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Kurikulum „Expert pro koordinaci vzdělávání a zaměstnanosti“

Modul 01: Modely výuky ve vzdělávání dospělých. Cíle školení.
První modul kurikula představuje úvod do základní problematiky účinného a inovativního
vzdělávání dospělých. Má poskytovat základní návod pro nastavení procesu učení a výuky,
organizaci vzdělávacího prostředí a budování hodnotných vztahů s dospělými studenty.

Struktura a základní informace o Modulu 01
Přednášky
78

Modul 01
Celkem

Praktická výuka
73
151

Modul 01 byl navržen tak, aby obsahoval 151 hodin školení, zahrnujících 78 hodin
přednášek a 73 hodin praktické výuky. Modul sestává z 12 výukových jednotek:

Témata

Přednášky

Praktická
výuka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andragogika – vzdělávání dospělých
Motivace ve vzdělávání dospělých
Moderní metody učení
Metodika práce ve vzdělávání dospělých
Kultura současné výuky
Didaktické systémy výuky
Multimédia ve výuce
Komunikace ve vzdělávání dospělých
Asertivní komunikace a aktivní naslouchání
Dynamika skupiny a „řízení třídy“

6
6
6
6
8
6
8
4
8
6

6
3
5
5
8
6
8
6
8
8

11.
12.

Překážky v komunikaci a řešení sporů (konfliktů)
Interkulturní prostředí a legislativní rámec celoživotního
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost a zdravotní péče
pro žadatele o azyl a Romy

8
6

5
5

78

73

CELKEM

151
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Účelem přednášek je prezentovat účastníkům nejdůležitější informace týkající se
tematického rozsahu výukové jednotky. Cílem praktické výuky je pak umožnit účastníkům
získané informace si vyzkoušet a využít v praktických cvičeních a cvičných úkolech,
diskutovat o otázkách, které se setkaly s velkým zájmem účastníků nebo které v nich
vyvolávají obzvláštní obavy, a ověřit si praktické schopnosti, které si účastníci osvojili během
své účasti v programu.
Jelikož modul 01 představuje teoretické a metodické předpoklady pro plánování,
provádění a hodnocení vzdělávacích procesů pro dospělé studenty, je důležité, aby kurz jako
takový odrážel prezentovanou problematiku. Jinými slovy:
• školitel by měl vypracovat metodický plán přednášek i praktické výuku založený
na předpokladech učení dospělých (model zkušenostního učení D. Kolba);
• školitel by měl motivovat účastníky způsobem přihlížejícím ke specifičnosti
dospělých studentů (nasměrovat je k realistickým, praktickým cílům, používat
pozitivní posilování, definovat praktické použití osvojených znalostí atd.);
• školitel by měl informace a dovednosti rozvíjené během přednášek a praktické
výuky zasazovat do praktického kontextu a propojovat je s profesními a osobními
zkušenostmi dospělých studentů;
• školitel by měl používat metody výuky a učení, které zohledňují individuální
rozdíly mezi dospělými studenty např.: v kognitivních schopnostech, v kognitivní
kontrole, v kognitivních stylech a ve stylech učení;
• školitel by měl vytvářet bezpečnou atmosféru, eliminovat stresory, poskytovat
účastníkům pocit samostatnosti a schopnosti svobodně se projevovat;
• ve vztahu k účastníkům by školitel měl aplikovat zásady účinné andragogické
komunikace a aktivního naslouchání.

Charakteristika výukových jednotek
Jednotka 01
Andragogika – vzdělávání dospělých

Přednášky
6 hodin

Praktická cvičení
6 hodin

Jednotka 01 slouží jako úvod do problematiky vzdělávání dospělých. Prezentuje základní
informace týkající se vývoje andragogiky jako nezávislého vědeckého oboru, jehož cílem je
zkoumat procesy učení dospělých. Hlavní náplní jednotky 01 je ukázat cíle, determinanty a
organizační formy učení dospělých v kontextu specifičnosti a potřeb současného trhu práce a
znalostní ekonomiky, jakož i doporučení Evropské unie v této oblasti.

Obsah přednášek:
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•
•

•
•

•

Definice dospělého, kromě právního aspektu. Uvedení biologických, sociálních a
kulturních faktorů určujících pojem dospělosti.
Definice vzdělávání dospělých – aspekty a přístupy. Přehled základních
andragogických koncepcí vypracovaných v 20. a 21. století (Edward Lee Thorndike a
vědecký trend andragogiky; Eduard C. Lindeman a umělecký trend andragogiky,
Malcolm Knowles a psychologická studie vzdělávání dospělých, David Kolb a model
zkušenostního učení, dopad výzkumu mozku na moderní metodiku vzdělávání
dospělých - neuroandragogika).
Cíle vzdělávání dospělých – myšlenka celoživotního učení. Typy a formy vzdělávání
dospělých. Institucionální výuka a neinstitucionální výuka.
Sebevzdělávání. Model postupného sebeřízeného učení G. Growa. Stádia rozvoje
kompetencí k učení. Model vztahu učitel-student v různých stádiích vývoje
kompetence k učení.
Doporučení EU pro výuku a vzdělávání dospělých.

Obsah praktické výuky:
•
•
•
•

Diskuse o důležitosti osobního a profesního rozvoje v kontextu specifičnosti a
požadavků současného trhu práce.
Analýza procesu vývoje kompetenčního modelu současného zaměstnance
od koncepce „znalostního pracovníka” k „učícímu se pracovníkovi”.
Rozvíjení dovedností rozpoznávání typů učení v závislosti na cílech a předmětech
učení.
Analýza oblastí rozvoje vlastních kompetencí ve vztahu k účastníkům školení (uvedení
forem a výsledků učení v kontextu učení se z instrukcí, učení se z výkonu práce, učení
se ze sociální spolupráce, osobního vzdělávání – u každého účastníka školení).
Jednotka 02

Přednášky

Motivace

6 hodin

ve vzdělávání dospělých

Praktická výuka
3 hodiny

Předmětem jednotky 02 je motivace dospělých ke vzdělávání/ učení se a rozvíjení se.
Poskytuje informace o základních teoriích souvisejících s potřebami a zájmy dospělých
s ohledem
na vzdělávání, osobní a profesní rozvoj. Primárním cílem jednotky 02 je rozvinou schopnost
účastníků řádně identifikovat potřeby vzdělávání/učení dospělých studentů a odpovídajícím
způsobem formulovat jejich vzdělávací cíle.
Obsah přednášek:
•

Základní teorie týkající se motivace dospělých ke vzdělávání/učení se a rozvíjení se
(například: teorie tří kategorií potřeb (ERG) Claytona Alderfera, teorie potřeb
D. McClellanda, Herzbergova teorie motivace a hygieny, faktory motivující dospělé
k učení podle Malcolma Knowlese).
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•
•
•

Stanovení vzdělávacích potřeb dospělých studentů. Zásady budování kompetenčního
modelu pro školení a vzdělávání.
Formulování cílů vzdělávání dospělých.
Optimální okolnosti pro vzdělávání/učení. Odhalování individuální vzdělávacích
vzorců. Definování a odstranění překážek v učení/vzdělávání.

Obsah praktické výuky:
•
•
•

Praktická cvičení týkající se provádění analýzy vzdělávacích potřeb dospělého
studenta a budování kompetenčního modelu.
Nácvik schopnosti formulovat vzdělávací cíle pomocí metody SMART.
Rozvíjení dovedností navrhnout individuální model učení, s přihlédnutím
k individuálním stylům a vzorcům učení.
Jednotka 03

Přednášky

Moderní
metody
učení

6 hodin

Praktická výuka

5 hodin

Jednotka 03 poskytuje úvod do didaktických otázek souvisejících se vzděláváním
dospělých. Soustřeďuje se na představení zásad ovlivňujících výběr výukových metod a
nástrojů a nástrojů pro specifické podmínky a potřeby dospělých studentů. Jednotka 03
rovněž prezentuje vybrané výukové metody, obzvláště účinné v kontextu vzdělávání
dospělých, a vzdělávací procesy. Nejdůležitějším cílem jednotky 03 je připravit účastníky
školení tak, aby byli schopni samostatně navrhovat úkoly a cvičení pro dospělé studenty
na základě navržených metodik. Rovněž však kultivovat jejich postoj k otevřenosti a
zvídavosti vůči moderním metodám výuky a učení, schopnost nezávisle rozvíjet svou
kompetenci v této oblasti.
Obsah přednášek:
•
•

•

Zásady výběru metod výuky a učení v kontextu stanovených potřeb a kognitivních
předpokladů dospělých studentů.
Seznámení s vybranými metodami didaktické práce s dospělými studenty: didaktické
hry, problémově-orientované učení (PBL), dramatické metody, diskuse, koučink,
mentoring.
Přehled pravidel pro nastavení didaktických lekcí pro dospělé studenty s využitím
vybraných metod.

Obsah praktické výuky:
•

Osvojení si dovedností zvolit vhodnou interaktivní metodu podle typu vyučované
látky a studenta.
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•

Vštěpování schopnosti nastavit učební činnosti pro dospělé studenty na základě
zvolených výukových metod: didaktické hry, problémově-orientované učení,
dramatické metody, diskuse, koučink, mentoring).
Jednotka 04
Metodika práce ve vzdělávání dospělých

Přednášky
6 hodin

Praktická výuka
5 hodin

Jednotka 04 školení se zabývá nejdůležitějšími zásadami nastavování, monitorování a
hodnocení výukového procesu u dospělých. Jejím účelem je připravit účastníky na řádnou
formulaci cílů a výsledků učení na základě taxonomií běžně užívaných ve vzdělávání
dospělých. Jednotka 04 rovněž poskytuje účastníkům informace o volbě a využití nástrojů
k monitorování a hodnocení procesu učení. V rámci seminářů a cvičení jim umožňuje naučit
se používat tyto informace a dovednosti v praxi.
Obsah přednášek:
•

•
•
•

•

Zásady vzdělávání dospělých. Základní informace o kognitivních procesech dospělých.
Organizace procesu učení dospělých na základě znalostí funkce mozku (základní
informace o neuroandragogice).
Výsledky učení a taxonomie cílů. Předpoklady a zásady praktického využívání
taxonomie podle Benjamina Blooma.
Monitorování výukového procesu.
Oblasti hodnocení práce vzdělavatele dospělých (reakce účastníků na učení, měření
výsledků učení, změna v chování účastníků jako výsledek účasti na vzdělávacím
procesu).
Zásady hodnocení práce dospělých studentů a zajištění konstruktivní zpětné vazby
dospělým studentům.

Obsah praktické výuky:
•
•
•

Praktická cvičení zahrnující formulování hlavních a operačních cílů a výsledků učení
ve světle taxonomie Benjamina Blooma.
Nácvik dovedností monitorování výukového procesu.
Osvojení si schopnosti zvolit metody hodnocení vzdělávacího procesu v souladu s cíli
a výsledky učení.
Jednotka 05

Přednášky

Kultura současné výuky

8 hodin

Praktická výuka
8 hodin

Jednotka 05 představuje nejdůležitější informace o procesním modelu výuky a jeho aplikaci
v kontextu vzdělávání dospělých. V této části školení se účastníci seznámí se zásadami řádné
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přípravy dospělých studentů na účast v procesu učení a s pravidly vytváření vzdělávacího
prostředí napomáhajícího efektivní práci. Budou připraveni zapojit dospělé studenty do
procesu stanovení jejich vzdělávacích potřeb a formulování cílů učení. Obsah prezentovaný
v jednotce 05 umožní účastníkům plánovat svůj vlastní výukový proces na základě vzorce
zkušeností dospělých studentů. Praktická výuka naplánovaná v rámci jednotky 05 připraví
účastníky na to, aby byli schopni sami připravovat efektivní a atraktivní výukové materiály
účinné pro výuku dospělých studentů.
Obsah přednášek:

• Příprava dospělého studenta na proces učení.
• Vytváření prostředí pro proces učení (úprava prostoru pro učení, odstranění rušivých
faktorů, navození přátelské atmosféry ve skupině a budování vztahu s přednášejícím).

• Zapojení dospělých studentů do procesu plánování vzdělávacího procesu a stanovení
jejich vzdělávacích potřeb.

• Nastavování procesu vzdělávání dospělých na základě modelu zkušeností.
•

Výběr a příprava didaktických materiálů v kontextu vzdělávání dospělých. Vizuální a
multimediální materiály a jejich přizpůsobení typu výsledků učení.

Obsah praktické výuky:
•
•
•
•

Osvojení si dovedností vhodné úpravy vzdělávacího prostoru, který podporuje učení
a výuku dospělých.
Navrhování aktivit, které připravují dospělé na efektivní učení a sebevzdělávání
(rozvíjení kompetencí k učení).
Navrhování aktivit zapojujících dospělé studenty do procesu plánování vzdělávání a
formulování cílů učení (diskuse, pracovní skupiny, šetření).
Nácvik schopnosti připravit si didaktické materiály (tradiční i multimediální).
Jednotka 06
Didaktic
ké
systémy
výuky

Přednášky

6 hodin

Praktická výuka

6 hodin

Jednotka 06 představuje základní znalosti o výukových strategiích využívaných ve vzdělávání
dospělých. Charakterizuje hlavní předpoklady kognitivismu, konstruktivismu a konektivismu jako
hlavní filozofie moderního vzdělávání dospělých. Dalším tématem nastíněným touto jednotkou
školení jsou styly učení podle teorie D. Kolba. Účastníci se obeznámí s charakteristikami studentů
reprezentujících jednotlivé styly: konvergentní, divergentní, asimilační, akomodační. Seznámí se
s tím, jak zvolit výukové metody a nástroje vhodné pro typické preference a podmínky učení
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každé skupiny dospělých studentů. Jednotka 06 rovněž připraví účastníky na vypracování
sylabu vzdělávacích aktivit určených pro dospělé studenty.
Obsah přednášek:
•

•

•

Vzdělávací strategie využívané ve vzdělávání dospělých: charakteristika pojmu
kognitivismus, konstruktivismus a konektivismus. Nastavování aktivit pro dospělé
studenty na základně jednotlivých strategií.
Styly učení (Kolb): konvergentní, divergentní, asimilační, akomodační: Charakteristika
dospělých studentů reprezentujících daný styl a jejich typické potřeby a preference
pro asimilaci, zpracování a zapamatování informací.
Tvorba sylabu a klíčové informace o tvorbě programů školení a vzdělávání dospělých.

