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MODUL 1. Modely výuky v oblasti vzdělávání dospělých

1.

2.

Téma
Andragogika-vzdělávání
dospělých

Motivace ve vzdělávání
dospělých

Obsah
• Definice dospělého, kromě
právního aspektu
• Definice vzdělávání dospělých –
aspekty a přístupy
• Cíle vzdělávání dospělých –
myšlenka celoživotního
vzdělávání
• Schopnosti dospělých učit se
• Typy a formy vzdělávání
dospělých
• Institucionální výuka a
neinstitucionální výuka
• Sebevzdělávání
• Doporučení EU pro výuku a učení
dospělých
•
•
•
•
•
•

Odhalit jednotlivé vzorce
vzdělávání
Překážky v učení
Formulování cílů v učení
Formulování potřeb v učení
Optimální okolnosti učení
Plánování individuálního modelu
učení

Výsledky učení
Znalosti:
Vědět, co je podstatou výuky a
učení dospělých
Znát formy a typy učení
Znát směry politiky EU v oblasti
výuky dospělých
Dovednosti:
Rozpoznat typy učení
v závislosti na cílech a
předmětech učení
Mít schopnost rozpoznat
schopnosti studentů

Přednášky
6

Praktická výuka
6

Znalosti:
Znát jednotlivé styly a vzorce
učení
Definovat překážky v učení
Charakterizovat optimální
okolnosti pro proces učení
Dovednosti:
Mít schopnost formulovat cíle
učení

6

3

3.

Moderní metody učení

•
•
•
•
•
•

4.

Metodika práce ve vzdělávání
dospělých

5.

Kultura současné výuky

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Volba metod
Didaktické hry
Problémově-orientované učení
(problémové učení)
Dramatické metody
Diskuse
Koučink, mentoring..

Formulovat potřeby učení
dospělých
Být schopen naplánovat
individuální model učení
Znalosti:
Znát základní interaktivní
metody a jejich cíl
Dovednosti:
Zvolit si vhodnou interaktivní
metodu podle typu látky, která
má být vyučována, a podle
student

Znalosti:
Znát zásady a specifika
vzdělávání dospělých
Znát styly výuky
Znát metody hodnocení
Dovednosti:
Rozlišovat mezi hlavními a
operačními cíli
Stanovit řádné a realizovatelné
operační cíle
Být schopen plánovat
monitorování procesu výuky
Plánovat vhodné metody
ověřování výsledků učení
Znalosti:
Znát stádia procesu výuky
Příprava studenta na proces
Vytváření prostředí pro proces Vědět, jaké druhy materiálů a
nástrojů jsou nezbytné
učení
pro proces výuky
Stanovení potřeb
Vědět, kde najdete materiály a
Stanovení cílů
jaký druh materiálů by měl být
Vypracování plánu
Zásady vzdělávání dospělých
Hlavní a operační cíle
Taxonomie cílů
Výsledky učení
Styly výuky
Monitorování procesu výuky
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků
učení

6

5

6

5

8

8

•
•
•
•
•
•
•
•
6.

7.

Didaktický systém výuky

•

Multimédia ve výuce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sladění metod a technik
Příprava procesu
Hodnocení
Workshop učitele
Zdroje materiálů
Vizuální
a
multimediální
materiály a jejich přizpůsobení
typům výsledků učení
Vypracování materiálů – co
poskytovat a na co upozorňovat
při vyhledávání
Nástroje pro výuku: interaktivní
tabule, počítačové nástroje
Styly učení (Kolb):
konvergentní
divergentní
asimilační
akomodační
Filozofie učení:
klasická
aktivní
konstrukcionismus
blended learning
Krátká historie multimediální
výuky
Typy médií v procesu výuky
Typy e-vzdělávání (e-learningu):
synchronní, asynchronní
Vzdělávaní podporované
internetem (web-based learning)
Vzdělávání podporované
počítačem (computer-based

použit v procesu výuky
Dovednosti:
Být schopen naplánovat řádný
vzdělávací proces
Být schopen zorganizovat řádný
workshop učitele
Mít schopnost shromažďovat
vhodné materiály
Být schopen rozlišit, co by mělo
být pro studenta připraveno a
co by si měl student obstarat
sám
Znalosti:
Znát styly učení a filozofie volby
vhodné metody
Dovednosti:
Mít schopnost přiřadit typu
materiálu a studentů vhodnou
filozofii
Mít schopnost přizpůsobit
metody a materiály stylům
učení

6

6

Znalosti:
Znát vývoj multimediálních
nástrojů pro výuku
Znát typy nástrojů
pro synchronní a asynchronní
výuku
Znát typy nástrojů
Znát možnosti a rozsah každého
typu nástroje
Dovednosti:

8

8

•
•
•
•
8.

