rámec výstupů poskytuje základ pro identifikaci toho, jaký typ zásahů povede k výsledkům označeným 
jako předběžné podmínky pro dosažení cíle projektu. Prostřednictvím tohoto přístupu je lépe 
pochopeno přesné spojení mezi aktivitami a dosahováním cílů. To vytváří lepší plánování, protože 
aktivity souvisí s detailním pochopením toho, jak ke změně dochází. Také to pomáhá s lepším 
hodnocením projektu, protože je možné měřit pokrok směrem k dosažení cílů, což jde nad rámec 
identifikace výstupů projektu. To může ukázat vynikající dopad projektu na důležité zúčastněné strany, 
jako jsou sponzoři! 

Co se zabývá užíváním metodologie Teorie změny jsou všechny elementy toho, co vede k úspěchu na 
sítích, ať už jsou formální (jako platforma Volonteurope, zmíněná na začátku této kapitoly) nebo více 
neformální, ad-hoc projekty. Všechny se točí kolem “nejít na to sám”, ale jít nad rámec práce v silech  
a spolupráce s podobně smýšlejícími zúčastněnými stranami. Zahrnují mimo jiné: 

● plánování 

● souhlasení 

● spojování 

● zapojování 

● vyzývání 

● podporování 

● vedení 

● dělání rozdílu 

 

Co je potřeba k zavedení úspěšného modulu Teorie změny? 

Pro začátek je doporučeno úspěšně zodpovědět 6 klíčových otázek: 

1. Koho se snažíme ovlivnit: naše cílová skupina? 

2. Jakých výhod se snažíme dosáhnout: výsledky? 

3. Kdy jich dosáhneme: časový úsek? 
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4. Jak toho my a ostatní docílíme: aktivity, strategie, zdroje, atd.? 

5. Kde a za jakých podmínek budeme dělat naši práci: kontext? 

6. Proč si myslíme, že naše teorie bude fungovat: předpoklady? 

 

Na další stránce s vámi sdílíme existující model Teorie změny z jednoho z projektů řízených 
Volunteering Matters v UK, které se nazývá “Grandmentors”. Pomůže vám to vizualizovat, jak finální 
model vypadá. 

 

 
 
 
Existují při používání přístupu Teorie změny nějaká rizika nebo pasti? 
Ano! Jako u jakékoliv metodologie, i zde jsou výhody a nevýhody. Teorie změny může úspěšně fungovat 
v projektech nebo iniciativách, jejichž úspěch závisí na síťování a mezioborových spolupracích. 
Nicméně, měli bychom si být vědomi toho, že použití této metodiky není pro jednoduché popsání 
všeho. 
 
Potencionální pastí je předpoklad, že všechny naše vstupy povedou k výstupům, a že všechny výstupy 
povedou k výsledkům. Přesto, že to se může někdy stát, předpoklad takovýchto lineárních vysvětlení by 
byla past. Jednou další pastí je to, že bychom neměli předpokládat, že nastavení teorie změny do 
projektu vytvoří bezchybný plán k úspěšnému dosažení cílů. Musíme se vyhnout vytlačování důležitých 
prostorů pro učení. K tomu můžeme přijmout několik zásad, které jsou nezbytné k podpoře kreativity  
a učení při používání přístupu Teorie změny: 

● Zaměřit se na měnící se procesy: neignorovat fakt, že nové informace, trendy a důkazy, stejně 
tak jako nové zkušenosti, se během projektu objeví 

● Priorizovat učení: učit se ze všech měnících a vyvíjejících se informací a trendů 
● Být veden místně: prostřednictvím našeho otevřeného, kreativního a podpůrného partnerství, 
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změna, kterou děláte v projektu probíhá skutečně participativním a inkluzivním způsobem 
● Přemýšlejte o přístupu jako o kompasu, nikoli jako o mapě, protože se tak vyhnete lineární pasti 

popsané výše. Mapa vás podle definice dostane z bodu A do bodu B (někdy musíte udělat 
zajížďku, abyste se tam dostali, ale to je také součástí mapy), kdežto kompas nám pomůže 
navigovat nás skrz dynamicky se měnící sociální a politické okolnosti, kde se při dosahování 
našich cílů objevují nová rizika 

● Vložte do projektu kulturní učení: to podpoří partnery k vyprávění o jejich učících zkušenost, 
pozitivních i negativních. 

 
A co ten úspěch používání modulu Teorie změny? 
Obecně lze říci, že faktory úspěchu budou výsledkem řady výhod dosažených používáním Teorie změny: 

● Budete mít čistou a testovatelnou hypotézu o změně, kterou váš projekt vyvolá, což vám nejen 
umožňuje být odpovědný za výsledky, ale také dělá vaše výsledky o tolik více důvěryhodné, kvůli 
tomu, že se do jisté míry předvídalo, že se uskuteční 

● Budete mít vizuální reprezentaci změny, které chcete dosáhnout 
● Budete mít plán (ne mapu, ale kompas!) pro vyhodnocení, s měřitelnými ukazateli úspěchu 
● Budete mít dohodu mezi vašemi partnery o tom, co všichni považujete za úspěch a co vyžaduje 

vaše partnerství, abyste se tam dostali 
● Budete také mít silný komunikační nástroj, abyste mohli pořídit snímek skutečnosti, že váš 

projekt, váš zásah, je celistvý, kreativní a má výzvy, přesto je jeho úspěch dosažitelný 
 
A konečně… 
Doporučujeme, abyste si byli vědomi toho, že Teorie změny nemusí trvat dny, týdny ani měsíce, může 
být definována v hodinách, ale je naprosto zásadní, aby to měla vstupy, buy-in, jasnost a nadšení všech 
účastníků procesu. Také musíte porozumět tomu, že úspěch Teorie změny není statický dokument - 
mapa - ale něco, k čemu je potřeba se aktivně vracet a pracovat na tom po celou dobu trvání vaší 
iniciativy, projektu, intervence nebo aktivity, pokud má přinést požadovanou změny a udělat rozdíl. 
 
Kromě toho existuje velké množství zdrojů, které jsou volně dostupné ve veřejné doméně o tom, kdy 
použít metodiku Teorie změny. Jeden z dobrých zdrojů je následující: 
https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-theory-of-change-work/when-
to-use/. 
 
Děkujeme, že jste se dostali tak daleko! 