Obsah praktické výuky:
•
•

•

Rozvíjení dovedností účastníka vypracovat plány vyučovací hodiny a vzdělávacích
aktivit na základě kognitivní, konstruktivistické a konektivistické strategie.
Rozvíjení schopnosti účastníka individualizovat výukový proces pro dospělé studenty,
podle individuálních preferencí osob reprezentujících styly učení: konvergentní,
divergentní, asimilační, akomodační.
Praktické uplatnění znalostí o koncipování a tvorbě sylabu.
Jednotka 07
Multimédia

Přednášky
ve výuce

8 hodin

Praktická výuka
8 hodin

Jednotka 07 představuje téma využívání moderních technologií ve vzdělávání dospělých
ze dvou hledisek:
1) využívání digitálních a multimediálních nástrojů v tradičním výukovém procesu; 2) zásady
a charakteristiky výuky v prostředí e-learningu a blended-learningu, jakož i využívání Mlearningu. V rámci první části se účastníci dozvědí o tom, jaké jsou výhody a rizika
podporování výukového procesu technologiemi, především ve vztahu k dospělým
studentům. Účastníci se rovněž seznámí s digitálními nástroji, které mohou využívat ve své
vlastní práci s dospělými studenty. V rámci distanční a podpůrné výuky se účastníci
teoreticky a prakticky připraví na nastavování a provádění vzdělávání dospělých na základě
oblíbených vzdělávacích platforem, s využitím příkladu platformy Moodle.
Obsah přednášek:
•

Využívání multimediálních nástrojů a internetu ve výuce a učení dospělých – výhody,
hrozby. Prezentace příkladů vzdělávacích aplikací.

•

•

Metodické předpoklady distančního vzdělávání, podpůrného vzdělávání, mobilního
vzdělávání. Typy e-learningu: synchronní, asynchronní. Charakteristika vztahu učitelstudent v distančním vzdělávání.
Nastavování procesu učení s využitím vzdělávacích platforem. Výuková platforma:
Moodle – sekce a nástroje. Strategie přípravy e-kurzu.

Obsah praktické výuky:
•
•
•
•

Nácvik schopnosti používat vhodné nástroje v závislosti na typu materiálu/látky a
cílových studentů.
Cvičení s využitím vybraných multimediálních aplikací pro vzdělávání dospělých.
Rozvíjení schopnosti nastavit výukové procesy v kontextu distančního, podpůrného a
mobilního vzdělávání.
Rozvíjení dovedností efektivní didaktické komunikace ve virtuálním prostředí.
Jednotka 08
Komunikace ve vzdělávání dospělých

Přednášky
4 hodiny

Praktická výuka
6 hodin

Jednotka 08 je první z výukových jednotek, které se týkají měkkých dovedností vzdělavatele
dospělých. Tento oddíl představuje hlavní předpoklady efektivní verbální a neverbální
komunikace ve vztahu učitel-student, ve vztahu k dospělým. Účastníkům budou rovněž
poskytnuty praktické návody, jak uzpůsobit vzorec a styl komunikace specifičnosti a
preferencím předpokladů individuálních studentů. Součástí tohoto oddílu školení je rovněž
prezentace kanálů interní a externí komunikace ve vzdělávacím procesu.
Obsah přednášek:
•
•
•
•
•

Komunikační kanály: vizuální, verbální, neverbální. Stručná charakteristika
komunikačního procesu pro každý z těchto kanálů.
Přizpůsobení jazyka typu publika.
Úloha neverbální komunikace ve vztahu učitel-student.
Definice interní a externí komunikace. Rozdíly mezi interní a externí komunikací: účel,
typ, četnost, vzdálenost, témata.
Úloha dvou typů komunikace ve vzdělávacím procesu.

Obsah praktické výuky:
•
•
•

Analýza vlastních komunikačních podmínek účastníka v kontextu didaktické práce.
Rozvíjení schopnosti přizpůsobit typ a obsah sdělení recipientovi.
Praktický nácvik využívání efektivních technik verbální a neverbální komunikace
ve vzdělávacím kontextu.
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•

Rozvíjení schopnosti využívat kanály interní a externí komunikace ve vzdělávacím
procesu.
Jednotka 09

Přednášky

Asertivní komunikace a aktivní naslouchání

8 hodin

Praktická výuka
8 hodin

Hlavním cílem jednotky 09 je rozvíjet kompetence účastníků rozhodující pro budování
pozitivních vzdělávacích vztahů s dospělými studenty: dovednosti aktivního naslouchání a
asertivní komunikace. Tato část školení je velmi prakticky zaměřená a soustřeďuje se
na rozvíjení klíčových kompetencí vzdělavatele dospělých, které rozhodují o efektivitě aktivit
v dané oblasti: přenos znalostí a dovedností, budování pozitivní didaktické kázně v rámci
skupiny, poskytování konstruktivní a informativní zpětné vazby o pokroku dosaženém
dospělými studenty a o jejich chybách.
Obsah přednášek:
•
•
•
•

Důležitost rozvíjení dovedností aktivního naslouchání v kontextu práce vzdělavatele
dospělých.
Zásady a metody aktivního naslouchání: „Já” výrok, parafrázování, schopnost klást
otázky, stavy pozornosti, mlčení, empatie.
Techniky asertivní komunikace v kontextu práce učitele. Projevování emocí.
Schopnost projevit potřeby.
Konstruktivní zpětná vazba a její úloha ve vzdělávání dospělých.

Obsah praktické výuky:
•
•

•

Workshop na téma aktivního naslouchání. Rozvíjení praktických dovedností
využívání technik aktivního naslouchání ve vzdělávacím procesu.
Využívání technik asertivní komunikace ve vzdělávacím procesu. Rozvíjení schopnosti
asertivity v situacích souvisejících s budováním pozitivní kázně učitelem při didaktické
práci.
Rozvíjení schopnosti poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu dospělému studentovi
s použitím vybraných technik.
Jednotka 10

Přednášky

Skupino
vá
dynamika a „řízení třídy”

6 hodin

Praktická výuka
8 hodin

Cílem jednotky 10 je připravit účastníky na to, aby hráli roli lídra týmu pro dospělé studenty a
efektivně koordinovali a řídili práci těchto týmů. V této části školení je obzvláštní důraz kladen
na zásadní rozdíly mezi rolí a úkoly učitele (jako lídra týmu studentů) v kontextu školní výuky a
andragogické výuky. Účastníci budou seznámeni se základními informacemi o skupinovém
procesu a specifických potřebách týmu studentů v různých stádiích tohoto procesu.
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Rovněž budou připraveni efektivně podporovat týmy studentů v každé fázi jejich rozvoje.
Obsah přednášek:
•
•
•

Definice skupiny. Hlavní rozdíl mezi skupinou a týmem. Rozdíly mezi formálními a
neformálními skupinami.
Stádia procesu formování skupiny. Teorie situačního vedení Paula Herseyho a Kena
Blancharda ve vzdělávacím kontextu rozvíjení skupin studentů.
Role učitele ve skupinovém procesu.

Obsah seminářů/cvičení:
•
•
•

Rozvíjení schopnosti rozpoznat konkrétní stádium rozvoje skupiny.
Rozvíjení schopnosti vhodných reakcí na procesy uvnitř skupiny.
Analýza kompetenčního modelu učitele jako lídra, manažera, koordinátora a
facilitátora studentských týmů tvořených dospělými.
Jednotka 11

Přednášky

Překážky V komunikaci a řešení sporů (konfliktů)

8 hodin

Praktická výuka
5 hodin

Jednotka 11 prezentuje informace, které mohou být obzvláště užitečné pro školení účastníků
v kontextu složitých situací vyplývajících z komunikačních nedorozumění a konfliktních
situací typických pro práci s dospělými studenty. Jednotka 11 se zabývá také nejdůležitějšími
informacemi o překážkách efektivní pedagogické komunikace. Navrhuje efektivní techniky
s cílem zmírnit tyto obtíže v komunikaci s dospělými studenty. Obsah jednotky se také
zabývá klasifikací a řízením mezilidských sporů, které mohou vzniknout ve vztahu učitelstudent nebo ve vztahu mezi studenty.
Obsah přednášek:
•
•
•

Překážky verbální a neverbální komunikace (informační šum, psychické bariéry,
kulturní bariéry, postoje a přesvědčení, hodnoty). Gordonovy typy bariér.
Efektivní řízení sporů v kontextu práce učitele. Definice a charakteristika sporu. Fáze
sporu. Strategie reakce na situaci sporu.
Efektivní plánování procesu řešení sporů – styly a strategie.

Obsah praktické výuky:
•

Rozvíjení schopnosti rozpoznat možné překážky v komunikaci a předcházet
problémům s překážkami/řešit je.
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•
•

Rozvíjení schopnosti řídit patřičné stádium sporu.
Praktické školení v oblasti využívání technik řešení sporů v kontextu studentských
skupin.

Jednotka 12
Interkulturní prostředí a legislativní rámec celoživotního
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost a zdravotní péče
pro žadatele o azyl a Romy

Přednášky
6 hodin

Praktická výuka
5 hodin

Nejdůležitějším cílem jednotky 12 je identifikovat specifické potřeby a právní rámce
pro vzdělávání dospělých ze znevýhodněných skupin, s obzvláštním důrazem na žadatele
o azyl a Romy. Z tohoto důvodu jednotka 12 prezentuje nejdůležitější informace o právní
situaci těchto skupin. Klíčovým prvkem jednotky je krátká prezentace speciálních
vzdělávacích potřeb osob náležejících do znevýhodněných skupin, které mohou být
výsledkem jejich životní a sociální situace. Jednotka 12 také poskytuje praktické návody
ohledně organizačních forem a výukových metod odpovídajících specifickým potřebám
takových studentů.
Obsah přednášek:
•
•
•

Právní a sociální statut žadatelů o azyl a Romů v členských zemích EU.
Specifické vzdělávací potřeby dospělých studentů náležejících do skupin žadatelů
o azyl a Romů.
Zásady individualizované výuky dospělých studentů příslušejících do skupin žadatelů
o azyl a Romů.

Obsah praktické výuky:
•
•
•

Rozvíjení dovedností budování interkulturního vzdělávacího prostředí a interkulturní
komunikace v kontextu vzdělávání dospělých.
Vybrané výukové metody interkulturního vzdělávání a jejich praktické uplatnění
v práci s dospělými.
Stanovení a uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb dospělých studentů
ze skupin žadatelů o azyl a Romů.
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Modul 2:
Moderní komunikační technologie

Vypracovali:
Vilnius „Židinio“ Gymnázium pro dospělé

Téma

Teorie
(hodiny)

1

Úvod do e-learningu

14

Praxe:
cvičení + semináře
(hodiny)
4

2

Komunikační technologie

6

2

3

Nástroje obsahu: Disk Google

12

4

4

Nástroje pro audio a video
konference: Skype, Google Hangouts

14

4

5

Vztahy s médii

12

3

6

Sociální sítě nových médií a online
komunikace

12

6

7

Publicita ve vzdělávání

12

2+2

8

Techniky a nástroje

14

4

9

Multimediální výuka

14

4

110

35

Celkem:

1. Úvod do e-learningu
HODINY: 18 (teorie 14; praxe 4 (cvičení)
Hlavní cíle: Naučit se definovat e-learning a znát hlavní aspekty provádění řádného e-learningového
procesu. Být schopen porozumět hlavním teoriím a metodám používání IKT v současné společnosti.
Osvojit si dovednosti práce s hlavními pojmy IKT a uplatňovat je.
TEORIE
Co je e-learning. Definice e-learningu. Hlavní výhody e-learningu (nemá časové ani prostorové
hranice; poutavý; nákladově efektivní; vyhovuje osobním potřebám). Rizika e-learningu (izolace;
zdravotní rizika; ochrana osobních údajů). Motivační znaky e-learningu (podpůrná komunita; jasná
očekávání; efektivní využívání dostupných zdrojů).
E-learningové přístupy. Vedený instruktorem versus vedený svým vlastním tempem: Výhody a
nevýhody (Brooke, 2013). Synchronní e-learning a jeho funkce (živý chat, audio a video konference,
sdílení dat, společné virtuální „hlasování zdvižením ruky“, společné prohlížení multimediálních
prezentací). Asynchronní e-learning (emaily; vláknové diskuse (threaded discussions); zpravodaje;
přílohy souborů). Blended learning.
Rozdíly mezi e-learningem a tradičním vzděláváním
Tradiční vzdělávání

E-learning

Prostředí

Třída

Domov, práce (e-learning je přizpůsobitelný
jakémukoli prostředí)

Role
učitele

Učitel je obvykle hlavním zdrojem
informací a ústřední postavou
procesu vzdělávání.

V centru stojí student. Může si přizpůsobit
vzdělávací proces svému tempu. Učitel je
moderátorem vzdělávání.