Komunikace ve vzdělávání
dospělých

•
•
•
•

learning)
M-learning (mobilní vzdělávání)
Výuková platforma: Moodle –
sekce a nástroje
Strategie přípravy e-kurzu
Pro a proti e-learningu
Přizpůsobení jazyka typu publika
Přesnost komunikace
Komunikační kanály: vizuální,
verbální, neverbální
Řeč těla

9.

Asertivní komunikace a
aktivní naslouchání

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Já” výrok
Parafrázování
Schopnost klást otázky
Stavy pozornosti
Mlčení
Empatie
Projevování emocí
Schopnost projevit potřeby
Schopnost poskytnout zpětnou
vazbu

10.

Dynamika skupiny a „řízení
třídy“

•
•
•

Definice skupiny
Stádia procesu formování skupiny
Role učitele ve skupinovém
procesu
Pravidla skupiny

•

Mít schopnost používat vhodné
nástroje v závislosti na typu
materiálu a studenta
Zvolit si vhodný nástroj podle
typu materiálu
Připravit e-kurz podle pravidel a
strategie s ohledem na studenty
Znalosti:
Znát komunikační kanály
Být si vědom typů komunikace
Znát úlohu typů komunikace
ve výuce dospělých
Dovednosti:
Být schopen přizpůsobit typ a
obsah sdělení příjemci
Znalosti:
Znát techniky aktivního
naslouchání
Znát techniky asertivní
komunikace
Dovednosti:
Používat techniky aktivního
naslouchání ve vzdělávacím
procesu
Používat techniky asertivní
komunikace ve vzdělávacím
procesu
Znalosti:
Znát rozdíly mezi formálními a
neformálními skupinami
Uvědomovat si dynamiku
formování skupiny
Znát pravidla skupiny

4

6

8

8

6

8

11.

Překážky v komunikaci a
řešení sporů (konfliktů)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informační šum
Psychické bariéry
Kulturní bariéry
Postoje a přesvědčení
Hodnoty
Gordonovy typy bariér
Definice a charakteristika sporu
Fáze sporu
Strategie reakce na situaci sporu
Účinné plánování procesu řešení
sporů – styly a strategie

12.

Interkulturní prostředí a
legislativní rámec
celoživotního vzdělávání,
bydlení, zaměstnanost a
zdravotní péče pro žadatele o
azyl a Romy

•

Právní a sociální statut žadatelů
o azyl a Romů v členských
státech EU
Specifické vzdělávací potřeby
Zásady individualizované výuky

•
•

Dovednosti:
Rozpoznat stádia vývoje skupiny
Mít schopnost správně reagovat
na procesy uvnitř skupiny
Znalosti:
Znát hlavní příčiny překážek
v komunikaci
Znát charakteristiku sporu
Znát strategie řešení sporu
Dovednosti:
Rozpoznat možné překážky
v komunikaci a předcházet
problémům s překážkami / řešit
je
Řídit patřičné stádium sporu
Být schopen používat správné
techniky řešení sporu (konfliktu)
Znalosti:
Rozpoznat specifické potřeby a
znát legislativní rámec
pro vzdělávání dospělých
ze znevýhodněných skupin,
zejména žadatelů o azyl a Romů
Dovednosti:
Schopnost budovat
transkulturní vzdělávací
prostředí a interkulturní
komunikaci v kontextu
vzdělávání dospělých

8

5

6

5
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KURIKULUM P-EE
Modul 2: Moderní komunikační technologie
Téma
1.