 

Reference: 
1 The university of the future will be interdisciplinary; 24 January 2018, The Guardian; Education – 
Universities section; https://www.theguardian.com/higher-education-network/2018/jan/24/the-
university-of-the-future-will-be-interdisciplinary  
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2 Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and 
policy: 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness; Choi, Pak; Clin Invest Med. 2006 
Dec;29(6):351-64; 
https://www.researchgate.net/post/What_is_difference_between_terms_of_multidisciplinary_transdis
ciplinary_and_cross_disciplinary_approaches 
 
3 Six Theory of Change Pitfalls to Avoid; 23 May 2012; Matthew Forti, Stanford Social Innovation Review; 
https://ssir.org/articles/entry/six_theory_of_change_pitfalls_to_avoid#  
 
4 “Grandmentors”; Volunteering Matters delivery project; 
https://volunteeringmatters.org.uk/project/grandmentors/  
 
5 What’s wrong with Theory of Change; 27 September 2016; Julie Rasmussen, Infinitas International; 
http://infinitasinternational.com/whats-wrong-theories-change/ 
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33.10.  Závěrečné poznámky k Wake UP! pedagogickým přístupům 

Na závěr nám dovolte krátké shrnutí toho, co jsme popisovali v předchozích částech.Mladí evropští 
občané by již neměli mít pocit, že jejich hlas není slyšet, ale měli by si uvědomit, že mohou být důležitou 
součástí budoucího pokroku v Evropě. Wake UP! chce zvýšit povědomí mladých lidí o evropské politice  
a hodnotách, o dopadu na ně a o tom, jak mohou je sami ovlivnit. Projekt poskytuje jedinečný koncept, 
který podporuje peer pedagogy a facilitátory účinnými a velmi praktickými způsoby, jak oslovit mladé 
lidi, a to i ty, kteří se dosud neúčastní dobrovolnictví, komunitní práce nebo společenských / politických 
aktivit. Zahrnuli jsme inovativní přístupy, metody a nástroje pro mladé lidi, kteří se navzájem posilují  
a inspirují, a následně se stáváme tvůrci změn jako aktivními a odpovědnými mladými evropskými 
občany. Mladí lidé pracující s mladými lidmi na základě jejich skutečných životních situací, zájmů  
a zkušeností - myslíme si, že to bude lepší než v současné době existující programy s více teoretickými, 
pouze „pedagogickými“ přístupy a tradičními vyučovacími metodami. Díky workshopům, školením  
a aktivitám bude mezi mladými lidmi zvýšený zájem a větší povědomí o evropské politice a vývoji  
a doufejme, že se někteří z nich stanou také peer pedagogy. 

Nejdůležitější: pro nás bylo zásadní poskytnout pokyny, které „nepocházejí shora“, tj. Od chytrých 
pedagogů, kteří mladým lidem říkají, co je správné nebo špatné, a „učí“ je, jak dělat věci správně. 
Naproti tomu místo kopírování přístupů ze staré školy jsme do procesu vývoje těchto postupů aktivně 
zapojili mládež, tj. mladé studenty a dobrovolníky. Vyzvali jsme je, aby jednali jako kritici a ověřili, zda 
jim obsah (a jazykový styl) těchto pokynů dává smysl, zda jsou dostatečně atraktivní a jsou psány 
způsobem, který je pro ně srozumitelný a přitažlivý.  

Všechny naše Wake UP! metody jsou zaměřeny na posílení postavení, aktivní účast mladých lidí, kteří se 
účastní vzdělávacích programů, jakož i na jejich vlastní odpovědnosti. Aby školící aktivity byly co 
nejzajímavější, nejpraktičtější a nejrozmanitější, mohou se mladí lidé v tématech školení naučit poznat 
sami sebe a na základě svých skutečných životních zkušeností se snadno naučit věci, které použijí do 
praxe. Učení praxí je nejlepší způsob!  

Samozřejmě ne každá zde nabídnutá metoda je pro každý projekt vhodná; můžete si vybrat z různých 
druhů metod v projektu, který vy plánujete. Kromě toho existují důležité základní informace a mnoho 
dalšího o užitečných nástrojích, abyste zjistili, co bude pro vaše tréninky prospěšné. Tento pokyn tedy 
poskytuje to, co potřebujete pro úspěšnou práci s mladými lidmi v tomto kontextu. Nebojte se dělat 
chyby a poučit se z nich - je v pořádku, pokud všechno není na poprvé úplně dokonalé! 

K dispozici máte také „23 zlatých pravidel“ Wake UP!, která by měla být aplikována na všech 
workshopech, školeních a aktivitách našeho projektu. Odrážejí důležitost naslouchat hlasům, názorům  
a myšlenkám mládež, berte je vážně a nechte je ovlivňovat tréninkové aktivity, kterých se účastní. 
Mimochodem, poslední z těchto pravidel říká: „Bavte se!“. 
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44. Inspirativní příklady z intelektuálních výstupů projektu 

 

V průběhu projektu Wake UP! zmobilizovalo osm partnerů v osmi zemích, které tvořily konsorcium, 
stovky mladých lidí napříč místními a regionálními komunitami v Evropě, aby vytvořili téměř 130 výstupů 
- workshopů, konferencí, akcí, propagačních sezení, podcastů a mnoha dalších - které dokazují sílu 
aktivního občanství mladých lidí. Zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o dosažených výsledcích projektu, 
ale ještě více ti, kteří si přejí dále rozvíjet znalosti, které společně vytvořili partneři projektu, mohou 
navštívit webové stránky projektu a vzdělávací platformu, vytvořenou ve formátu, který umožňuje 
snadnou navigaci a přístup, filtrování a vyhledávání, pro různorodé intervence v oblasti sociálních akcí, 
které mění svět a jsou vedeny mladými lidmi. 
 
Zatímco kompletní zásobárnu vzdělávacích zdrojů lze nalézt online na adrese www.wakeup-
europe.eu/platform,  v této kapitole je představeno osm výstupů, vždy jeden od každého partnera. 
Organizace zapojené do projektu Wake UP! doufají, že mohou sloužit jako "ochutnávka" a pozvánka pro 
čtenáře tohoto dokumentu a všechny budoucí zájemce k seznámení s celou rozmanitostí a bohatstvím 
otevřených vzdělávacích zdrojů. 
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4.1. Workshop: “Vingo aktivní občanství” 
 Rumunsko, Intelektuální výstup 2 - Aktivní občanství 
 

Tento poutavý workshop o hlasování uspořádalo Dobrovolnické centrum Cluj-Napoca, který je herní 
adaptací metody "Bingo", přičemž "V" ve slově "Vingo" symbolizuje hlasování a dobrovolnictví. 
Všechny připravené otázky se týkali voleb a dobrovolnictví, aby se mladí lidé mohli informovat o těchto 
dvou důležitých tématech. V průběhu hry facilitátor vedl diskuzi o účastníky, aby se kriticky zamysleli 
nad každou otázkou a dozvěděli se o tom, co znamená být aktivním občanem. V průběhu hry byli 
účastníci rozděleni do týmů a za každou správně zodpovězenou otázku mohli získat body. Všichni 
účastníci se dozvěděli správné odpovědi, aby získali co nejvíc informací a poučení bez ohledu na to, jaké 
řešily jejich původní otázky. 