Obsah

PowerPoint
Učebnice
Video
Spolupráce

Multimédia
Digitální knihovna
Různé způsoby komunikace

Volba vhodných komunikačních technologií. Kritéria výběru IKT (finanční zdroje; srozumitelné
studentům; obohacující vzdělávací proces; flexibilní; zvyšující produktivitu; bez negativního dopadu
na životní prostředí). V případě potřeby revize vzdělávacího plánu a integrace IKT. Hodnocení potřeb
a schopností studenta.
PRAXE
1. Porovnejte synchronní a asynchronní způsoby e-learningu. Přijměte motivované rozhodnutí,
které vám nejlépe vyhovuje na základě vašich osobních potřeb.
2. Prodiskutujte osobní přínos e-learningu a případná osobní rizika.
3. Vypracujte si seznam charakteristik prostředí a studentů za účelem volby vhodné IKT
pro konkrétní vyučovací hodinu.
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Naučit se integrovat audio a video nástroje do vzdělávání.
Diskutujte o situacích, kdy mohou být použity audio záznamy:
– výňatek hudebního vystoupení při hodinách hudební výchovy nebo dějepisu;
– záznam rozhovoru při studiu cizího jazyka;
– v zeměpisu – zvuky přírody.
Zvažte možné využití audia a vytvořte zvukový záznam pro účely vzdělávání.

2. Komunikační technologie
HODINY: 8 (teorie 6; praxe 2 (cvičení))
Hlavní cíle: Znát hlavní pojmy informačních a komunikačních technologií. Znát základní funkce
osobních počítačů a operačních systémů. Být schopen rozlišovat technologie podle jejich znaků a
schopností.
TEORIE
Pojem komunikační technologie. Celá škála definic komunikačních technologií. Hlavní druhy
komunikačních technologií (počítačem podporovaná zařízení; tradiční papírové technologie –
dokumenty, dopisy, masmédia; techniky spojení - telefon, fax; atd.). Hlavní znaky komunikačních
technologií (obvykle podporované počítačem a/nebo internetem; využívané ve vzdělávacím,
pracovním, domácím prostředí; přenos informací).
Vývoj komunikačních technologií. Krátká historie vývoje komunikačních technologií (telegraf;
telefon; bezdrátový telegraf; fax; počítač; mobilní telefon; chytrý telefon). Úloha internetu ve vývoji
komunikačních technologií. Současné komunikační technologie ve vzdělávacím prostředí (PC, tablet,
projektor, interaktivní tabule, monitor, digitální kamera, digitální rekordér, chytrý telefon).
Hlavní nástroje komunikačních technologií (osobní počítač; notebook; chytrý telefon;
interaktivní tabule; tablet). Definice osobního počítače. Hlavní znaky osobního počítače (hardware:
procesor, základní deska, vstupní/výstupní zařízení, operační paměť (RAM), atd.; software: operační
systém, aplikace). Nejoblíbenější operační systémy a jejich srovnání. Rozdíly mezi osobním počítačem
a notebookem (náklady, přenosnost, klávesnice, účel). Historie, funkce a rozšíření chytrých telefonů.
Funkce a výhody interaktivní tabule (obohacuje možnosti procesu učení, zrychluje tempo učení,
pomáhá vizualizovat učební látku). Funkce a účel tabletů.
PRAXE
1. Diskutujte o hlavních znacích, které musí počítač mít, aby splňoval potřeby průměrného
uživatele. Mějte na paměti dopad práce s počítačem na zdraví uživatele, bezpečnost a životní
prostředí.
2. Vyjmenujte a popište zařízení komunikační technologie, která by nejlépe odrážela vaše osobní
potřeby.
3. Vyjmenujte výhody operačních systémů chytrých telefonů: IOS (Apple), Android, Windows
Phone. Diskutujte o tom, proč je důležité znát rozdíly mezi nimi.
PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ
•

Připravte prezentaci o vývoji komunikačních technologií, odpovídající na následující otázky:
–Co podnítilo tak rychlý rozvoj komunikačních technologií?
–Jaké potřeby uživatelů jsou řešeny vyvíjejícími se technologickými procesy?
–Jak bude dle vašeho názoru vypadat budoucí vývoj komunikačních technologií?

3. Nástroje pro obsah: Disk Google
HODINY: 16 (teorie 12; praxe 4 (cvičení))
Hlavní cíle: Umět definovat cloud computing a vyjmenovat jeho hlavní vlastnosti. Osvojit si
schopnosti vytvářet a sdílet soubory pomocí cloud computingu, zejména Disk Google.
TEORIE
Koncept a rozmanitost cloud computingu. Definice „cloudů“ a jejich druhy (Disk Google,
OneDrive, DropBox). Výhody cloud computingu (flexibilita, žádné modernizace hardwaru, žádná
údržba, zajištění obnovy, zabezpečení, mobilní přístup). Rizika cloud computingu (případná odstávka;
otázky týkající se soukromí a zabezpečení; potíže s konverzí informací).
Disk Google a jeho znaky: složky; dokumenty; formuláře; sdílení. Jedinečnost Disk Google
(integrace všech Google aplikací a služeb; dobrá integrace; skvělé možnosti vyhledávání;
synchronizování; spolupráce; nákladově efektivní). Složky (uspořádání informací podle tématu; plně
dosažitelné kdekoli a kdykoli; možnosti sdílení). Dokumenty (snadné vytváření, editace, formátování;
výběr fontů a stylů; editovatelné pomocí chytrého telefonu nebo tabletu; možnosti editace off-line;
možnosti hromadné editace). Formuláře (rozmanitost funkcí: registrace; plánování událostí; příprava
přehledu; shromažďování emailů; automatická grafická analýza). Sdílení (různé možnosti sdílení –
možnost zobrazit, možnost editovat, možnost komentovat; stahování složek; sdílení s uživateli, kteří
nepoužívají Google; kontaktní skupiny pro zjednodušené sdílení).
PRAXE
1. Prodiskutování a hodnocení pozitiv a negativ uchovávání informací s pomocí cloud
computingu a na hard disku (hard discích).
2. Vyjmenujte každodenní a pracovní úkoly, které mohou být prováděny s pomocí Disk Google.
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Pracujte s profilem Disk Google při testování jeho znaků. Vytvořte profil, vytvořte složku, vytvořte
dokument ve složce, sdílejte dokument s přítelem s možností editace.

4. Nástroje pro audio a video konference: Skype, Google Hangouts
HODINY: 18 (teorie 14 hodin; praxe 4 (cvičení))
Hlavní cíle: Umět vyjmenovat výhody a nevýhody oblíbených nástrojů pro audio a video konference.
Být schopen používat nástroje pro audio and video konference v různých kontextech.
TEORIE
Cíle a výhody video a audio konferencí. Hlavní účely video a audio konferencí. Důležitost video a
audio konferencí v podnikání. Výhody video a audio konferencí (úspora času; nákladová efektivnost;
sdílení dokumentů; snazší plánování; osobní komunikace). Nevýhody video a audio konferencí
(vysoké požadavky na internet a zařízení pro vysoce kvalitní komunikaci).
Základní požadavky na hardware pro video a audio konference. Definování požadavků
videokonferencí. Typy video a audio konferencí – v objektu, v cloudu a hybridní. Aspekty úspěšné
video a audio konference (jasné cíle; dostatečný rozpočet; volba vhodného hardwaru a softwaru).
Základní požadavky na hardware pro video a audio konference (požadavky na webovou kameru;
požadavky na počítač; požadavky na síťové připojení).
Užitečné nástroje pro video a audio konference: Skype, Google Hangouts. Funkce Skypu (volání,
video, textové zprávy, sdílení). Výhody Skypu (budování vztahů; instant messaging; nízké náklady;
flexibilita). Hlavní kroky k zahájení používání Skypu. Znaky Google Hangouts (setkání v HD videu;
sdílení obrazovky; chat). Funkce Google Hangouts (zapojení zaměstnanců; konzultace s klientem;
předvedení produktu; zákaznická podpora; webináře; rozhovory).
PRAXE
•
•
•

Prodiskutuje pro a proti videokonferencí a živých konferencí.
Vytvořte kontrolní seznam pro úspěšnou videokonferenci.
Připravte sám/sama videokonferenci. Postupujte krok za krokem. Otestujte možnosti
videokonference.

PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Představte si, že vaším úkolem je naplánovat konferenci s partnery z různých zemích na téma migrační
krize. Vypracujte strategii, včetně odpovědí na následující otázky:
• Kolik osob se konference zúčastní?
• Jaké jsou technické možnosti každého partnera (jaké otázky by měly být zváženy)?
• Jak naplánovat dobu konání, která by všem vyhovovala?
• Jak dlouho bude konference trvat?
• Jaké hlavní body musí být zahrnovat?
• Jaký je nejlepší nástroj pro uspořádání takové akce a proč?

5. Vztahy s médii (Media Relations)
HODINY: 15 (teorie 12; praxe 3 (cvičení))
Hlavní cíle: Obeznámit se se základními znaky vztahů s médii a být schopen je vyjmenovat. Rozvíjet
dovednosti využívání hlavních znaků médií k zasažení cílových skupin.
TEORIE
Rozdíly mezi vztahy s médii (media relations) a vztahy s veřejností (public relations). Vztahy
s veřejností – definice a funkce vztahů s veřejností (PR) a PR specialistů (prezentování informací;
navazování kontaktů; řízení; tvorba image; zvýšení prodeje; atd.). Řízení komunikačních projektů
(stanovení cílů; vytváření strategie; volba nástrojů a zdrojů; provádění; monitorování; hodnocení
výsledků). Hlavní cíle PR (zveřejnění nějakých informací; vytvoření důvěryhodného postoje;
motivování cílové skupiny k přijetí rozhodnutí a/nebo k jednání). Vztahy s médii – různorodost
definicí. Vztahy a komunikace médií a zájmových skupin (společností, politici, celebrity, atd.).
Způsoby zveřejňování informací (informační bulletiny; tematické články; speciální články; tiskové
konference atd.).
Nová média versus tradiční média. Hlavní rozdíly mezi novými a tradičními médii (různá měřítka
úspěchu; orientace na budování komunity; pojem poskytovatel zpráv (novinář); náklady).
Charakteristika nových médií (interaktivita; dostupnost 24/7; tvorba obsahu „tady a teď“; žádná přísná
kontrola obsahu; fungování online). Výhody a nevýhody nových médií (dostupnost; snadné sdílení
informací a zdrojů; efektivní nástroj pro komunikaci; rychlost; otázka osobní odpovědnosti).
Cíle vztahů s médii. Hlavní cíle vztahů s médii: informovat (lokálně, regionálně, vnitrostátně,
mezinárodně); budovat vzájemně prospěšné vztahy s příslušníkem médií; odpovídat na dotazy
reportérů; efektivně komunikovat o krizových situacích (plánování a provádění komunikačních
strategií krizového řízení); monitorování politických, ekonomických a sociálních záležitostí. Kritéria
úspěchu pro zasažení cílových skupin.
PRAXE
1. Vyjmenujte a porovnejte hlavní kanály tradičních a nových médií. Vyjmenujte cílovou skupinu
každého kanálu a prodiskutujte dopad každého kanálu na jeho cílovou skupinu.
2. Připravte krátký rozhovor na běžné téma pro rozhlas. Mějte na paměti cíle vztahů s médii.
Příklad praktického cvičení:
Představte si, že jste šéfem NNO pracující s přistěhovalci. Vaším cílem je navázat efektivní vztahy
s místními médii za účelem zásahu vaší cílové skupiny – zaměstnavatelů, jelikož vaším cílem je
vytvoření pozitivního postoje k vašim klientům. Zamyslete se nad tím, jakou strategii byste realizovali,
abyste co nejvíce zviditelnili své informace; nákladově efektivní; orientovanou na výsledky.

6. Sociální sítě nových médií a online komunikace
HODINY: 18 (teorie 12; praxe 6)
Hlavní cíle: Seznámit se s hlavními výhodami a nevýhodami nových médií; utvářet nebo prohlubovat
schopnost vyjmenovat a popsat nejoblíbenější sociální sítě a komunikační kanály.
TEORIE
Výhody a funkce nových médií. Úvod – co jsou nová média? Potřeby vzniku nových médií (Newman
R.W.: změna významu zeměpisné vzdálenosti; umožnit obrovský objem komunikace; zajistit
možnost zvyšování rychlosti komunikace; poskytovat příležitosti pro interaktivní komunikaci;
umožnit překrývání se a propojování forem komunikace, které byly dosud oddělené). Rozmanitost
konceptů nových médií. Hlavní charakteristika nových médií (digitální, síťovatelná, zhušťovatelná,
stlačitelná, interaktivní, manipulující). Příklady nových médií: nové portály, blogy, wikipedie,
sociální média.
Negativní účinky sociálních médií. Psychická a fyzická závislost na internetu a sociálních médiích
(kořeny, příznaky, typy, zvládání stresu (coping)). Nadbytek informací a riziko dezinformací
(rovněž – falešné zprávy (fake news), propagandistické války a jejich dopad na politiku). Vystavení
dětí a mládeže nebezpečnému obsahu (pornografii, nevhodnému jazyku a/nebo chování ostatních).
Ohrožení osobních údajů (etika a pravidla sdílení osobních informací prostřednictvím nových
médií; potenciální rizika). Hrozba pro sebeúctu a osobní pohodu srovnáváním se s ostatními;
kyberšikana; nevyžádané reakce. Úloha mediální gramotnosti přu překonávání záporných stránek
nových médií.
Nejoblíbenější kanály komunikace v nových médiích (email, blogy, Youtube, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Snapchat, Pinterest). Výhody a nevýhody nejoblíbenějších komunikačních kanálů
v nových médiích (kritéria - spolehlivost; rychlost; prevalence; ochrana údajů; atd.). Funkce a
výhody každého kanálu.
PRAXE
1. Prodiskutujte následující témata:
a.
Jaké jsou charakteristiky nových médií a jejich dopad na masovou komunikaci?
b.
Jaké jsou důvody toho, že se nová média stala nedílnou součástí našeho osobního a pracovního
života?
2. Porovnejte několik typů sociálních médií (např. Facebook a Twitter) na základě charakteristik
nových médií. Najděte podobnosti a rozdíly. Vyhodnoťte jejich popularitu, přitažlivost, osobní
bezpečnost atd.
3. Vytvořte profil na jedné z uvedených sítí sociálních médií a posuďte její hodnotu na základě kritérií:
uživatelská přívětivost; rozhraní; funkčnost; zabezpečení.
4. Sdílejte dobré/špatné postupy používání sociálních médií s ostatními studenty.