Úvod do e-learnigu

Výsledky učení

Obsah
➢ Co je to E-learning?

Znalosti:

➢ E-learningové přístupy

Student bude umět definovat e-

➢ Rozdíly mezi tradičním

learning a bude znát hlavní

vzděláváním a e-learningem
➢ Volba vhodné IKT

Přednášky
(hodiny)

Semináře/cvičení
(hodiny)

14

4 cvičení
0 seminářů

aspekty provádění řádného
procesu e-learningu.

Dovednosti:
Student bude schopen pracovat
s hlavními pojmy IKT a
používat je.
Student bude schopen
porozumět hlavním teoriím a
metodám využívání IKT
v současné společnosti.

2.

Komunikační technologie

➢ Pojem komunikační
technologie

Znalosti:

➢ Vývoj komunikačních
technologií
➢ Hlavní nástroje

Student bude znát hlavní pojmy

6

2 cvičení
0 semináře

12

4 cvičení
0 seminářů

informačních a komunikačních
technologií.

komunikačních technologií

Student bude znát základní

o Osobní počítač

funkce osobních počítačů a

o Notebook

operačních systémů.

o Chytrý telefon
o Interaktivní tabule

Dovednosti:

o Tablet

Student bude schopen
rozlišovat technologie podle
jejich znaků a potenciálu.

3.

Nástroje pro obsah: Disk
Google

➢ Pojem a rozmanitost cloud
computingu
➢ Disk Google a jeho znaky:
o Složky

Znalosti:
Student bude umět definovat
cloud computing a pojmenovat
jeho hlavní vlastnosti.

o Dokumenty
o Formuláře

Dovednosti:

o Sdílení

Student bude schopen vytvářet
a sdílet soubory s pomocí
cloud-computingu, zejména
Disk Google

4.

Nástroje pro audio a video
konference: Skype,
Microsoft Meeting

➢ Cíle a výhody video a audio
konferencí
➢ Hlavní požadavky

Znalosti:
Student bude schopen
vyjmenovat výhody a

na hardware pro video a audio

nevýhody oblíbených nástrojů

konference

pro audio a video konference

➢ Užitečné nástroje pro video a
audio konference: Skype,

Dovednosti:

Microsoft Meeting, Google

Student bude schopen aplikovat

Hangouts

nástroje pro audio a video

14

4 cvičení
0 seminářů

12

3 cvičení
0 seminářů

konference v různých
kontextech.

5.

Vztahy s médii (Media
Relations)

➢ Rozdíly mezi vztahy s médii a

Znalosti:

vztahy s veřejností (public

Student bude znát hlavní znaky

relations)

vztahů s médii

➢ Nová média verzus tradiční
média
➢ Cíle vztahů s médii

Dovednosti:
Student bude schopen uplatnit
hlavní znaky médií za účelem
zásahu cílových skupin.

6.

Sociální sítě nových médií
a online komunikace

➢ Výhody a funkce nových médií

Znalosti:

➢ Negativní účinky sociálních médií

Student bude znát hlavní

➢ Nejoblíbenější komunikační

výhody a nevýhody nových

kanály v nových médiích (email,

médií; bude schopen

blogy, Youtube, Facebook,

vyjmenovat a popsat

Twitter, LinkedIn, Snapchat,

nejoblíbenější sociální sítě a

Pinterest)

komunikační kanály.

12

6 cvičení
0 seminářů

12

2 cvičení
2 semináře

Dovednosti:

Student bude schopen zvolit
vhodný komunikační kanál a
využívat jeho hlavní znaky.

7.

Publicita ve vzdělávání

➢ Důležitost viditelnosti
vzdělávacích procesů a výsledků

Znalosti:
Student bude znát zásady

➢ Zásady a nástroje pro zveřejňování zveřejňování vzdělávání.
vzdělávání
➢ Platformy pro vzdělávání: příklady Dovednosti:
(Epale)

Student bude schopen uvést
důležitost publicity
ve vzdělávání a zvolit příslušné
platformy pro vzdělávání.

8.

Techniky a nástroje

➢ Spolehlivé vyhledávače a jejich
funkce
➢ Systémy pro správu obsahu:
WordPress
➢ Systémy řízení vzdělávání:

Znalosti:
Student bude znát hlavní
techniky a nástroje
pro vyhledávání informací,
správu obsahu a řízení výuky.