Cílovou skupinou byli mladí lidé ve věku 15-30 let, přičemž úroveň vzdělání není relevantní. 
Samozřejmě workshop byl zpřístupněn i mladým lidem se zdravotním postižením. Ideální počet je 8-25 
účastníků a vhodné prostředí hry je interiér. Je nezbytné připravit si předem materiály a otázky, bylo 
odhadnuto, že celé cvičení trvalo cca 12 hodin pro facilitátora i s časem na přípravu. Samotný workshop 
trval tři hodiny. 

 

  
 

Doporučuje se, aby se na přípravě a realizaci aktivity podílela minimálně jedna osoba, která bude 
působit jako facilitátor. Je také důležité, aby byl workshop velmi dobře zdokumentovaný a připravený, 
mít vyhledané dobré otázky a správné informace. Facilitátor si musí být jistý, že dokáže vyřešit otázky, 
které mohou vyplynout z diskuse s účastníky. 
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Doporučené materiály pro workshop: flipchart; flipchartový papír; fixy; papír, nejlépe různobarevný, 
aby Víngo byly barevné tečky; nůžky; lepicí páska.  

 

Navrhovaný program pro jednotlivé fáze realizace workshopu:  

1) Přivítání účastníků a vyčkání, až si lidé vyberou místo a udělají si pohodlí; krátké představení 
facilitátora a účastníků (lze použít hru na jména nebo hru na vzájemné poznávání); 5 minut  

2) Icebreaker - hra, která má pomoci lidem se uvolnit; 15-30 minut, v závislosti na velikosti skupiny.  

3) Představení programu - zmínka o tom, že se bude jednat přibližně o 3 hodiny činnosti, a o cíli 
workshopu; 5 minut  

4) Vysvětlení hry Vingo, vytvoření týmů a hraní cvičení; 1,5 hodiny  

A. Účastníci jsou rozděleni do týmů po 4-5 lidech  
B. Každý tým je požádán, aby si zvolil název (měli by se o něm rozhodnout během 2 minut)  
C. Týmy se zapojí do hry s otázkami týkajícími se aktivního občanství, hlasování a dobrovolnictví. 

Každá otázka je spojena s číslem (od 1 do 25).  
D. Čísla se sepíšou (před začátkem workshopu) na barevná papírová kolečka a nalepí se na zeď / 

flipchartovou tabuli, a to náhodným způsobem (ne 1,2,3...) ve tvaru čtverce s 5 kolečky na každé 
straně (na konci by měl mít čtverec 25 koleček uspořádaných 5x5)  

E. Čísla na kruzích by měla být viditelná pro všechny účastníky. Každý tým si vybere číslo, facilitátor 
přečte otázku související s číslem a tým musí odpovědět. Pokud je odpověď správná, získává tým 
1 bod. Pokud je špatná, může se pokusit odpověď uhodnout jiný tým - pokud je správná, získává 
tento tým 1 bod atd.  

F. Hra končí, když se týmu podaří odpovědět na 5 otázek spojených s 5 kruhy uspořádanými do 
řady.  

G. Vítěz musí na důkaz svého vítězství zakřičet “Vingo!”  

5) Závěr - krátké závěry o tom, jak je důležité být informovaný a volit, být aktivní a věnovat se 
dobrovolnictví; 15 minut.  

6) Zhodnocení setkání; každý účastník bude požádán, aby řekl jedno slovo, které nejlépe vystihuje, jaká 
byla účast na workshopu; 15 minut  

7) Vyzvěte účastníky k neformálním rozhovorům o možnostech dobrovolnictví; facilitovaná diskuse na 
základě otázek: Budete volit? Budete se účastnit dobrovolnické činnosti? Vyhledejte si dobrovolnické 
příležitosti ve vaší komunitě/ Informujte se o příštích kandidátech v místních/národních/evropských 
volbách; 10 minut 
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4.2. Série workshopů: “Občanská odvaha”  
Rakousko, Intelektuální výstup 2 - Aktivní občanství 
Společnost BEST, která sídlí v rakouském hlavním městě Vídni, uspořádala v rámci projektu AMS sérii 
workshopů zaměřených na vzdělávání, nabídku kurzů pro lidi ve věku 21-25 let, většinou mladé muže s 
migrační minulostí, pocházející ze zemí, jako je Rumunsko, Turecko, Srbsko, Sýrie, Irák, Filipíny, a také 
pro mladou ženu ze Srbska. Byli zaregistrováni do iniciativy AMS s cílem absolvovat učňovskou praxi 
nebo zkoušku z učňovského oboru.   

Populismus, nacionalismus, rasismus a antisemitismus, stejně jako strach z terorismu a trestné činy 
spojené s xenofobií a islamofobií atd. se v posledních letech opět masivně dostávají do popředí 
politického a společenského zájmu, a to nejen v Evropě. Kromě toho se objevily i negativní postoje vůči 
uprchlíkům a migrantům obecně. Do jaké míry se tento vývoj šíří jako požár, ukázala protestní hnutí  
v souvislosti s násilnou smrtí George Floyda v USA i ve světě. Proto je v prvním kroku obzvláště důležité 
se nad tím zamyslet a rozvíjet lepší porozumění proti diskriminaci všeho druhu a všech forem. 

Série workshopů Wake UP! byla ideálním přístupem k vědomému řešení témat předsudků, rasismu 
(rasismu v každodenním životě i v politických systémech), xenofobie a dalších forem diskriminace. 
Tato témata se v zásadě týkají všech sociálních skupin a všech věkových kategorií. Náš přístup, kdy 
začínáme s vhodnou senzibilizací mladých lidí, osvětou, informováním, vzděláváním a prací na změně, je 
samozřejmý. Mladá generace je v současné době schopna naučit se utvářet pozitivnější 
(nediskriminační) představu o své budoucnosti. Na jedné straně již dosáhla potřebné zralosti v myšlení  
a jednání a na druhé straně je stále otevřená aktivně a angažovaně podporovat procesy změny 
pozitivním způsobem. 

Proto BEST začal v červnu 2020 sérií workshopů s různými skupinami, abychom si vytvořili představu  
o tom, zda náš společný projektový přístup zasáhne cílovou skupinu v první vlně, abychom si uvědomili, 
jak moc se mladí lidé těmito otázkami zabývají a jak velká je jejich ochota aktivně a s nasazením se 
podílet na procesech změn.   

Vzhledem k bezpečnostním coronavirovým nařízením v Rakousku mohly být tyto workshopy v počáteční 
fázi vedeny pouze s malými skupinami. Přesto nás velmi pozitivně překvapila vysoká motivace  
a mimořádné nasazení, s nímž se účastníci věnovali tématům workshopů. Od samého počátku 
workshopů bylo zřejmé, jak důležitý je pro mladé lidi boj proti rasismu a diskriminaci. Na úvodní otázku 
"Co podle vás v současné době nejvíce hýbe lidmi na celém světě?" neodpověděli podle očekávání 
"COVID-19", ale "rasismus".  