Příklad praktického cvičení
Nácvik mediální gramotnosti. Na základě oblíbených článků nalezených v nových médiích a
prezentovaných studentům rozpoznejte falešné zprávy pomocí 5 kritérií:
• Majitel mediálního kanálu (hodnocení finančních zdrojů; hlavní probíraná témata a
formulovaná pozice; pověst novinářů daného zdroje atd.)
• Autor článku(ů) (pravé nebo falešné jméno; typ ostatních článků; další typy nových médií,
v nichž pracuje)
• Spolehlivost informačních zdrojů (odkazů), jména osob uvedená v článku
• Přidaná hodnota článku, skutečný nebo skrytý účel článku (např. informovat nebo generovat
kliknutí)

7. Publicita ve vzdělávání
HODINY: 18 (teorie 12; praxe 4 (cvičení 2; semináře 2))
Hlavní cíle: Obeznámit se se zásadami zveřejňování vzdělávání a být schopen je identifikovat.
Rozvíjet schopnosti zvolit si relevantní vzdělávací platformy.
TEORIE
Důležitost viditelnosti procesů a výsledků vzdělávání. Důvody proč zviditelnit vzdělávání
pro veřejnost (získat pozornost v záplavě informací; být využíván; mít dopad). Výhody
viditelnosti procesů a výsledků vzdělávání (zlepšování systému vzdělávání; identifikování
výsledků a změn situace; sdílení osvědčených postupů; lepší viditelnost vzdělávací organizace
(vzdělávacích organizací); hledání nových perspektiv). Dopad na cílovou skupinu a dopad cílové
skupiny.
Zásady a nástroje pro zveřejňování vzdělávání. Hodnoty a zásady publicity ve vzdělávání
(otevřenost vzdělávacích institucí, jednotlivých učenců, platforem pro vzdělávání; dostupnost
informací o službách a zdrojích; dostupnost vytvořeného obsahu). Nejoblíbenější a nejužitečnější
kanály a nástroje pro zviditelňování obsahu (Youtube, facebookové stránky, webové stránky
WordPress, Pinterest, Canva.com, Google Sites atd.)
Platformy pro vzdělávání: příklady (Epale). Koncept efektivního vzdělávacího prostředí
(dynamické prostředí vzdělávacích aktivit, vytvořené a ovlivněné učitelem a ovlivňované cílem
vzdělávání). Rozmanitost platforem pro vzdělávání (podle věku, cílové skupiny, zájmových
oblastí; způsobů vzdělávání atd.). Oblíbené národní platformy. EPALE – vícejazyčná komunita
odborníků v oblasti vzdělávání dospělých. Funkce platformy EPALE (sdílení obsahu; šíření
osvědčených postupů; diskusní fóra; vyhledávání partnerů; kalendář akcí atd.)
PRAXE
1. Prodiskutujte hlavní výhody zveřejňování procesů a výsledků vzdělávání. Zvolte nejlepší
způsoby, jak zasáhnout cílové skupiny vzdělávacím obsahem a vyjmenujte překážky.
2. Proveďte výzkum, jak se nejznámější vzdělávací instituce zajímají o zviditelňování a
zveřejňování procesů a výsledků vzdělávání.
3. Zkoumejte národní platformy pro publicitu ve vzdělávání. Vyhodnoťte je na základě kritérií
uživatelské přívětivosti; funkčnosti; popularity mezi cílovými skupinami.
Příklad praktického cvičení:
Vytvořte profil na EPALE, napište článek na téma vzdělávání dospělých a zavěste ho online.
Prodiskutujte výhody této platformy; vyjmenujte nevýhody.

8. Techniky a nástroje
HODINY: 18 (teorie 14; praxe 4 (cvičení))
Hlavní cíle: Prezentovat hlavní techniky a nástroje pro vyhledávání informací, správu obsahu a řízení
výuky a prohlubovat znalosti v této oblasti. Osvojit si schopnosti zvolit vhodné a nejspolehlivější
nástroje pro vyhledávání informací, správu obsahu a řízení výuky.
TEORIE
Spolehlivé vyhledávače a jejich funkce. Nejoblíbenější internetové vyhledávače (Google, Yahoo,
Bing atd.) a jejich funkce. Personalizace vyhledávání (předcházející vyhledávání, zařízení, poloha,
jazyk). Optimalizace pro vyhledávače (SEO) and její funkce. Specializované vyhledávače (BASE,
ScienceResearch, SpaceTime3D, Vidipedia atd.). Inteligentní vyhledávání na internetu (volba
jedinečných pojmů; specifikace vyhledávání; vyloučení výsledků).
Systémy pro správu obsahu (content management systems): WordPress. Cíle systémů pro správu
obsahu. Funkce systémů pro správu obsahu (tvorba obsahu; správa obsahu; doručení obsahu; posílení
životního cyklu obsahu). Výhody systému WordPress (uživatelsky přívětivý; velká komunita
uživatelů; celá řada zásuvných modulů; široká nabídka šablon; poměrně bezpečný). Nevýhody
využívání systému WordPress (otevřený zdroj; příliš mnoho zásuvných modulů; časté aktualizace)
Systémy pro řízení výuky (learning management systems): Moodle. Pojem e-learning. Klasifikace
e-learningových prostředí (systémy pro řízení výuky; systémy pro správu vzdělávacího obsahu
(learning content management systems); prostředí kolaborativního učení; systém pro správu obsahu).
Funkce systémů při řízení výuky (komunikace - email, diskusní fóra, konference; spolupráce - emaily,
projektové řízení; registrace uživatelů; správa obsahu; vzdělávací úkoly; učení a monitorování).
Moodle: hlavní funkce (řízení úkolů; diskuse; volby a hlasování; diář; testy; zdroje; rešerše)/ Hlavní
znaky Moodle (vhodný pro distanční vzdělávání a pro výuku v učebně; jednoduché grafické
uživatelské rozhraní; integrovaná bezpečnostní opatření)
Hromadné otevřené online kurzy (Massive Open Online Courses): Coursera, EdX. Koncept a
historie hromadných otevřených online kurzů. Typy hromadných otevřených online kurzů (C-MOOC
a x-MOOC). Cílové publikum kurzů MOOC (interní studenti; potenciální studenti; rodiče; absolventi;
celoživotní studenti; odborníci; vláda). Výhody kurzů MOOC (učící se komunita; volba osobního
tempa učení; žádná omezení související se vzdáleností; vzájemné hodnocení (peer evaluation);
certifikace). Nejoblíbenější kurzy MOOC - Coursera a EdX: porovnání (výhody a nevýhody).
PRAXE
1. Efektivní vyhledávání informací na internetu. Na základě informací od učitele vyhledejte
informace co nejdříve s pomocí různých vyhledávačů. Porovnejte si zkušenosti. Použijte stejný
vyhledávač, avšak v různých jazycích (např. google.lt a google.pt) a všimněte si rozdílů.
2. S použitím různých vyhledávačů najděte informace o problémech, jimž čelí menšiny v různých
zemích Evropy.

3. Vytvořte si uživatelský účet na Wordpress, prozkoumejte možnosti systému správy obsahu a
vyberte si šablonu pro webovou stránku, kterou byste chtěli mít (nebo šablonu, která se vám
zdá nejatraktivnější). Vysvětlete svou volbu.
4. Vytvořte si účet na Moodle. Vyzkoušejte některé jeho funkce - vyhledejte obsah; pošlete email
učiteli.
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Použití jakéhokoli uvedeného vyhledávače, vyhledávání pro MOOC podle vaší oblasti zájmu.
Doporučte vámi vybraný vyhledávač a vámi vybranou platformu pro e-learning. Diskutujte
o podrobnostech zápisu do kurzu, který jste našli (informace pro přihlášení; cena; datum zahájení;
termín; certifikace).

Modul 3:
Řízení lidských zdrojů:
výzkum, analýza, plánování a provádění

Vypracovali:
INFOR ELEA - Itálie

Téma

Teorie
(hodiny)

1

ÚVOD DO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

6

Praxe:
cvičení + semináře
(hodiny)
2

2

NÁSTROJE PRO VYHLEDÁVÁNÍ

12

2

3

NABÍDKA A POPTÁVKA

12

2

4

ROLE

12

2

5

DUŠEVNÍ KAPITÁL

16

1+3

6

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

12

4

7

ŠKOLENÍ A MOTIVACE

12

4

8

TAKTICKÉ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

16

4

9

PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

12

4

10

DOSAHOVÁNÍ ZMĚNY

10

2

120

30

Celkem

1) ÚVOD DO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

HODINY: 8 = teorie 6 + praxe 4 (cvičení)
Hlavní cíle: Seznámit se s pojmem řízení lidských zdrojů a jeho strategickými faktory. Pochopit vývoj
trhu práce a světového dění. Mít přehled o důvodech, proč společnosti přijaly určitá rozhodnutí
v oblasti pracovních sil.

TEORIE
Co je řízení lidských zdrojů. Definice řízení lidských zdrojů. Porozumění řízení zaměstnanců
v současných organizacích (Definujte termín chování organizace a řízení lidských zdrojů, porovnejte
předpoklady teorie X a teorie Y ohledně zaměstnanců, lidský versus sociální kapitál v organizacích).
Jak funkce a techniky LZ napomáhají organizaci efektivně fungovat a dosahovat konkurenční výhody
prostřednictvím „servisních pracovníků“.
Proč řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) je poměrně nový přístup k řízení
zaměstnanců v jakékoli organizaci. Lidé jsou v tomto přístupu považováni za klíčový zdroj. Zabývá se
dimenzí člověka v řízení organizace. Jelikož organizace je uskupením osob, mezi důležité aktivity se
řadí jejich získávání, rozvoj jejich dovedností, motivace k dosahování lepších výsledků, jakož i
zajištění udržení jejich nasazení. Tyto aktivity spadají do domény ŘLZ.
Případové studie
Amazon
Ryanair

PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Představte si, že zakládáte novou společnost, která poskytuje služby (např. finanční služby nebo
jakékoli jiné služby dle vašich preferencí).
Jaké klasické nebo moderní modely byste chtěli aplikovat a proč.

2) NÁSTROJE PRO VYHLEDÁVÁNÍ

HODINY: 14 = teorie 12 + praxe 2 (cvičení)
Hlavní cíle: Seznámit se s hlavními dostupnými nástroji pro vyhledávání uchazečů, nástroji
pro analýzu pracovních míst, nábor, pohovory, testy a dotazníky. Na konci tohoto oddílu bude účastník
schopen vypracovat plán náboru pracovníků pro konkrétní společnosti.
TEORIE
V současné době existuje mnoho společností specializujících se na nábor. Dokonce i když se
rozhodnete požádat o služby takovou společnost, musíte vědět, jak funguje, abyste dosáhli lepších
výsledků.
Aktivity vyhledávání můžeme provést v 9 krocích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. krok: Identifikujte volná místa a vyhodnoťte potřeby
2. krok: Vypracujte popis práce pro danou pozici
3. krok: Vypracujte plán náboru
4. krok: Zvolte výběrovou komisi
5. krok: Zveřejněte volnou pracovní pozici a realizujte plán náboru
6. krok: Posuďte jednotlivé uchazeče a sestavte užší seznam
7. krok: Uskutečněte pohovory
8. krok: Vyberte vítězného uchazeče
9. krok: Dokončete nábor

PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Představte si, že ve své společnosti máte volné místo (např. kontrolora) a vypracujte náborový plán.

3) NABÍDKA A POPTÁVKA

HODINY: 12 = teorie 12 + praxe 4 (cvičení)
Hlavní cíle: Umět interpretovat trh s LZ a rozumět mu (nabídka a poptávka) a různé scénáře.
TEORIE
Analýza trhu nabídky a poptávky je jednou z nejdůležitějších součástí obchodní strategie. Dělejte to
správně a budete mít jasnou představu o cestě, kterou se ubíráte. Dobrá analýza trhu vám umožní
přilákat investory, vyhnout se úskalím a, co je nejdůležitější, získat zákazníky.
Pokud víte, co váš trh požaduje, dokážete najít ty nejlepší, které potřebujete k tomu, abyste vyhověli
jeho požadavkům.
PRAXE
1. Diskuse a hodnocení analýzy trhu ve vašem městě, ve vaší zeměpisné oblasti (např. kraji) a
zemi.
2. Tržní analýza nákladů na pracovní místa ve světě a jak tuto situaci mění práce prováděná
z domova.
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Vyberte si tradiční pracovní místo (např. pracovník finančního oddělení) a představte si, jak by bylo
možné převést ho v práci prováděnou z domova.

4) ROLE

HODINY: 14 = teorie 12 hodin + praxe 2 (cvičení)
Hlavní cíle: Seznámit se s tím, co je organizační struktura (organigram), jak ji interpretovat a jak ji
vypracovat. Být schopen sepsat aktivity, pokyny a jak mohou vylepšit interní vztahy.
TEORIE
Organigram zobrazuje vnitřní strukturu organizace nebo společnosti. Zaměstnanci a pracovní pozice
jsou reprezentovány okénky nebo jinými tvary, někdy včetně fotografií, kontaktních informací, emailu
a odkazů na stránky, ikon a ilustrací. Rovné nebo zahnuté čáry spojují jednotlivé úrovně. Tím se vytváří
přehledné vizuální zobrazení hierarchie a pozic různých pracovníků, pracovních míst a odborů, které
tvoří organizaci.
Existuje mnoho typů organizační struktury: hierarchický, maticový, plochý a další nové modely.