Moodle
➢ Hromadné otevřené online kurzy:
Coursera, EdX

Dovednosti:

14

Student bude schopen zvolit

4 cvičení
0 seminářů

vhodné a nejspolehlivější
nástroje pro vyhledávání
informací, správu obahu a
řízení výuky.

9.

Multimediální výuka

➢ Krátká historie multimediální
výuky
➢ Typy médií v procesu výuky
➢ Typy e-learningu: synchronní,
asynchronní

Znalosti:
Znát vývoj multimediálních
nástrojů pro výuku
Znát typy nástrojů
pro synchronní a asynchronní
výuku
Dovednosti:

14

4 cvičení
0 seminářů

Mít schopnost využívat
správných nástrojů podle typu
látky/materiálu a studentů

KURIKULUM P-EE
Modul 3: Řízení lidských zdrojů: výzkum, analýza, plánování a provádění
Téma
1.

ÚVOD DO ŘÍZENÍ
LIDSKÝCH ZDROJŮ

Výsledky učení

Obsah
➢ Hlavní pojmy řízení lidských
zdrojů
➢ Lidské zdroje jako strategický

Přednášky
(hodiny)

Semináře/cvičení
(hodiny)

Znalosti:
Student bude mít základní
znalosti v oblasti řízení lidí

faktor
➢ Lidé nebo stroj?
➢ Vyškolený nebo stále
vyžadující vyškolení?

Dovednosti:
Student bude schopen
rozpoznat různé teorie, typy a

6

modely řízení lidských zdrojů.

2 cvičení
0 seminářů

Student bude schopen pochopit,
proč některé modely
nefungovaly u společností
s historií.

2.

NÁSTROJE PRO
VYHLEDÁVÁNÍ

➢ Úvod do obecných nástrojů
pro vyhledávání
➢ Analýza pracovních míst

Znalosti:
Student bude znát nástroje
pro vyhledávání uchazečů.

12

2 cvičení
0 seminářů

➢ Nábor

Student bude umět vést

➢ Pohovory

pohovor a interpretovat

➢ Testy a dotazníky

náborové testy a dotazníky.

Dovednosti:
Student bude schopen
vypracovat plán pro nábor
zaměstnanců.
Student bude schopen
interpretovat a vypracovat
náborové testy a dotazníky.

3.

NABÍDKA A POPTÁVKA

➢ Analýza trhu: místní, národní
a mezinárodní

Znalosti:
Student bude umět

➢ Práce z domova

interpretovat a chápat trh

➢ Poptávané a nabízené

(nabídku a poptávku) v oblasti

dovednosti
➢ Vnitřní a vnější zdroje

lidských zdrojů.
Student bude znát různé typy
práce a bude schopen
analyzovat a předpokládat
budoucí scénáře.

12

2 cvičení
0 seminářů

Dovednosti:
Student bude schopen
interpretovat trh v oblasti
lidských zdrojů, rozumět mu a
diskutovat o něm.
4.

ROLE

➢ Organizační struktura
(organigram)

Znalosti:
Student bude mít nástroje

➢ Role a pravidla

pro vytváření postupů a pokynů

➢ Jak zlepšovat interní vztahy

pro nejlepší organizační
strukturu.

Dovednosti:

12

Student bude schopen
interpretovat, chápat a sepsat
role a pravidla pro společnost.
Student bude schopen
zlepšovat interní vztahy.

5.

DUŠEVNÍ KAPITÁL

➢ Definice a význam duševního

Znalosti:

kapitálu
➢ Hodnocení výkonnosti

16

2 cvičení
0 seminářů

➢ Přenositelnost duševního
kapitálu
➢ Duševní a vztahový kapitál

Student bude znát základní
informace o duševním kapitálu

1 cvičení
3 semináře

a nástroje pro jeho zhodnocení.

Dovednosti:
Student bude mít schopnost
rozpoznat duševní kapitál a
využívat nástroje k jeho
zhodnocení.

6.