Z toho také vyplývá nutnost zabývat se intenzivněji tématy, jako je rasismus v každodenním životě a v 
politických systémech, populismus, nacionalismus, strach z terorismu a kriminality, xenofobie, 
islamofobie, antisemitismus, diskriminace, vyloučení a mnoho dalších, ve vzdělávání dospělých mladých 
lidí. Znamená to zvyšovat jejich citlivost a informovanost a společně s nimi pracovat na hodnotných  
a udržitelných řešeních proti všem těmto trendům. S projektem Wake UP! jsme začali dobře! 
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Proti rasismu a předsudkům - pět hlavních cílů našich workshopů  

1) Zvyšování povědomí a reflexe  

Každý člověk má předsudky. Pokud známe své předsudky, můžeme se pokusit řešit související situace 
jinak. Můžeme pozorovat sami sebe při setkání s jinými lidmi. Důležitou roli hraje také čas: čím více času 
máme na reflexi, tím lépe si své předsudky uvědomujeme.  

2) Kontakt s různými lidmi  

Turecký spolužák s šátkem na hlavě, syrský student, africký prodavač novin, farmářka z jižního 
Burgenlandu - to jsou osobnosti, jedinečné jako my všichni. Pokud se při setkání s lidmi z jiných zemí a 
kultur nebudeme dívat na skupinu, ale na jednotlivce, a získáme pozitivní zkušenosti, můžeme odbourat 
předsudky. Pohled na jednotlivce je důležitým prostředkem proti rasismu. Klesá strach z "cizího"  
a neznámého. 

3) Zviditelnění rozmanitosti  

Čím více je rozmanitost v naší společnosti viditelná, tím je pro nás "normálnější". To se týká i lidí  
z veřejného života, například v politice, sportu, umění a kultuře. Příkladem může být David Alaba, 
rakouský fotbalista tmavé pleti. Tyto takzvané "vzory" mají příkladný účinek a pomáhají snižovat 
předsudky. (Věděli jste, že v Rakousku žijí lidé ze 190 zemí celého světa?).  

4) Přehodnocení skupinových představ  

"Neznámé" nás může děsit, protože ho neznáme. Často proto rozlišujeme mezi "my" a "ti druzí", což 
někdy souvisí s námi samotnými. K tomu patří i to, že některé vlastnosti vnímáme nebo popisujeme jako 
"typické" pro skupinu. Všichni chceme patřit do skupiny, ke které se můžeme s jistotou přihlásit.  
V tomto případě jsme také otevřenější vůči "neznámému". Pokud tomu tak není, potřebujeme, aby nás 
"neznámé" odlišovalo. Měli bychom však vědět, že v každé skupině jsou lidé přátelští i agresivní, milí  
i nesympatičtí.  

5) Projevovat občanskou odvahu / Vyhýbat se rasismu  

Když pozorujete nebo dokonce zažijete rasistický incident, můžete se pokusit pachateli postavit. Pokud 
je to nemožné nebo nebezpečné, lze incident nahlásit, případně i policii. ZARA jako nevládní organizace 
v Rakousku například podporuje oběti rasové diskriminace a radí jim, jak se mohou právně bránit. Tyto 
případy jsou také dokumentovány ve zprávě organizace o rasismu, která je zveřejňována jednou ročně:  

 
 https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-rassismus-und-vorurteile/was-tun-gegen-

rassismus-und-vorurteile/massnahmen-gegen-rassismus-und-vorurteile 
 https://zara.or.at/de/wissen/publikationen/rassismusreport  
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Shrnutí  

Závěrem můžeme říci, že jsme nadšeni výsledky senzibilizačních a aktivizačních workshopů a jsme hrdí 
na mladé účastníky workshopů. Nečekali jsme, že se nám podaří nabídnout mladým účastníkům 
program, který budou sledovat s velkým zájmem, nasazením a nadšením.  

Již odpověď "rasismus" na úvodní otázku "Co podle vás v současné době nejvíce hýbe lidmi na celém 
světě?" nám ukázala, jak moc mladé lidi zajímají témata předsudků, diskriminace, rasismu, xenofobie, 
vyloučení atd. a především se chtějí aktivně podílet na tom, aby se s tím něco dělalo. 

Diskriminace je porušením lidských práv. Lidé jsou vyloučeni ze společnosti na základě individuálních 
nebo skupinových charakteristik a jsou jim upírána práva. Již ve "Všeobecné deklaraci lidských práv" se 
však uvádí, že všichni lidé mají stejná práva bez ohledu na svůj etnický původ, barvu pleti, pohlaví, 
sexuální orientaci, náboženství, věk a zdravotní stav. Diskriminace se může projevovat různými způsoby, 
např. znevýhodněním, diferenciací, vyloučením nebo omezením, ale také zvýhodněním.  

V této souvislosti byly velmi zajímavé příspěvky všech účastníků a také školitelů na prvním semináři 
"Diskriminace, rasismus a morální odvaha (oběť - pachatel - svědek - poznávání aktivních a pasivních 
rolí)", kteří uvedli, že se již setkali s diskriminací z různých důvodů (věk, pohlaví, původ, etnická 
příslušnost, náboženství, sexuální orientace, vzhled, zdravotní omezení, sociální postavení, finanční nebo 
ekonomický stav rodiny, úroveň vzdělání, nezaměstnanost, koníčky a osobní zájmy). 

Někteří účastníci nám s velkou otevřeností a upřímností řekli, že i oni diskriminovali jiné lidi a jak rychle 
se do této pasti dá spadnout. Naopak asi polovina účastníků uvedla, že již projevila morální odvahu  
a zastala se jiných diskriminovaných, bránila je nebo je chránila. Tato čísla samozřejmě nejsou statisticky 
reprezentativní, ale ukazují základní trend, změnu, že mladí lidé jsou již k této problematice otevřenější  
a vidí v občanské odvaze vysokou hodnotu.  

V době konání workshopů byli účastníci v počáteční fázi kurzu a měli jen málo příležitostí se lépe poznat. 
O to překvapivější bylo naše pozorování, že navzdory "choulostivému" tématu měli všichni k sobě velkou 
důvěru a vyměnili si spoustu osobních příběhů.  Zkušenosti ukazují, že v počáteční fázi kurzu bylo často 
poměrně obtížné navázat pevný vztah mezi účastníky i s lektory a kouči, otevřít se, vybudovat si důvěru, 
zajímat se o "životní příběhy" a zkušenosti ostatních. 