PRAXE
• Diskutujte o pozitivech a negativech různých typů organizační struktury
• Pokuste se přesunout úkoly a aktivity z jedné role na druhou v rámci stejné společnosti
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Pokuste se vypracovat různé typy organizační struktury pro stejnou společnost se stejnými rolemi.

5) DUŠEVNÍ KAPITÁL
HODINY: 20 = teorie 16 + praxe 4 (1 cvičení a 3 semináře)
Hlavní cíle: Znát definici a význam duševního kapitálu, výkonnosti a nástrojů k jeho zhodnocení.
TEORIE
Pojem „duševní kapitál“ kolektivně odkazuje na všechny zdroje, které určují hodnotu organizace a
konkurenceschopnost podniku. Pojem „duševní kapitál“ z pohledu lidských zdrojů pochopitelně není
snadno převoditelný do finančního jazyka. Pro všechna ostatní aktiva společnosti existují standardní
kritéria k vyjádření jejich hodnoty. Tento pojem by bylo možná vhodnější zaměnit za pojem
„nefinanční aktiva“. V článku Paola Magrassiho s názvem „Taxonomie duševního kapitálu” z roku
2002 Magrassi definuje lidský kapitál jako „znalosti a schopnosti, kterými oplývají zaměstnanci
společnosti“ a duševní kapitál organizace definuje jako „kolektivní know-how přesahující schopnosti
jednotlivých zaměstnanců, které přispívá organizaci”.
Ačkoliv je stále větší zájem o duševní kapitál a o to, jak by bylo možné ho řídit, dosud bylo jen
velice málo napsáno o tom, jak podrobně popsat a definovat tento pojem. Účelem tohoto odstavce je
poskytnout přehled o duševním kapitálu, o jeho místě v organizaci, o jeho hlavních složkách a o tom,
co by bylo možné udělat pro jejich řízení.
Duševní kapitál může zahrnovat dovednosti a znalosti, které si společnost získala o tom, jak
produkovat své zboží a služby. Rovněž zahrnuje interní informace týkající se historie společnosti;
zákazníků; dodavatelů; procesů; zainteresovaných osob; a všechny ostatní informace, které by mohly
mít hodnotu pro konkurenta a které možná nejsou běžně známé. Duševní kapitál jsou tudíž znalosti
nejen o organizaci, jsou to znalosti o celém odvětví. Je to kombinace kognitivních znalostí a
intuitivních/se zkušenosti vyplývajících znalostí.

PŘÍKLAD A PRAKTICKÁ CVIČENÍ
Navrhněte různé způsoby, jak měřit a hodnotit duševní kapitál
SEMINÁŘ
Naplánujte seminář s odborníkem na duševní kapitál

6) KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

HODINY: 16 = teorie 12 + 6 (cvičení)
Hlavní cíle: Znát obecná pravidla a nástroje komunikačních kanálů uvnitř společností.

TEORIE
Účinná komunikace mezi společností a jejími zaměstnanci umožňuje plně využívat jedinečné znalosti,
vědomosti a nadání zaměstnanců. Její přínosy často přesahují pouhý zisk. Otevřenější diskuse
pomáhají budovat silnou komunitu v rámci firmy, umožňují pracovníkům cítit se sebevědomě a
spokojeně a podávat ve svých rolích lepší výkony, než se od nich očekává. Rozvoj firemní kultury,
která je ve svém přístupu progresivní, díky členům týmu, kteří pravidelně přispívají skvělými nápady,
může firmám napomoci zlepšovat interní komunikaci.
Zde je krátký seznam nápadů, jak zlepšit interní komunikaci:
1-Zapojte video do sdělování novinek a pokynů
2-Spusťte (nebo dále rozvíjejte) interní sociální síť
3-Zahajte politiku otevřených dveří
4-Založte Wiki ke sdílení a budování znalostní základny
5-Naplánujte systém vertikální a horizontální komunikace
6-Jasně a transparentně komunikujte dílčí a celkové cíle společnosti
7-Vydávejte interní zpravodaj
8-Používejte mobilní nástroje

PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ
1) Navrhněte alespoň dva způsoby jednoduché komunikace uvnitř společnosti (anonymní nebo
adresné)
2) Představte si obsah firemního periodika. Jaký druh informací by dle vašeho názoru měl
obsahovat?
3) Prostudujte si seznam navržených podnětů a připojte k němu své vlastní nápady

7) ŠKOLENÍ A MOTIVACE

HODINY: 16 = teorie 12+ praxe 4 (cvičení 2)
Hlavní cíle: Umět motivovat pracovníky. Mít seznam podnětů, jak zlepšit motivaci lidských zdrojů, a
plán školení, jak toho dosáhnout.
TEORIE
Lidské zdroje jsou jednou z nejdůležitějších součástí organizace. Hlavní činnosti prováděné
v organizaci jsou kontrolovány a uskutečňovány s přispěním lidským zdrojů. Lidské zdroje hrají
důležitou úlohu v rozvoji organizace. Je třeba zdůraznit, že mají stejnou hodnotu a jsou stejně důležité
pro jakoukoli organizaci jako marketing, finance, výroba a řízení organizace a nelze se bez nich obejít.
Klíčovou úlohou řízení lidských zdrojů v jakékoli organizaci je výběr a nábor, plánování, školení,
programy rozvoje pro zaměstnance a motivace zaměstnanců k dosahování zlepšení v organizaci.
Sharma (2006) uvedl, že hlavním úkolem lidských zdrojů je zajišťovat pro organizaci motivované
zaměstnance. Dále pak dodal, že motivovaní zaměstnanci jsou životadárnou krví pro organizaci.
Rostoucí počet osob spokojených v práci a účinné fungování organizace jsou výsledkem motivace
lidských zdrojů. Udržování úrovně motivace zaměstnanců v organizaci se liší od ostatních činností
prováděných v organizaci a závisí na typu projektu. Rovněž se zmiňuje, že pracovní spokojenost a také
motivace lidských zdrojů jsou různé.
Motivace představuje sílu pracovníků, která jim umožňuje vybrat si konkrétní práci, setrvat u ní a pilně
pracovat v dané pracovní pozici. Hodnota motivování zaměstnanců je významná na všech úrovních
organizace (Kirstein, 2010). Dále je vysvětleno, že motivace ze strany organizace je nezbytnou
součástí řízení lidských zdrojů, počínaje tím, že manažer organizace musí mít znalosti a vyvíjet vliv
na motivaci svých podřízených, pokud očekává, že budou dosahovat dobrých výsledků, přes
zaměstnance, kteří mají znát očekávání ze strany svého nadřízeného na pracovišti až po profesionály
v oblasti LZ, jehož prioritou je motivovat zaměstnance prostřednictvím dobře koncipovaného systému
vzdělávání a školení. Kovach (1980) zjistil, že společnosti/organizace mají raději motivované
energické zaměstnance než někoho, kdo má sice vysokoškolské vzdělání, ale postrádá energii.
Nicméně, vzhledem k různým a složitým podobám lidského chování není snadným úkolem motivovat
všechny zaměstnance v souladu s očekáváními kladenými na konkrétní pracovní místo. Motivace
zaměstnanců v jakékoli organizaci má klíčovou úlohu pro řízení lidských zdrojů, kde platy
navíc/pobídky jsou hlavními nástroji používanými k jejich motivaci. Další autor, Murphy (1981)
uvedl, že na základě povahy pracovního místa jsou mzdy nejčastěji používaným nástrojem
k motivování pracovníků v organizaci.
PŘÍKLAD PRAKTICKÝCH CVIČENÍ
1) Zkuste si naplánovat 2denní volno strávené společně se zaměstnanci společnosti. Jak byste
tyto 2 dny naplánovali, abyste dosáhli co nejlepší motivace?
2) Pokud máte zkušenosti s teambuildingem, napište, co si z něho pamatujete a zda byl
prospěšný pro motivaci účastníků.

8) TAKTICKÉ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

HODINY: 20 = teorie 16 + praxe 4 (cvičení)
Hlavní cíle: Osvojit si taktické a strategické plánování s cílem vyhnout se ztrátě kontroly. Naučit se
mít dlouhodobou vizi činnosti.
TEORIE
Taktické plánování je krátkodobé plánování, které klade důraz na současné operace nejrůznějších částí
organizace. Krátkodobé období je definováno jako období sahající přibližně rok nebo méně
do budoucnosti. Manažeři používají taktické plánování k tomu, aby nastínili, co různé části organizace
musí udělat pro to, aby organizace byla úspěšná v určitém okamžiku za 1 rok nebo méně. Taktické
plány se obvykle vypracovávají v oblasti výroby, marketingu, zaměstnanců, financí a zařízení závodu.
Základní rozdíly mezi strategickým plánováním a taktickým plánováním:
1. Jelikož členové vyššího vedení obvykle mají lepší znalosti o organizaci jako celku než členové
nižšího vedení, vyšší vedení obvykle vypracovává strategické plány, zatímco nižší vedení má
obvykle lepší znalosti o každodenních operacích organizace, a proto nižší vedení obvykle
vypracovává taktické plány.
2. Jelikož strategické plánování klade důraz na analýzu budoucnosti a taktické plánování zdůrazňuje
analýzu každodenního fungování organizace, fakta, na jejichž základě se sestavují strategické plány,
je
obvykle
složitější
shromáždit
než
fakta
pro
sestavení
taktických
plánů.
3. Protože strategické plány jsou založeny primárně na predikcích budoucnosti a taktické plány
na známých okolnostech existujících v rámci organizace, strategické plány jsou obecně méně
podrobné než taktické plány.
4. Protože strategické plánování je zaměřeno na dlouhodobý horizont a taktické plánování
na krátkodobý horizont, strategické plány zahrnují poměrně dlouhé období, zatímco taktické plány
zahrnují poměrně krátké časové období.
Navzdory rozdílům je taktické a strategické plánování úzce propojeno. Manažer potřebuje program
praktického i strategického plánování a tyto programy musí být úzce provázané, aby byly úspěšné.
Taktické plánování by se mělo zaměřit na to, co je třeba udělat v krátkodobém horizontu, aby
organizace dosáhla dlouhodobých cílů stanovených strategickým plánováním.
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Prostudujte si tento příklad strategického plánu a pokuste se vypracovat nový plán:
Vize: Zlepšení mé celkové finanční situace pomocí zvýšení platu
Úroveň 1 – Strategie - kariérní postup; dosáhněte zvýšení platu
Úroveň 2 – Cíl - být povýšen na vyšší úroveň vedení. Sejít se s nadřízeným za účelem prodiskutování
mých silných a slabých stránek (uvést současnou situaci). Určit, co musím udělat, abych postoupil
nahoru po firemním žebříčku (školení, nalezení náhrady atd.) Stanovit spolu s manažerem milníky
dokazující, že jsem připraven na vyšší úroveň odpovědnosti. Usilovat o dosažení milníků
stanovených manažerem.
Úroveň 3 – Jednání – sejít se s manažerem za účelem přezkoumání školení a dalších milníků a
prodiskutovat vlastní povýšení

9) PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

HODINY: 16 = teorie 12 + praxe 4 (cvičení)
Hlavní cíle: Umět provádět program řízení lidských zdrojů. Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti

nezbytné pro pochopení, volbu a integraci vhodného systému.

TEORIE
Vzhledem k dnešní nové realitě na trhu a překotným změnám ve světě podnikání si společnosti musí
vybrat a rozvíjet talentovaného jedince s vysokým potenciálem, který je schopen pohybovat se
vysoce konkurenčním trhu, a nakonec zaujmout pozici na nejvyšší úrovni. Organizace mohou
využívat programu Human Resource Leadership Development Program (Program pro rozvoj lídrů
v oblasti lidských zdrojů) jako nástroje pro získání, rozvíjení a udržení si pracovníků s vysokým
potenciálem, kteří v budoucnosti budou k dispozici pro vedoucí pozice v oblasti lidských zdrojů.
Provádění a udržení tohoto programu však může být kontroverzní a složité. Cílem této činnosti je
poskytnout užitečná vodítka pro ty, kteří mají zájem o nastavování, řízení a/nebo hodnocení
efektivnosti takových programů. Pokud je tento program pečlivě navržen a dobře řízen, pak jeho
provádění poskytuje organizacím účinný způsob, jak školit a rozvíjet budoucí lídry v oblasti LZ.
Karina Li Ming Kuoková, Bradford S. Bell ve své knize „Design, Implementation, and Evaluation of HR
Leadership Development Program” navrhují čtyři klíčové oddíly návrhu programu a jeho provádění:

1234-

Výběrová kritéria pro účastníky programu
Struktura rotace pracovníků
Další příležitosti pro rozvoj
Úkoly administrace programu

PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Představte si, že řídíte NNO se 100 zaměstnanci působící ve zdravotnictví a pokuste se vypracovat
program provádění s cílem rozvíjet dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

10) DOSAHOVÁNÍ ZMĚNY

HODINY: 12 = teorie 10 + praxe 2 (cvičení)
Hlavní cíle: Osvojit si schopnost měnit modely a činnosti s ohledem na kulturní, ekonomické a
globální aspekty.
TEORIE
Manažeři lidských zdrojů, kteří chtějí uskutečnit zásadní transformaci, aby si udrželi
konkurenceschopnost, musí pracovat se všemi zaměstnanci LZ a/nebo kolegy, aby zaměstnanci změnu
přijali a podporovali ji.
Mít vhodné lídry a získat si podporu výkonného týmu je zcela zásadní pro jednotný postoj organizace
ke společnému strategickému směřování.
Dalším klíčovým faktorem je dbát na to, aby všichni manažeři byli schopni vést své přímé podřízené
k plnému nasazení. Osobní rozhovory pomáhají jednotlivým členům týmu analyzovat, jaký dopad
na ně změna bude mít, stanovit si míru svého nasazení a rozhodnout se, jak budou jednat. K otázkám,
které by manažeři měli řešit spolu se zaměstnanci, se řadí následující:
Co se mění?
Proč se to mění?
Jak to ovlivní vaši oblast působení?
Jak to ovlivní každého jednotlivce?