KOMUNIKAČNÍ
KANÁLY

➢ Úvod do komunikace uvnitř
společností
➢ Osobní versus písemná versus
digitální komunikace
➢ Nástroje, školení a psaná pravidla

Znalosti:
Student bude znát obecná
pravidla a nástroje
komunikačních kanálů uvnitř
společností.

pro komunikaci
➢ Neexistence psaných pravidel
(zvyky, osvědčené postupy)
➢ Komunikace navenek

4 cvičení
0 seminářů

12
Dovednosti:
Student bude schopen plánovat
a spravovat plánovací kalendář
komunikace uvnitř společností.

7.

ŠKOLENÍ A MOTIVACE ➢ Strategické role celoživotního
učení

Znalosti:
Student bude mít seznam

➢ Umění motivace

návrhů ke zlepšení motivace

➢ Zaměstnanecké výhody

lidských zdrojů.

Dovednosti:

12

4 cvičení
0 seminářů

Student bude schopen školit
(začátečníky) v oblasti
motivování pracovníků.

8.

TAKTICKÉ A
STRATEGICKÉ
PLÁNOVÁNÍ

➢ Plánování s cílem neztratit
kontrolu
➢ Strategické zapojení a strategická
rozhodnutí
➢ Dlouhodobé vize aktivit

Znalosti:
Student bude znát praktické
nástroje a případové studie
týkající se plánování aktivit
v oblasti lidských zdrojů.
.
Dovednosti:
Student bude schopen plánovat
taktické a strategické aktivity
pro lidské zdroje.

16
4 cvičení
0 seminářů

9.

PROVÁDĚNÍ
PROGRAMU

➢
➢
➢
➢
➢

Úvod do provádění programu
Technický systém
Obchodní systém
Sociální systém
Spolupráce napříč systémy

Znalosti:
Studenti budou disponovat
znalostmi a dovednostmi
v oblasti porozumění, výběru a
integrace vhodného systému.

4 cvičení
0 seminářů

12
Dovednosti:
Studenti budou schopni
provádět program s využitím
podnětů vzniklých z vnějších a
vnitřních pobídek.
10.

DOSAHOVÁNÍ ZMĚNY

➢ Schopnost změnit modely a
aktivity
➢ Kulturní změny
➢ Navrhování změn
➢ Zlepšování prostřednictvím
změn

Znalosti:

2 cvičení
0 seminářů

Studenti budou disponovat
nástroji pro řízení změn.

Dovednosti:
Studenti budou schopni
interpretovat a chápat změny
tržního, kulturního a
ekonomického prostředí.

10

MODUL 4
Transkulturní kompetence
Obecné kurikulum
180 hodin interaktivního a participativního vzdělávání dospělých, včetně:
• odborných vstupů;
• brainstormingových sezení;
• moderované diskuse;
• interaktivního cvičení v malých skupinách, následované brífinky.
Zdůvodnění
⚫ Modul pojednává o rozvoji interkulturní kompetence prostřednictvím vzdělávání dospělých.
⚫ Činí to tím, že podrobně popisuje povahu interkulturní kompetence a jejích komponent, jmenovitě specifických
postojů, znalostí, porozumění, dovedností a jednání, které společně umožňují jednotlivcům pochopit sami sebe
a ostatní v kontextu rozmanitosti a vzájemně na sebe působit a komunikovat s těmi, kdo jsou vnímáni jako
osoby náležející k odlišné kultuře.
⚫ Nabízí logický základ pro systematický rozvoj této kompetence a popisuje celou škálu teorií, které by mohly
souviset s metodickými přístupy, vhodnými pro její rozvíjení v nejrůznějších kontextech vzdělávání dospělých
v Evropě.
Cílové skupiny
⚫ Tento modul je navržen jako podpora pro vzdělavatele dospělých, působící v interkulturních prostředích
v Evropě.
⚫ Rovněž by mohl být užitečný pedagogům, cvičným učitelům, mentorům a koučům, autorům učebnic, autorům
kurikulí a tvůrcům politik v oblasti informálního, neformálního a formálního vzdělávání; jakož i jakékoli osobě
odpovědné za vzdělávání v souvislosti s interkulturní kompetencí.
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