Shrnutí poznatků ze seminářů: Účast na workshopech zaměřených na posílení postavení, boj proti 
rasismu a diskriminaci v rámci projektu Wake UP! podporuje a povzbuzuje mladé lidi, aby se  
s problémem lépe vypořádali, podporuje výměnu a s ní spojený přenos znalostí, také pokud jde o právní 
základy, a posiluje sebevědomí.   

Lidé, kteří pracují nebo žijí společně s mladými uprchlíky a migranty, mohou být na toto téma citlivější. 
Dozvědí se o projevech rasismu; o tom, jak závažné jsou tyto zkušenosti pro mladé lidi a jak mohou 
jednat podpůrně. Pro pedagogické pracovníky i účastníky je také důležité vědět, kam se mohou obrátit, 
aby aktivně podpořili lidi, kteří se setkali s diskriminací. Vysoká míra porozumění, empatie a uznání 
zkušeností s rasismem a diskriminací pomáhá mladým lidem lépe se s nimi vyrovnat. Mladí lidé se tak 
mohou obrátit také na policii a různá poradenská centra. 
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Je také užitečné, pokud jsou nabídky podpory, informační materiály a kontaktní místa k dispozici  
v různých jazycích a mladí lidé jsou rovněž informováni o svých právech a povinnostech. Kontaktní místa 
pro oběti rasistického násilí a diskriminace musí být známa, aby každý věděl, kam se v případě incidentu 
obrátit.  

V rámci projektu Wake UP! jsme měli možnost diskutovat o všem, co mladými lidmi hýbe.  Rasismus 
byl během workshopů opakujícím se tématem. Ukázalo se, že účastníci často zažívají diskriminační 
jednání v každodenním životě. O to více je nutné, aby se naučili, že rasismus a diskriminaci nelze v naší 
společnosti akceptovat. Různorodá, nenásilná, otevřená a respektující spolupráce je proto naším 
nejvyšším cílem. 
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4.3. Workshop: “Obnovení rovnováhy”  
 Chorvatsko, Intelektuální výstup 3 - Demokratické občanství 
 

Chorvatský partner projektu Wake UP!, D kolektiv (dříve Dobrovolnické centrum Osijek, kde se konalo 
poslední fyzické nadnárodní setkání partnerů předtím, než udeřila pandemie COVID-19), uspořádal velmi 
poutavý workshop zaměřený na mír a lidská práva. Metodika workshopu vychází z obrazů Uğura 
Gallenkuşe, které řeší problematiku války (viz https://www.instagram.com/ugurgallen). "Šokující" část 
obrázku je přelepena bílým papírem a účastníci jsou požádáni, aby fotografii dotvořili způsobem, který 
považují za vhodný. Po dokončení jsou požádáni, aby fotografii odkryli a popsali, co na ní vidí. Facilitátor 
vede skupinovou diskusi o tom, co můžeme udělat, abychom ovlivnili nedostatek rovnováhy na 
fotografiích, a jak souvisí světový mír s lidskými právy. Poté facilitátor iniciuje rozvoj aktivit a nápadů na 
řešení a povzbuzuje účastníky k závazku.  

 

Smyslem této metody je zvýšit povědomí o nerovnostech ve světě, o porušování lidských práv v zemích 
mimo "první svět" a o tom, jak s nimi souvisí naše každodenní jednání.  Kromě zvyšování povědomí je 
cílem také posílit účastníky, aby přemýšleli o řešeních, o vlastních činech, které mohou být malým 
krokem k tomu, aby se některé z těchto situací pomohlo. 
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Za tímto seminářem se skrývá důležitá vize a realita. Války poznamenaly dějiny Západu a ovlivnily 
vývoj jeho kultury a vědomí - po druhé světové válce byla jasná potřeba silných dokumentů a organizací 
prosazujících lidská práva. A právě kvůli této násilné historii zaznamenal "Západ" za posledních 
sedmdesát let pouze menší lokální války, a to na Balkáně a na Ukrajině. Přesto se západní země nadále 
ekonomicky či vojensky podílely na porušování základních lidských práv nebo ignorovaly známé případy 
porušování ve zbytku světa. Zároveň si většina obyvatel Západu neuvědomuje toto porušování ani 
souvislost tohoto porušování s jejich každodenním životem a odpovědnost, kterou za něj nesou. 
Myšlenkou této metody je sloužit jako úvod ke zvýšení povědomí o této problematice.  
 

Návrh a formát semináře  

Jedná se o workshop pro středně zkušené facilitátory a účastníky, jehož hlavní cílovou skupinou jsou 
mladí lidé ve věku 15-26 let, realizovaný v interiéru. Potřebné materiály zahrnují fixy, pera, papír, 
nůžky, lepicí pásku a vytištěné obrázky/fotografie.  

Celková délka sezení je přibližně 60 minut a je rozdělena do následujících částí:  

1) Sdílení fotografií a instrukce; 5 minut  

2) Individuální práce; 10 minut  

3) Odhalení celé fotografie a reflexe; 10 minut.  

4) Navrhování aktivit v páru, která by mohla podnítit změnu; 15 minut.  

5) Prezentace aktivit; 10 minut  

6) Závazek k těmto aktivitám; 10 minut  

V úvodu jsou sdíleny fotografie Uğura Gallenkuşe, které jsou kombinací dvou fotografií - jedna ze 
západního světa; druhá ze země "třetího" světa, ve válce nebo chudobě. "Šokující" část je 
zakryta/podlepena bílým papírem a účastník se o ní v této části metody nic nedozví. Jsou pouze 
požádáni, aby fotografii dokončili. To trvá přibližně 5 minut.  

V prostřední části workshopu se účastníci snaží fotografii "dokončit" (10 minut). Po 15 minutách je 
facilitátor požádá, aby odkryli skrytou část obrázku, a požádá je o jejich názor - co vidí a o čem 
fotografie je. Proč autor tyto fotografie vytvořil a co říkají o západním světě? Jak jsme zodpovědní za to, 
co nám fotografie ukazují?  Můžeme udělat něco pro to, abychom na této fotografii obnovili rovnováhu 
(10 minut)? Účastníci jsou vyzváni, aby pracovali ve dvojicích a vymysleli drobné aktivity, které by mohly 
pomoci analyzovat situaci (15 minut). Na závěr účastníci prezentují své aktivity a nápady (10 minut).  
A nakonec, v rámci závěrečné aktivity, facilitátor zapojí účastníky do vypracování plánu závazků - 
diskutují o tom, jak jsou odhodláni provést změnu a jak si mohou navzájem pomoci. 
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4.4. Podcast: “Women of WASSUP” (Ženy WASSUP)  
Spojené království, Intelektuální výstup 3 - Demokratické občanství 
 