PRAXE
Ohlédněte se zpět na posledních 20 let a sestavte si seznam všech typů různých scénářů, které najdete
v oblasti řízení lidských zdrojů ve svém městě, oblasti (např. kraji) a zemi.
PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO CVIČENÍ
Pokuste se představit si budoucí nový scénář v oblasti řízení lidských zdrojů (např. si můžete
představit, jak by tuto oblast mohl změnit nový vývoj umělé inteligence).

Modul 4:
Transkulturní kompetence

Vypracovala:
Bo Maria Daskalova
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Seznam témat s příslušným kurikulem

Téma

Teorie

Praxe:

(hodiny)

cvičení
+ semináře
(hodiny)

1

Interkulturní kompetence v kontextu vzdělávání

10

20

dospělých
2

Kultura: Mezi sdílením a rozdělováním

10

20

3

Řízení kulturní diverzity

20

10

4

Interkulturní dialog a lidská práva

10

20

5

Kulturní debata o lidských právech

10

20

6

Interkulturní citlivost a IKK. Řízení rozdílů a

10

20

70

110

řešení konfliktů
Celkem:

Kapitola 1: Interkulturní kompetence v kontextu vzdělávání dospělých

HODINY: 10 + 20 (všechny interaktivní, včetně vstupů expertů; brainstormingu; moderovaných
diskusí, interaktivních cvičení v malých skupinách, následovaných brífinkem)
Hlavní cíle:
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⚫ Představení klíčových pojmů;
⚫ Zařazení budování interkulturních kompetencí do procesu vzdělávání dospělých.
TEORIE
⚫

Posouzení potřeb: Proč jsou interkulturní kompetence (IKK) důležité?

V dnešní době jsou interkulturní chápání a interkulturní kompetence důležitější než kdy dříve,
protože nám umožňují zabývat se hlavními příčinami některých nejnebezpečnějších problémů
dnešní společnosti v podobě nepochopení na kulturní, sociokulturní, etnické a jiné rovině:
diskriminace, rasismus, nenávistné projevy a podobně. Existuje skutečně naléhavá potřeba –
v mnoha aspektech našeho života – vzdělávání, které může pomoci občanům společně žít
v našich rozmanitých společnostech. Z tohoto důvodu všichni musíme rozvíjet své
interkulturní kompetence. Schopnost rozumět si navzájem přes všechny typy kulturních bariér
je zásadním předpokladem k tomu, aby naše rozmanité demokratické společnosti fungovaly.
⚫ Cíle IKK
⚫ Zbavit lidi jejich vlastních logických a kulturních idiomů s cílem navázat kontakt
s ostatními a naslouchat jejich myšlenkám, což může zahrnovat příslušnost k jednomu nebo
více kulturním systémům, především pokud nejsou ceněny nebo uznávány v daném
sociopolitickém kontextu.
⚫ Rozvíjet interkulturní citlivost a povědomí, naučit se zkoumat, analyzovat a řešit problémy
z perspektivy kulturních odlišností.
⚫ Kultivovat interkulturní postoje, k nimž patří být tolerantní, uctivý, zvídavý a empatický
vůči jiným kulturám.
⚫ Osvojit si kulturní znalosti, jak kultury obecně, tak i specifické kultury, věnovat zvláštní
pozornost neviditelným kulturním prvkům, které jsou jako skrytá část ledovce.
Interkulturní kompetence: Nástroje pro konstruktivní řízení kulturní diverzity
✓ Globálně i v Evropě, potenciál pro konflikt, který je vlastní kulturní diverzitě, narůstá.
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✓ V nadcházejících letech se etnická, náboženská a kulturní heterogenita našich společností
bude zvyšovat, stejně jako kontakty mezi lidmi s odlišnými kulturními hodnotami a
normami.
✓ “Schopnost konstruktivně se na mezilidské úrovni vypořádat s kulturní diverzitou a velkým
množstvím postojů, hodnot, norem, systémů přesvědčení a způsobů života nezůstane tudíž
jen klíčovou kvalifikací požadovanou od řídících pracovníků působících v mezinárodním
prostředí; rovněž bude požadována obecně od každého jednotlivce jako klíčový faktor
přispívající k sociální soudržnosti a nižší míře vyloučení tak, aby kulturní diverzita mohla
být prožívána pozitivně.“
Interkulturní učení (IKU) - Úvod. Interkulturní gramotnost, Interkulturní zběhlost a
Interkulturní inteligence.
Termín „interkulturní kompetence“ se objevil před dlouhou dobou na počátku těchto procesů,
jako pojem, jehož význam a důsledky jsou průběžně rozvíjeny a vylepšovány jako výsledek
vědeckého zkoumání a praktických zkušeností.
⚫ IKU je založeno na předpokladu, že strach z cizího není přirozeným údělem a že kulturní
rozvoj je výsledkem setkání/střetu různých kultur.
⚫ Předpona „inter“ naznačuje, že tento strach a historické bariéry je možné překonat. Rovněž
naznačuje vztah a výměnu mezi kulturami.
⚫ IKU je založeno na připravenosti učinit setkání s jinými kulturami produktivním; získat
hlubší povědomí o vlastní kultuře; být schopen relativizovat vlastní kulturu a zkoumat nové
způsoby koexistence a spolupráce s jinými kulturami.
Interkulturní zběhlost
⚫ Při zamýšlení se nad hodnotou interkulturní zběhlosti zpráva Britské rady poukazuje na to,
že „interkulturní dovednosti patří nyní mezi nejvíce ceněné dovednosti zaměstnanců
globálně. U zaměstnanců v devíti zemích se interkulturní dovednosti jako např.
projevování úcty ostatním a efektivní práce v rozmanitých týmech umístily dokonce ještě
výše než technické dovednosti z hlediska důležitosti pro podnikání.
Interkulturní inteligence (IKI)
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IKI je termín, který se užívá pro schopnost fungovat efektivně v kulturně rozmanitých
prostředích a skládá se z různých dimenzí (metakognitivní, kognitivní, motivační a
behaviorální), které korelují s efektivností v globálním prostředí: kulturní úsudek a
rozhodování, kulturní adaptace a plnění úkolů v kulturně rozmanitých prostředích.
Představení IKK prostřednictvím přístupu 3H (Head/Hlava-Hand/Ruka-Heart/Srdce)
ve vzdělávání dospělých.
⚫ Hlava: kognitivní
porozumění,

kritické

myšlení; učení se čtením,
přednášky, diskuse atd.
⚫ Ruka: psychomotorika,
praxe, učení činností, osahat
si věci (vyzkoušet si, jak
skutečně fungují)
⚫ Srdce: citové/emotivní, mít
zájem o výsledky, vážit si
výsledku, cítit, že proces a
cíle jsou důležité, prožívat
osobní vazbu
⚫ Přístup 3H: holistický přístup k výuce založený na aktivním zapojení hlav studentů
do produkování znalostí, následované integrováním naučeného do praxe a rozvíjením
určitých postojů k procesu učení jako k něčemu, co studenti považují za skutečně důležité
a na čem jim záleží.

Konceptualizace interkulturních kompetencí
⚫ Existuje shoda v tom, že interkulturní kompetence odkazuje na schopnost jednotlivce
efektivně fungovat napříč kulturami a efektivně s nimi navazovat kontakt a poznávat je
(Whaley & Davis 2007).
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⚫ Hammer a kol. (2003) definovali interkulturní kompetenci jako „schopnost myslet a jednat
interkulturně vhodnými způsoby“.
⚫ Podobně, Johnson a kol. (2006) definovali interkulturní kompetenci jako „efektivnost
jednotlivce při využívání komplexu znalostí, dovedností a osobních vlastností k dosažení
úspěchu v práci s lidmi z různých národních kulturních zázemí doma nebo v zahraničí“.
⚫ Deardorff (2006) definuje IKK jako „schopnost realizovat efektivní a řádnou interakci
v interkulturních situacích, založenou na specifických postojích, interkulturních znalostech,
dovednostech a uvažování“.
Spirála učení IKK

Přístupy k osvojení si IKK. Dimenze IKK.
⚫

Kulturně-specifický přístup poskytuje informace o jednotlivých kulturách – obvykle
obchodní/marketingový model.

6|Module 4 Outolne and Materials, MBM TD Center, Liverpool

⚫ Kulturně-generický přístup začíná porozuměním a uvědoměním si kulturních otázek
před tím, než jsou poskytnuty kulturně-specifické informace. Toto je vzdělávací přístup,
jenž omezuje riziko stereotypizace a podněcuje zásadový přístup.
Stádia budování IKK.
⚫ Nevědomá nekompetence (např. vnucování podání ruky zbožnému muslimovi opačného
pohlaví)
⚫ Vědomá nekompetence (např. trvání na tom, aby nováček dodržoval vaše pravidla,
protože se rozhodl sem přijít)
⚫ Vědomá kompetence (např. nesmělý pokus změnit chování)
⚫ Nevědomá kompetence (vědomá a reflektující úprava situace k přizpůsobení se diverzitě)

PRAXE
•

Praxe v tomto případě znamená celoživotně se vzdělávat.

Interkulturní kompetence je proces celoživotního učení; neexistuje žádný vrchol, při jehož dosažení
se jedinec stává kompetentním v oblasti interkulturních vztahů.

PŘÍKLADY AKTIVIT:
•

Otevřenost k široké škále učení činností v interkulturním prostředí. Jakýkoli mezilidský
kontakt a komunikace v multikulturním prostředí je praktickou zkušeností v interkulturním
učení – od vyzkoušení si jiné kuchyně až po učení se jiného jazyka, vystavení se
uměleckým artefaktům jiné kultury atd. Zcela zásadním je v tomto případě vyvarovat se
jakékoli generalizace a vystupovat proti skupinovým stereotypům v mezilidských vztazích.

2. Kultura: Mezi sdílením a rozdělováním
HODINY:
30 (všechny interaktivní, včetně vstupů expertů; brainstormingu; moderovaných diskusí,
interaktivních cvičení v malých skupinách, následovaných brífinkem)
Hlavní cíle:
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•

Pochopit pojetí kultury jako dynamické entity se sdíleným významem – ve vztahu k pojetí
interkulturních kompetencí;

•

Uvést kulturní stereotypy do spojitosti s diskriminací a porušováním lidských práv.

TEORIE
⚫ Ledovcový model kultury a kulturního (sebe)uvědomění

Kultura – pokus o definici. Kultura jako sdílený význam. Dynamický aspekt kultury.
⚫ „Není důležité, co kultura JE, ale co kultura DĚLÁ“
⚫ „Kultura je sloveso“
⚫ Definování kultury prostřednictvím sdílení: kultura = sdílený význam
⚫ Kultura je AKTIVNÍM PROCESEM VYTVÁŘENÍ VÝZNAMU, popírá definice,
dokonce i svou vlastní.
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⚫ „Sdílený význam“ sděluje hodnoty, přesvědčení, standardy, jazyk, vzorce myšlení, normy
chování, komunikační styly atd.
⚫ Kultura řídí rozhodnutí a jednání jedinců a skupin v průběhu času.
⚫ Kultury se neustále mění, ale změna není vždy zřejmá, pokud se s odstupem času
neohlédneme zpět.
⚫ Kultura jako skupinový fenomén sdílení se dále rozvíjí a mění podle změn ve společnosti.
⚫ Kultura jako majetek jedince je otevřená dalšímu rozvoji v závislosti na znalostech a
zkušenostech.
Stereotypy a předsudky vycházející z kultury: Etnocentrismus, xenofobie. Rasismus –
případová studie. Genocida a etnická čistka
⚫ Pokud má někdo nějaký názor na jiného člověka vycházející z toho, k jaké kultuře náleží,
odkud pochází, nebo jakým jazykem hovoří – aniž by zvážil individuální vlastnosti tohoto
člověka.
⚫ Stereotypizovaní jedinci nejsou viděni na základě toho, kdo jsou a k čemu mohou
přispívat, proto se často stává, že jsou odsouváni na okraj majoritní kultury, která se liší
od jejich vlastní, kultury, a jsou z ní vylučováni.
⚫ Stereotypy jsou velmi stabilní a je obtížné je změnit. Dokonce i když jsme konfrontováni
s příklady odporujícími stereotypům, máme sklon předpokládat, že se jedná jen
o výjimku.
⚫ Vytváříme si stereotypy, pokud nejsme schopni nebo ochotni obstarat si všechny
informace, které bychom potřebovali k tomu, abychom si vytvořili spravedlivý úsudek
o lidech nebo situacích.
⚫ V případě absence „celkového obrázku“ nám stereotypy v mnoha případech umožňují
„zaplnit prázdná místa“.
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⚫ Naše společnost často nevinně vytváří a živí stereotypy, ale tyto stereotypy vedou
k nespravedlivé diskriminaci a násilí tam, kde je stereotyp nepříznivý.