V organizaci Volunteering Matters ve Velké Británii vznikla organizace Women of WASSUP na základě 
zjištěné potřeby diskutovat o tématech, která ovlivňují životy mladých žen ve východní Anglii;  
o tématech, o nichž se dobrovolníci organizace domnívají, že nejsou dostatečně diskutována na 
společenské a vládní úrovni. Dobrovolnice se spojily, aby zvýšily povědomí o problémech, které se 
týkají jich a jejich vrstevnic, v přístupném a volně dostupném formátu podcastu, který najdete zde: 
https://anchor.fm/youthinaction/episodes/WOW---Women-Of-WASSUP---Consent-part-2-ejnavo  

 
Podcast trval celkem 1 hodinu a 10 minut. Prvních 10 minut podcastu bylo zaměřeno na představení 
tohoto dobrovolnického projektu pro mladé ženy, které chtějí upozorňovat na témata, o nichž se 
podle jejich názoru na vládní úrovni dostatečně nebo účinně nediskutuje. Dobrovolnice si vybírají 
témata a výzkumy a prezentují své poznatky ve formátu podcastu, který je volně přístupný, aby mohly 
zapojit co nejvíce svých vrstevníků do těchto velmi důležitých témat, která ovlivňují životy všech lidí  
v jejich komunitách.  
 
V dalších deseti minutách proběhlo předběžné plánování, při kterém bylo vysvětleno, že tento projekt 
má být pro lidi bezpečným prostorem a že by neměla být ohrožena jejich bezpečnost a ochrana. 
Anonymita je také něco, co by mělo chránit identitu dobrovolníků, protože budou diskutovat  
o tématech, která jsou potenciálně citlivá. 
 
Dalších 10 minut bylo věnováno náboru dobrovolníků, přičemž bylo vysvětleno, že pracovník s mládeží 
by měl dobrovolníky získávat z místní komunity. Ve Volunteering Matters , tento projekt pracuje  
s mladými lidmi, kteří se identifikují jako ženy, aby se vytvořený obsah mohl zabývat problémy  
a překážkami, kterým ženy v komunitě čelí. Tento projekt probíhá v Suffolku v jihovýchodní Anglii. Dále 
byly uvedeny základní informace, že Volunteering Matters nabírá dobrovolníky prostřednictvím 
internetových inzerátů, komunitních inzerátů a prostřednictvím místních škol a mládežnických klubů. 
 
V této části podcastu bylo také vysvětleno, že během každé fáze by dobrovolníci měli být 
podporováni pracovníkem s mládeží, aby se pohybovali tempem, které jim vyhovuje. Témata, která 
byla v rámci tohoto projektu vybrána k diskusi, jsou potenciálními spouštěcími podněty pro mladé lidi, 
zejména pro mladé lidi z BAME (Black, Asian, Minority Ethnic/černoši, asiaté, jiné etnické menšiny),  
a že pracovníci s mládeží mají odpovědnost za ochranu dobrovolníků a jejich podporu při zkoumání 
obsahu podcastů. 
 
 
Během dalších 10 minut se podcast zabýval výběrem témat a výzkumem. Pracovník s mládeží by měl 
dobrovolníkům umožnit, aby se rozhodovali o tématech, která se týkají jejich komunity, zejména  
o tématech, která jsou relevantní pro témata demokratického občanství. Pracovník s mládeží by měl 
dobrovolníky podpořit při vytváření dokumentů o výzkumu, které mohou použít při nahrávání 
rozhovorů pro podcast. V projektu ve Velké Británii se dobrovolníci rozhodli diskutovat o mužích, 
ženském přátelství a připravit speciální epizodu podcastu k Měsíci černošské historie. 



 

 
 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  74 / 89 

. 
 
 
 
 

 
 
Vytvoření podcastu zabralo dalších 10 minut. Pracovník s mládeží by měl dobrovolníky podpořit při 
nahrávání rozhovorů pro podcast. Nahrávání rozhovorů pro podcasty může být stejně jednoduché 
jako nahrávání rozhovoru samotné, nebo tak složité, jako použití softwaru pro nahrávání podcastů.  
V tomto případě účastníci nahrávali skupinové rozhovory v programech Microsoft Teams a Zoom  
a zvukové soubory použili jako své podcasty v rámci projektu ve Velké Británii. Doporučuje se, aby 
pracovník s mládeží zkontroloval obsah, aby zajistil kvalitu a vhodnost, a v případě potřeby 
spolupracoval s dobrovolníky na opětovném nahrání částí. V tomto sezení skupina použila program 
Audacity ke spojování zvukových souborů dohromady. 
 
Dalších 10 minut bylo věnováno šíření podcastu. Pracovník s mládeží by měl podcasty nahrát na 
internetového poskytovatele. Zde skupina použila program Anchor, protože je zdarma a jedná se  
o jednoduchou platformu, což znamená, že by se s ní mohli zapojit dobrovolníci většiny úrovní 
studijních schopností. Hypertextový odkaz na podcast sdíleli s místními školami, vysokými školami  
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a kluby mládeže a také s radními místního úřadu. Podcasty sdíleli také online, aby se do nich mohla 
zapojit široká veřejnost. 
 
A konečně, protože hodnocení je velmi důležité, posledních 10 minut bylo zaměřeno na vyhodnocení 
dopadu podcastu. Protože se jedná o iniciativu zdola, jediným dopadem, který skupina měřila, bylo, 
kolik lidí si podcasty pustilo, což je při použití platformy Anchor zdarma. 
 
 

4.5. Workshop: “Evropský dobrovolník”  
 Česká republika, Intelektuální výstup 4 - Evropské občanství 
 

Český partner, Dobrovolnické centrum, z.s. v Ústí nad Labem, uspořádal workshop, který v rámci 
intelektuálního výstupu Evropské občanství propagoval hodnoty a přínosy evropského dobrovolnictví. 
Pro lepší pochopení fungování Evropské unie diskutovala, za facilitace jednoho moderátora, skupina lidí 
ve věku od 15 do 37 let o své motivaci, cílech, ale i o peripetiích s dobrovolnictvím. Skupina otevřela 
otázku o dobrovolnictví v zahraničí, v jiných členských státech EU, a jaké to je. 