„Ve jménu kultury“ – cesty k rozdělování, diskriminaci a porušování lidských práv
⚫ Zatímco stereotyp je přesvědčení o určité skupině osob, předsudek je pocit o osobě
založený na její příslušnosti k nějaké skupině.
⚫ Stereotypizace je často výsledkem předsudků a bigotnosti a vede k předsudkům a
bigotnosti.
⚫ Předsudky mohou být šířeny prostřednictvím propagandy a jsou rozněcovány demagogy.
⚫ Nekontrolované předsudky a bigotnost vedou ke diskriminaci, násilí a v krajních
případech ke genocidě.
⚫ Jazyk, především pak slang, se často používá k odlidštění příslušníků určitých skupin
osob a toto odlidštění je předzvěstí diskriminace, izolace a násilí.
⚫ Obecná zásada rovnosti a nediskriminace jsou základním prvkem mezinárodního práva
v oblasti lidských práv.
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⚫ Pojem právo na nediskriminaci je pojmem lidských práv, jelikož lidská práva jsou právy
všech lidí.
⚫ Všeobecná deklarace lidských práv (UDHR), přijatá v roce 1948 uvádí: „Všichni lidé se
rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti a právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a
mají spolu jednat v duchu bratrství.“
PRAXE
Všechny druhy participačních interaktivních činností jako jsou např. simulace a hraní rolí, při nichž
by si účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je být v kůži někoho jiného a zažít svět optikou jiné kultury.
Široká škála cvičení je k dispozici v publikaci KOMPAS, Manuál pro výchovu mládeže k lidským
právům vydané Radou Evropy. https://www.coe.int/en/web/compass
PŘÍKLADY AKTIVIT:
•

Tvorba prvků ledovce kultury
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3. Řízení kulturní diverzity

HODINY: 30 (teorie 20; praxe 10)
Hlavní cíle:
•

Zvýšit povědomí o současných dimenzích nejrůznějších teorií řízení kulturní diverzity
v Evropě a porozumění jim.

TEORIE
Kulturní diverzita (rozmanitost)
⚫ Diverzita se neomezuje na aspekty kultury, etnického původu, jazyka nebo náboženství.
⚫ Rovněž se neomezuje na vzdálená místa a kultury, což je redukcionistický, avšak naneštěstí
poměrně běžný pohled v současných publikovaných statích.
⚫ Diverzita je samotnou podstatou přírody i kultury. Je nedílným atributem života, který nové
generace musejí zachovávat a zlepšovat.
⚫ UNESCO poukazuje na to, že obrana kulturní diverzity je morálním imperativem,
neoddělitelným od respektu pro lidskou důstojnost. Zahrnuje v sobě závazek vůči
lidským právům a základním svobodám, především pak právům osob náležejících
do zranitelných skupin a komunit.
Kulturní teorie jinakosti: kulturní hierarchie a mocenské vztahy
⚫ Diverzita odkazuje na pozorování rozdílů v rámci větší skupiny, sdílející společný základ.
Zahrnuje v sobě blízkost, otevřenost, přijetí a začlenění.
⚫ Othering (zjinačování, poukázání na jinakost) předpokládá porovnávání s důrazem
na odlišnost a odkazuje na opačnost.
⚫ Důraz komunity na jinakost může vést k vymezení a k předsudkům (uznání nebo
znevažování podskupin), jakož i ke vzniku předsudků, diskriminace a vyloučení.
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⚫ Monokulturalismus – současné dimenze populismu – „Sen o ztraceném ráji“ a „Vytvořme
znovu skvělý/skvělou …“
⚫ Porovnání multikulturalismu, interkulturalismu a transkulturalismu
⚫ Interkulturalismus jako vize UNESCO, Rady Evropy a EU.
Chápání pojmu „othering“
⚫ Zygmunt Bauman píše, že pojem odlišení se je ústřední pro způsob, jakým společnosti
zavádí kategorie identity. Žena je jiná než muž, zvíře je jiné než člověk, cizí člověk je jiný
než rodák, abnormalita je jiná než norma, odchylka je jiná než dodržování zákona,
onemocnění je jiné než zdraví, šílenství je jiné než rozum, laická veřejnost je jiná než
odborná, cizinec je jiný než občan daného státu, nepřítel je jiný než přítel (Bauman 1991:8).
⚫ Pojem „othering“ popisuje redukující označení osoby jako někoho, kdo patří do druhořadé
sociální kategorie definované jako „jiní“.
⚫

Praxe „otheringu“ je vyloučením osob, které neodpovídají normě dané sociální skupiny,
která je verzí bytostného „já“

⚫ „Othering“ může být považován za vyjádření diverzity, jakož i za vymezení rozdílů.
⚫ „Othering“ je konstitutivně a nezměnitelně spojen se stejností a bytostným já – žádná
konceptualizace „jiných“ („jich“) není možná bez konceptualizace stejného a bytostného
já („nás“).
⚫ Konotace jsou přehnaně pozitivní pouze pro „nás“, ingroup, a přehnaně negativní
pro „ně“ outsidery: my jsme civilizovaní, oni jsou divoši.
⚫ Dichotomie „otheringu“ jsou stanoveny jako přirozené a velice často jsou v každodenním
životě považovány za samozřejmost a předpokládá se, že jsou přirozené.
⚫ Ovšem sociální identity přirozené nejsou – představují zavedený sociální řád – hierarchii,
v níž jsou některé skupiny vžité jako nadřazené jiným skupinám.
⚫ Jedinci mají možnost (nebo oprávnění) vytvořit své identity podle svého vlastního
světonázoru.
⚫ Přesto vyjednávání identity stejně tak závisí na vyjednávání mocenských vztahů.
Andrew Okolie o kulturní hierarchizaci
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⚫ Sociální identity jsou relační (vztahové); skupiny obvykle definují samy sebe ve vztahu
k jiným. Je to proto, že identita má jen malý význam bez „jiného“.
⚫ Takže definováním sebe skupina definuje jiné. Identita je zřídkakdy deklarována nebo
přidělována samoúčelně.
⚫ Tyto definice „já“ a „jiného“ mají své účely a následky. Jsou svázány s odměnami a
tresty, které mohou být materiální nebo symbolické.
⚫ Obvykle je zde očekávání zisku nebo ztráty jako následku deklarování identity. Proto jsou
identity napadány.
⚫ Moc je tu implikována, a protože skupiny nemají stejnou moc k definování sebe a jiného,
následky odrážejí tyto rozdíly v moci. Pojmy nadřazenosti a podřadnosti jsou zakotveny
v konkrétních identitách (Okolie, 2003).
Porovnání multikulturalismu, interkulturalismu a transkulturalismu
⚫ Jaký je rozdíl mezi multikulturním, transkulturním a interkulturním?
⚫ Ačkoli jsou možná všechny pod stejnou střechou, každý popisuje zcela jinou místnost.
⚫ Rozdíly ve významech musí souviset se zorným úhlem, kterým nahlížíme na interakci
s lidmi z jiných kultur.
PRAXE
1. Simulační aktivity, které zapojují účastníky do interkulturních zkušeností z velmi osobní
perspektivy.
2. Brainstorming na téma zdůvodnění interkulturních zkušeností z osobní perspektivy
za účelem překonání kolektivních stereotypů.
PŘÍKLADY AKTIVIT:
•

Udělejte krok kupředu, aktivita z publikace KOMPAS, Manuál pro výchovu mládeže
k lidským právům vydané Radou Evropy. https://www.coe.int/en/web/compass.

•

Odkaz na tuto aktivitu najdete na: www.eycb.coe.int/compass/en/pdf/2_38.pdf
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4. Interkulturní dialog a lidská práva

HODINY: 30 (teorie 10 hodin; praxe 20 hodin)
Hlavní cíle:
⚫ Pochopit roli politické instrumentalizace teorií „Střetu civilizací”.
⚫ Rozvíjet kritické myšlení u interkulturních konfliktů a napětí a zahájit dialogickou
perspektivu pochopení kulturní diverzity.

TEORIE
Kritický přístup k Huntingtonovu „Střetu civilizací“
⚫ O co šlo ve Střetu civilizací?
⚫ Střet civilizací je hypotéza spočívající v tom, že kulturní a náboženské identity lidí budou
primárním zdrojem konfliktu ve světě po studené válce.
⚫ Americký politolog Samuel P. Huntington tvrdil, že budoucí války nebudou vedeny mezi
státy, ale mezi kulturami a že islámský extrémismus se stane největší hrozbou pro světový
mír.
⚫ Huntington se domnívá, že zatímco ideologický věk skončil, svět se pouze navrátil
k normálnímu stavu věcí charakterizovanému kulturním konfliktem.
⚫ Ve své práci tvrdí, že hlavní osa konfliktu bude v budoucnosti probíhat na kulturních
hranicích.
⚫ Předpokládá, že koncept odlišných civilizací, jako nejvyšší úrovně kulturní identity, bude
stále užitečnější při analýze potenciálu pro konflikt.
⚫ „Civilizace se od sebe vzájemně liší historií, jazykem, kulturou, tradicí a náboženstvím.
⚫ Svět se stává menším místem tam, kde interakce zvyšují, zintenzivňují „vědomí
civilizace“ a vědomí rozdílů mezi civilizacemi a společných rysů v rámci civilizací.
⚫ Vzhledem k ekonomické modernizaci a sociální změně jsou lidé odloučeni
od dlouhodobých místních identit. Namísto toho, tuto mezeru zaplnilo náboženství, které
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poskytuje základ pro identitu a závazek, jež překračuje národní hranice a sjednocuje
civilizace.
⚫ Růst civilizačního vědomí je podporován duální rolí Západu, který - na vrcholu své moci
– konfrontuje nezápadní země, které mají stále větší touhu, vůli a zdroje utvářet svět
nezápadními způsoby.
⚫ Kulturní charakteristiky a rozdíly jsou méně proměnlivé, a tudíž méně snadno ohrozitelné
a vyřešitelné než politické a ekonomické charakteristiky a rozdíly.
⚫ Ekonomický regionalismus narůstá.
Kritika
⚫ Na Huntingtona se snesla ostrá kritika nejrůznějších akademiků, kteří buď empiricky,
historicky, logicky nebo ideologicky zpochybňovali jeho tvrzení (Fox, 2005; Mungiu
Pippidi & Mindruta, 2002; Henderson & Tucker, 2001; Russett, Oneal, & Cox, 2000;
Harvey, 2000)
⚫ Tato teorie byla vystavena široké kritice pro své přílišné zjednodušení konceptu kultury;
pro generalizování a zneuctění regionálních kultur a pro své usilování o černobílý
populární obrázek kulturní diverzity, který se dobře prodává.
⚫ Epistemologická kritika: zatracuje tezi střetu civilizací na základě jeho realistického,
orientalistického a elitářského výhledu.
⚫ Metodická kritika: útočí na jednolitý, nekonzistentní a redukcionistický/esencialistický
postoj.
⚫ Morální kritika: odsuzuje teorii střetu civilizací jako účelovou tezi, která podněcuje
nepřátelské debaty a tím se stává sebenaplňujícím proroctvím.
⚫ S vágní představou o tom, co Huntington nazval „civilizační identitou“ a interakcí mezi
sedmi nebo osmi hlavními „civilizacemi“, mezi dvěma z nichž „Islámem“ a „Západem“
dojde ke konfliktu, tento argument získal lví podíl pozornosti veřejnosti, a tím podněcoval
islamofobické představy a ideologie.
⚫ Nejkontroverznější tvrzení nastalo, když Huntington démonizoval islám tím, že naznačil
spojení mezi islámem a násilím.
Dialog mezi civilizacemi (interkulturní dialog)
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⚫ Koncept dialogu mezi civilizacemi poprvé použil rakouský filozof Hans Köchler ve svém
eseji o kulturní identitě (1972).
⚫ V roce 2001 reformistický íránský prezident Muhammad Chátamí zavedl tento pojem
na globální úrovni. Na jeho podnět se „dialog mezi civilizacemi“ stal základem
pro rezoluci OSN, která vyhlásila rok 2001 Rokem dialogu mezi civilizacemi.
⚫ Interkulturní dialog zajišťuje, že rozdíly v hodnotách jsou uznávány, ale také překonávány;
⚫ Tento respekt pro jedince a důstojnost jedince je možné zachovat, aniž by přitom došlo
k oslabení kolektivních statků a cílů;
⚫ Takové společnosti a národy mohou fungovat efektivně a spravedlivě s jinými, které se
zdají velmi odlišné.
⚫ V roce 2008 Rada Evropy vydala svou Bílou knihu o mezikulturním dialogu, aby tak nabídla
doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí v politice, správě a vzdělávání, jakož i
pro zástupce médií, nevládních organizací, náboženských komunit, mládežnických
organizací a jiných sociálních partnerů.
⚫ „Bílá kniha o mezikulturním dialogu – Žít spolu důstojně jako sobě rovní”
Interkulturní dialog, lidská práva a demokracie
⚫ Čerpajíc

ze

svých

dlouhodobých

zkušeností

s respektovaním

kulturní

diverzity, interkulturního dialogu a mezinárodního porozumění, oslavování jednoty
v diverzitě, UNESCO usiluje o prosazování interkulturních kompetencí založených
na zásadách a hodnotách lidských práv.” UNESCO: Kulturní diverzita, interkulturní dialog
a lidská práva: Přístupy a nástroje budování pluralistických a inkluzivních společností
Vzdělávání pro interkulturní dialog a lidská práva
⚫ Konečným cílem interkulturního dialogu je společně pracovat s cílem sdílet společné
statky. (Bekemans 2007; Mascia 2007; Papisca 2007a; Xuereb 2007).
⚫ Náročným úkolem je poskytovat skutečné příležitosti všem těm, kdo žijí v dané
společnosti, nejen proto, aby se vzájemně znali a tolerovali, ale především proto, aby
dělali věci společně ve stejné socio-politické komunitě.
⚫ Vzájemná znalost získaná prostřednictvím dialogu je zásadní k identifikování toho, co
máme společně dělat, jak to dělat a jak za to sdílet odpovědnost, jinými slovy
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k identifikování základů pocitu společné sounáležitosti mezi lidmi žijícími ve stejné
komunitě.
⚫ Kulturní diverzita může prosperovat pouze v prostředí, které zaručuje základní svobody a
lidská práva.
⚫ Niko nesmí používat kulturní diverzitu jako výmluvu k porušování lidských práv
zaručovaných mezinárodním právem nebo omezovat jejich rozsah, ani by kulturní
diverzita neměla být využívána k podpoře segregace a škodlivých tradičních praktik, které
ve jménu kultury usilují o to, aby posvětily rozdíly, které jsou v rozporu s univerzálností,
nedělitelností a vzájemnou závislostí a provázaností lidských práv. Prohlášení skupiny
expertů OSN* na Světovém dni kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj, 21. května 2010
⚫ Pedagogové na všech úrovních sehrávají zásadní roli v posilování interkulturního dialogu
a v přípravě budoucích generací na dialog.
⚫ Prostřednictvím svého nasazení a procvičováním vyučované látky se žáky a studenty
pedagogové slouží jako důležité vzory.
⚫ Kurikula vzdělávání učitelů musí vyučovat vzdělávací strategie a pracovní metody
k přípravě učitelů na zvládání nových situací vyplývajících z diverzity, diskriminace,
rasismu, xenofobie, sexismu a marginalizace a k řešení konfliktů mírovou cestou, jakož i
k podpoře globálního přístupu k institučnímu životu na bázi demokracie a lidských práv a
k vytváření komunity studentů, s přihlédnutím k jednotlivým nevyřčeným předpokladům,
školní atmosféře a neformálním aspektům vzdělávání.
⚫ Disponovat dostatečnými znalostmi vlastního kulturního prostřední, vnímavými postoji
podporujícími výměnu a specifickými dovednostmi k mobilizaci znalostí a postojů
při interakci s rozmanitými jinými je nezbytným požadavkem pro otevřenou a zdvořilou
výměnu názorů.
⚫ Interkulturní kompetence posilují postavení zúčastněných skupin a jednotlivců a umožňují
jim interakce s kulturně jinými osobami s cílem překlenout rozdíly, rozehnat konflikty a
položit základy mírového soužití.