 

Myšlenka a vize workshopu se řídila následujícím tvrzením: "Těšíte se na nová životní dobrodružství? 
Nevíte, co se svým životem po škole? Chcete se naučit nové jazyky, poznat jinou kulturu a pomáhat při 
tom potřebným? Žádný problém. Evropské dobrovolnictví je to, co hledáte." Během sezení se hovořilo 
o dobrovolnictví jako takovém, o jejich zkušenostech, o tom, jak investovat svůj čas. Facilitátoři také 
účastníkům vysvětlili, co EU v oblasti dobrovolnictví nabízí. Kromě toho se jako dobrovolnická organizace 
na workshopu zabývali otázkami, jako jsou překážky, organizační výzvy, ale především přínosy  
a hodnoty, které přeshraniční dobrovolnictví přináší. 
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Dvouhodinový workshop, který probíhal online, měl kvůli COVID-19 následující programovou 
strukturu: 

 

1) Technická podpora pro účastníky, kteří se připojili 

2) Představení školitelů, účastníků, projektu WakeUP! a myšlenky setkání 

3) Zkušenosti dobrovolníků 

4) Možnosti dobrovolnictví v Evropě 

5) Hostující řečník (bývalý přeshraniční dobrovolník) 

6) Vlastní organizační činnost 

7) Výhody dobrovolnické činnosti v rámci programu EU 

8) Hodnocení 
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4.6. Workshop: “Erasmus pro mladé” 
Norsko, Intelektuální výstup 4 - Evropské občanství 
 
Norský partner LoPe se sídlem ve Skienu uspořádal workshop pro mladé lidi zaměřený na propagaci 
možností mobility v rámci programu Erasmus+. Jednalo se o velmi důležité setkání, protože Norsko sice 
není členským státem EU, ale je partnerskou zemí programu Erasmus+, a proto mohou mladí lidé 
využívat mnoho jeho možností přeshraniční mobility. 
Seminář trval tři hodiny a začal představením projektu Wake UP! a poté přešel k prezentaci programu 
Erasmus+. Deset účastníků, ve věku 15-25 let, se setkalo virtuálně, protože workshop musel být upraven 
kvůli situaci s COVID-19. 
Po úvodních informacích začalo samotné setkání, jehož cílem bylo zapojit účastníky do následujících 
otázek: 
 Co je Erasmus+? 
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 Znáte, nebo jste někdy využili, ci vycestovali v rámci programu Erasmus +? 
 Znáte nějaké školy, které tento typ programu podporují? 

 
Poté bylo účastníkům zadáno několik úkolů: 
 Udělejte si průzkum o programu Erasmus+ a o tom, kam můžete s tímto programem z Norska 

vycestovat. 
 Vyberte si destinaci, kam chcete vycestovat, a školu. Kam byste se vydali? 

 
Poté byli účastníci v části věnované reflexi dotázáni, zda by využili možnosti využít program Erasmus+, 
následovala krátká diskuse a shrnutí získaných poznatků a toho, co si účastníci z workshopu odnesou do 
budoucna.   
 

 
 

4.7. Workshop: “Fake News” 
 Severní Makedonie, Intelektuální výstup 5 - Informované občanství 
 
Sdružení Multikultura bylo severomakedonským partnerem projektu Wake UP! se sídlem v Tetovu - 
hostilo také předposlední mezinárodní setkání partnerů, které muselo být kvůli COVID-19 organizováno 
online (ale díky úžasným organizačním schopnostem týmu a jeho dobrovolníků proběhlo velmi úspěšně). 
Vizí tohoto workshopu bylo naučit mladé lidi, co jsou to falešné zprávy, jak je hodnotit, a také zvýšit 
mediální gramotnost mladých lidí. 

 
 
 



 

 
 
This project (Project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.  79 / 89 

 
 
 
Workshop, který bylo možné vést až pro 30 účastníků, trval čtyři hodiny a začínal otázkou: "Co jsou to 
falešné zprávy?". Účastníci se dozvěděli, že "fake news" je pojem, který pro různé lidi znamená různé 
věci. Ve své podstatě definuje "fake news" ty zprávy, které jsou nepravdivé: samotná zpráva je 
vymyšlená, bez ověřitelných faktů, zdrojů nebo citací. Někdy mohou být tyto příběhy propagandou, 
která je záměrně navržena tak, aby uvedla čtenáře v omyl, nebo mohou být koncipovány jako "clickbait" 
napsaný z ekonomických pohnutek (autor vydělává na počtu lidí, kteří na příběh kliknou). V posledních 
letech se falešné zprávy rozšířily prostřednictvím sociálních médií, částečně proto, že se dají snadno  
a rychle sdílet online. 
 
Účastníci byli také informováni o tom, odkud se berou: to, jak dezinformace a klamné informace vznikají, 
přímo souvisí s tím, kdo je jejich autorem (autory), a s různými důvody, proč vznikají. 
 
 

A kdo jsou autoři?  Mohou to být např: 

- Někdo, kdo chce vydělat peníze, bez ohledu na obsah článku (například makedonští teenageři). 

- Satirici, kteří chtějí buď něco sdělit, nebo vás pobavit, případně obojí. 

- špatní nebo neškolení novináři - tlak 24hodinového zpravodajského cyklu i rozmach zpravodajských 
webů mohou přispět k nekvalitnímu psaní, které se neřídí profesionálními novinářskými standardy nebo 
etikou. 
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- straníci, kteří chtějí ovlivnit politické přesvědčení a tvůrce politik. 

Na workshopu si účastníci mohli vyzkoušet ukázky různých typů falešných zpráv: 

- Satira/parodie 

- Podvodné stránky 

- Skutečné stránky s "falešnými zprávami" 

- Smíšené falešné a skutečné zprávy 

- Nadstranické  

- Pseudověda 

- Clickbait 

V rámci velmi praktického a užitečného výukového cvičení se účastníci seznámili s kritérii pro 
hodnocení článků, vyhledávání falešných nebo těch skutečných: 

- Kdo je autorem/publikace? 

- Jaký je úhel pohledu autora/publikace a jak souvisí s vaším úhlem pohledu? 

- Kdo je čtenářem článku? 

- Jaké důkazy autor používá na podporu svého pohledu? 

- Co v článku chybí? 
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4.8. Podcasts: “Futter fürs Hirn – Jídlo pro mozek”  
 Germany, Intellectual Output 5 – Informed Citizenship 
 

Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. z Pasova v Bavorsku (Německo) byla vedoucí organizací 
v partnerství Wake UP!. Jejich činnost spočívala v tvorbě podcastů, které se zabývaly určitým tématem, 
od důvodů, proč se angažovat, přes demokracii v krizi, sexismus, rasismus, inkluzi až po duševní zdraví. 
Zdůvodnění bylo, že pokud jde o společensko-politické otázky a angažovanost, všichni o nich mluví, ale… 
co to vůbec znamená? Záměrem bylo zpřístupnit podcasty a oslovit mladé lidi, motivovat je  
k angažovanosti a přemýšlení. 

 
Během podcastů si organizace pozvala mladého člověka, který se věnuje oblasti, na niž se zaměřuje. 
aby se představili a hovořili o svém zapojení, a na konci každé epizody, aby posluchačům ukázal, jak se 
lze do tématu osobně zapojit, a to formou výzvy. 
 
Jak podcast vůbec vznikl? 
Nápad se zrodil během výluky v COVID-19: organizace se neustále spojovala s mladými lidmi. 
kteří se chtěli zapojit. Kromě toho si všimli, že stále více mladých lidí začíná 
poslouchat podcasty a objevují podcasty jako médium, v němž je možné prezentovat složitější obsah, 
který se v nich 
zprostředkovat. Mezitím se do projektového týmu zapojilo 11 odhodlaných mladých žen, které se 
rozhodly o tématech a směřování jednotlivých epizod a podílely se na práci: výzkumný tým, 
marketingový tým, grafika a design, editace, vedení hostů, webové stránky, koordinace projektu, 
moderování.   
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Čeho dosáhli 
Bylo vytvořeno několik epizod, přičemž nové epizody se do podcastu nahrávají každý první pátek  
v měsíci. (https://www.futter-fuers-hirn.de/). Kromě toho, že jsou k dispozici ve všech hlavních 
distribučních platformách, obsahuje vytvořená webová stránka nejen všechny epizody, ale také výzvy, 
které se na ní objevily, a také informace o tom, jak se na ní organizaci a další informace o každém 
probíraném tématu. Pro jednotlivé epizody jsou relevantní obálky byly navrženy tak, aby bylo vizuálně 
viditelné a srozumitelné, čeho se jednotlivé epizody týkají. 
 
Co je cílem? 
Cílem bylo nejen dosáhnout vysokého dosahu na posluchače, aby se lidé, zejména mladí, dovedlik 
zamyšlení, ale také motivovat ke společensko-politické angažovanosti. Do konce roku 2021 je v plánu 
získat např. 400 posluchačů a dosáhnout celostátního dosahu, přičemž doufáme, že alespoň 50 % 
posluchačů by se zapojilo do podcastu výzvy do svého každodenního života. 
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Proč byl projekt nutný? 
Principem a hnací silou podcastů byla touha být hlasem rozumu, který by byl protiváhou 
antidemokratickým, rasistickým a antisemitským myšlenkám, které jsou stále hlasitější a přítomnější. Na 
stránkách oslovuje mladé lidi informovanějším způsobem a formát si žádá angažovanost. příležitosti pro 
mladé, angažované lidi v době pandemie. 
 
Jak byl projekt financován? 
Materiální prostředky (například mikrofon, software, poplatky za online aktivaci na podcastu 
platformách, webové stránky) byly financovány prostřednictvím "projektu místní solidarity" v rámci 
Evropského sboru solidarity. Malá část personálních nákladů na koordinátora na plný úvazek byla 
financována z projektu Wake UP!. Jinak byla veškerá ostatní práce prováděna čistě na dobrovolné bázi. 
na dobrovolné bázi. 
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55. Závěr 

Projekt Wake UP! byl jedinečnou Klíčovou aktivitou 2 Strategického partnerství, a to i proto, že se na 
něm podílelo mnoho různých partnerů. I když to samozřejmě někdy činí koordinaci, shromažďování 
informací a postup práce náročnější, ale pokud jde o tak důležitá témata, jako je aktivní občanství 
mládeže a zapojení mladých lidí a tvůrců změn, kteří stojí v čele boje proti nespravedlnosti ve svých 
komunitách, tak ta skutečnost, že partneři dokázali spojit tolik různých zkušeností, opravdu obohatila 
projekt. 
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První Intelektuální výstup, Wake UP! Pedagogických přístupů, detailně popsal v Závěrečných 
projektových pokynech, byl pro všechny partnery skvělou příležitostí, jak zahájit společnou práci jako 
konsorcium organizací. 

Úspěch těchto aktivit byl základem pro následnou práci na dalších intelektuálních výstupech, od 
druhého po pátý, a výsledkem je, že partnerství může konstatovat s velkou pokorou, že v rámci 
projektu Wake UP! bylo vytvořeno téměř 130 workshopů, vzdělávacích aktivit, podcastů, akcí, 
kampaní, nahrávek a dalších formátů zapojení mládeže. Všechny tyto akce ukázaly, že mladí lidé, 
pokud jsou posíleni a dostanou platformu, aby se stali hybnou silou společenských změn, mohou 
skutečně dosáhnout obrovských změn, a to na všech úrovních. 

 
 
 

Nad rámec projektu Wake UP! 

Udržitelnost je něco, čeho si partneři projektu Wake UP! vždy byli velmi vědomi. Organizace 
zapojené do iniciativy, kterou vede Gemeinsam leben & lernen in Europa, si uvědomují to, že se 
uskutečňuje mnoho projektů, které přinášejí vynikající práci, intelektuální výstupy, generují tolik 
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energie - financované z veřejných zdrojů -, ale jakmile je práce hotová, tak se znalosti bohužel mohou 
rozptýlit a ztratit. Tomu chtěli partneři projektu Wake UP! zabránit, a proto již od počátku, dokonce již 
ve fázi psaní projektové žádosti, navrhli zúčastněné organizace investovat do dobře udržovaných, 
viditelně atraktivních a přístupných webových stránek. Ta je nyní v provozu a je k dispozici na 
následující adrese: 

 

www.wakeup-europe.eu/platform, 
 

Partneři projektu Wake UP! doufají, že tyto webové stránky budou sloužit jako vzdělávací platforma  
a úložiště téměř 130 sdílitelných zdrojů vytvořených konsorciem Wake UP!. 
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Webové stránky a výuková platforma budou k dispozici v následujících letech, kdy návštěvníci 
budou moci snadno vyhledávat v databázi výukových zdrojů, aplikovat specifické filtry podle toho, 
jaké dotazy mají a jaký typ materiálů hledají. Design webových stránek a vzdělávací platformy 
umožňuje velmi snadnou orientaci. Veškeré informace, které jsou zde k dispozici, nabízejí partneři 
projektu ke sdílení, inspiraci a učení s nadějí, že nápady, práce a výstupy vzniklé během celého období 
partnerství Wake UP! mohou pomoci dalším organizacím občanské společnosti nebo vlastně 
jakýmkoliv jiným zúčastněným stranám, které chtějí vytvářet platformy a prostor pro mladé lidi, aby se 
stali tvůrci změn ve svých komunitách. 

.  
 
 

 
Jménem všech partnerů zapojených do projektu Wake UP!: Cluj-Napoca Volunteer Centre, BEST, D 
kolektiv, Volunteering Matters, Dobrovolnické centrum, z.s., Association Multikultura and 
Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V., doufáme, že tento dokument bude pro čtenáře užitečný  
a inspirativní. Webové stránky a vzdělávací platforma vytvořené konsorciem budou užitečným zdrojem 
znalostí a vodítkem pro aktivní občanství mládeže po mnoho dalších let. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo kontaktů se obraťte na vedoucího partnera na adrese 
info@gemeinsam-in-europa.de. 
 
Děkujeme vám za váš čas a zájem seznámit se s tím, čeho jsme jako projekt Wake UP! Erasmus+ 
společně dosáhli! 
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