PRAXE
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⚫ Kritická moderovaná diskuse na téma Huntingtonova „Střetu civilizací“ ve vztahu
konkrétně k islamofobii a obecně ke xenofobii.
⚫ Vytvořte různé hraní rolí (rolové hry) na téma interkulturního dialogu – rozlišení
dialogických a monologických přístupů
⚫ Prozkoumejte vzájemnou souvislost mezi interkulturním dialogem, lidskými právy a
demokracií prostřednictvím lektorem vybraných simulačních aktivit zapojujících účastníky
do kritického myšlení za účelem navázání spojení.
⚫ Vyjmenujte praktické příklady vzdělávání pro interkulturní dialog a lidská práva.

PŘÍKLADY AKTIVIT:

Využívání různých aktivit z Manuálů:
⚫

DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCIES USING ACTIVITIES WITH
DIFFERENT MEDIA, Iuliana Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial

⚫ Corbett, John. Intercultural Language Activities Cambridge, Handbooks for Teachers.
Cambridge: CUP, 2010.
⚫ https://learning.educatetogether.ie/mod/resource/view.php?id=7752
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5. Kulturní debata o lidských právech

HODINY: 30 (teorie 10; praxe 20)
Hlavní cíle:
⚫ Porozumět kulturnímu relativismu a univerzálnosti lidských práv jako pojmům.
⚫ Seznámit se s dynamikou sporu a utvářením kritického přístupu k němu.

TEORIE
Univerzální lidská práva.
⚫ Konflikt mezi doktrínou univerzálních lidských práv a kulturním relativismem je přítomen
již od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948.
⚫ Valné shromáždění OSN (1948) prohlašuje Všeobecnou deklaraci lidských práv
za „společný ideál, o jehož dosažení by měly usilovat všechny národy”
⚫ Lidská práva musí být považována za základní práva, na něž má právo každý člověk z titulu
toho, že je člověk. Jejich hlavní část je - nebo by měla být – společná všem kulturám a
společnostem a jakékoli jejich odepření z jakéhokoli důvodu kulturního relativismu je zcela
jistě neobhajitelné.
Univerzalistický versus kulturně relativistický přístup k lidským právům
⚫ Dilematem mezinárodní ochrany lidských práv je ideologický konflikt mezi
univerzalismem a kulturním relativismem.
⚫ Pojem univerzalismu říká, že každý člověk má určitá nezcizitelná práva jen proto, že on
nebo ona je člověk, bez ohledu na národnostní původ, náboženské nebo politické názory,
pohlaví nebo věk: „mezinárodní lidská práva jako práva na stejnou ochranu, fyzickou
bezpečnost, svobodu slova, svobodu vyznání a svobodu sdružování jsou a musí být stejná
všude“.
⚫ Kulturní relativismus – Pojem a hlavní body.
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⚫ Navzdory skutečnosti, že Všeobecná deklarace lidských práv nebyla založena na žádné
konkrétní ideologii, ale na srovnání a praxi, vycházela z důstojnosti člověka, z toho, že
práva jsou inherentní, univerzálnost tohoto dokumentu byla některými kritizována,
v neposlední řadě členy Americké antropologické asociace (AAA).
⚫ Argumentovali tím, že prohlášením lidských práv za univerzální ignorujeme a
podkopáváme kulturní rozdíly, které existují mezi společnostmi v různých částech světa.
⚫ Univerzálnost odkazuje na představu, že lidská práva jsou univerzální a měla by se
vztahovat na každého člověka, bez ohledu na jeho kulturu.
⚫ To znamená, že existují určitá základní práva, která by žádná vláda neměla porušovat.
⚫ Západní i nezápadní ideologie se shodují, pokud jde o důstojnost člověka. Žádné argumenty
by se tudíž neměly objevovat, pokud jde o genocidu, znásilnění, mučení, svévolné
zadržování, právo na účast ve vládě.
⚫ Rovnost a omezení vládní moci nebo zasahování do soukromí jsou v zásadě aplikovatelné
na každou lidskou bytost, a tudíž univerzální.
⚫ Zásada nahlížení na přesvědčení, hodnoty a praktiky nějaké kultury z pohledu
této kultury samotné.
⚫ Kulturní relativismus, který vzešel z díla Franze Boase na počátku 20. století, silně
ovlivnil sociální vědy jako např. antropologii.
⚫ Tvrzení, že lidské hodnoty, které ani zdaleka nejsou univerzální, se značně liší v závislosti
na různých kulturních perspektivách. https://www.youtube.com/watch?v=uxzMtjjUjGY
⚫ Kulturní relativismus je doktrína, jež tvrdí, že kulturní rozdíly nepodléhají legitimní
kritice osob zvenčí, doktrína, již silně podporují myšlenky komunitní autonomie a
sebeurčení.
⚫ Příklady: lidské oběti; násilí na dětech a ženách, otroctví atd. „legitimizované“ kulturními
normami a tradicemi.
⚫ Kulturní relativisté vnímají univerzální práva jako necitlivá ke kulturním odlišnostem a
jako nástroj jejich potlačování.
⚫ Argumentováno je tím, že lidská práva se vyvinula ze západní kultury, a proto je
nepatřičné jejich uplatňování na jiné kultury (Langlois, 2009).
⚫ Kulturní relativisté prohlašují, že univerzálnost, ve své snaze rozšiřovat západní ideál
do zbytku světa, je formou kulturního imperialismu.
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⚫ Kulturní relativisté protestují a uvádějí, že lidská práva jsou závislá na kultuře a že žádné
morální zásady nemohou být aplikovány na všechny kultury.
⚫ Teorie kulturního relativismu vede k představě, že hlavní sociální jednotkou je komunita,
nikoli jednotlivec, a tím podkopává lidská práva jednotlivců.
⚫ Tak se někdy ve jménu kulturního relativismu režimy snaží potlačovat práva jednotlivců
nebo skupin, a tím ohrožovat bezpečnost člověka na úrovni jednotlivce, komunity i
skupiny.
Kulturní relativismus a ochrana tradic. Teorie Maryam Namazieové
⚫ Namazieová uvádí, že zatímco východiska kulturně relativistické debaty se staví proti
vnucování „západních“ pohledů „nezápaďákům“ (těm, kteří nežijí na Západě), oponenti
„západních lidských práv” se nerozpakují využívat západní telefony, vozy a technologie a
neodsuzují je jako neslučitelné s jejich tradicemi.
⚫ Uvádí, že tyto země využívají tvrzení o kulturním relativismu jako výmluvy k tomu, aby
jim prošlo nejrůznější porušování lidských práv.
⚫ Argument „vnucování západní kultury“ používaný relativisty jako výmluva neobstojí,
protože tytéž země nadále využívají „západní“ myšlenky v nejrůznějších aspektech svého
života.
⚫ Pohled kulturního relativismu spočívá v tom, že lidská práva závisí na národnosti, kultuře
a náboženství těchto lidí.
⚫ Tudíž, podle relativistů, se práva lidí v Nigérii liší od práv lidí v Číně nebo kdekoli jinde
na světě.
⚫ Namazieová uvádí následující příklady, s jejichž pomocí demonstruje absurditu těchto
tvrzení kulturních relativistů;
⚫ 18letá žena v Německu byla upálena svým otcem poté, co se odmítla vdát za muže, jehož
jí vybral. Soudy odsoudily otce k mírnějšímu trestu, s odůvodněním, že praktikoval svou
kulturu a náboženství.
⚫ V Íránu jsou ženy a dívky násilně zahalovány pod pohrůžkou uvěznění a bičování a kulturní
relativisté tvrdí, že je to jejich náboženství a že musí být respektováno.
⚫ V Nizozemsku Ministerstvo zahraničí uvedlo, že íránská vězení jsou „vyhovující“
z hlediska standardů třetích zemí, a umožnilo nucený návrat žadatelů o azyl.
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⚫ „Boj za univerzální lidská práva znamená odsouzení a nerespektování zpátečnických
přesvědčení.“
⚫ Boj proti dominantním zpátečnickým myšlenkám je bojem proti myšlenkám vládnoucí
třídy.
⚫ Vládnoucí třída koneckonců musí odůvodnit barbarství kapitalismu. Musí se postarat, aby
netolerovatelné vypadalo jako tolerovatelné a přirozené. Musí vytvořit rozdíly, aby
umožnila zisk. Kulturní relativismus slouží svému účelu.
⚫ Myšlenka odlišnosti je odjakživa základním principem rasistické agendy. Porážka nacismu
a jeho teorie biologických rozdílů do značné míry zpochybnila rasovou nadřazenost.
Rasismus za ní však našel jinou akceptovatelnější formu vyjádření pro tuto epochu.
Namísto vyjadřování rasistickými pojmy jsou rozdíly nyní vykreslovány kulturními pojmy.
⚫ Kulturní relativismus je fašismem této epochy.
⚫ Kulturní relativisté jsou obhájci holokaustů této epochy. … (pokračuje)
⚫ „Požadavek kulturních relativistů na „citlivost“ a „odpovědnost“ jsou chytrými pokusy
o to, jak ve skutečnosti omezit vyjadřování se o náboženství a kultuře a stavění se
do opozice proti nim a jejich nežádoucím účinkům na životy lidí. Konečně, kulturní
relativismus je velkým byznysem pro mnohé samozvané kulturní a náboženské „vůdce“
spolupracující ruku v ruce se státem.”
⚫ „V době nebývalého barbarství musíme bránit univerzální práva lidí, kteří denně doufají
ve svobodu a rovnost. Třebaže lepší život je možný pouze pokud se tento svět obrátí vzhůru
nohama, každý, kdo respektuje lidskost, musí okamžitě bojovat za zrušení všech zaostalých
a zpátečnických přesvědčení, která jsou neslučitelná s lidskou svobodou a pokrokem a
sekulární a moderní společností pro všechny.” Projev přednesený na fóru práv žen, 28.
listopadu 1998, Toronto, Kanada
Slučitelnost lidských práv s kulturní diverzitou a tradicí
⚫ Každá kultura může usilovat o svou vlastní vizi dobrého života, pokud nezasahuje do práv
jednotlivců, kteří v této kultuře existují.
⚫ Dokonce ani země, v nichž by člověk mohl očekávat kulturní střet mezi „západními“
právy popsanými ve Všeobecné deklaraci lidských práv a místními tradicemi, nejsou tak
běžné, jak by se mohlo očekávat.
24 | M o d u l e 4 O u t o l n e a n d M a t e r i a l s , M B M T D C e n t e r , L i v e r p o o l

⚫ Tři čtvrtiny všech států na světě se přihlásily k Všeobecné deklaraci lidských práv a 88 %
z nich ji ratifikovalo a rovněž bylo prohlášeno, že pokrokový výklad práva šaría může být
slučitelný s univerzálními lidskými právy.
Kulturní relativismus není řešením obav týkajících se lidských práv
⚫ Jelikož existuje značná rozmanitost kultur a tradic, existují základní doktríny, které by se
měly stát univerzálními.
⚫ Tradiční oděv, jídlo, hudba, umění a jazyková rozmanitost by měly být oslavovány a
kulturám by mělo být umožněno svobodně je praktikovat.
⚫ Nicméně škodlivé tradiční kulturní praktiky jako je např. otroctví, sexismus, mrzačení
ženských pohlavních orgánů a vraždy novorozeňat kromě dalších forem porušování
lidských práv musí podléhat univerzálním standardům.
⚫ Univerzální lidská práva by měla být prosazována a měla by chránit všechny lidské
bytosti, bez ohledu na jejich kulturu a tradice.
⚫ Od doktríny univerzálních lidských práv nesmí být upuštěno na základě kulturní
diverzity.
⚫ Pro další prosazování lidské bezpečnosti je třeba pracovat na lepším a nezaujatějším
provádění doktríny lidských práv spíše než nechat na vládách, aby posoudily, která
kultura stojí za ochranu a které prvky kultury mohou být legitimně potlačeny.
Závěr
„V době globalizace, technologického pokroku a rychlého informačního toku mají kulturní
rozdíly sklon postupně ztrácet svůj význam. Lidská práva se mohou proměnit v náhradní
kulturu, životně důležitou pro boj za sociální spravedlnost a podporu lidské důstojnosti.
Lidská práva by měla být uznávána jako mocný mechanismus pro osvobození lidstva od tyranie
chudoby a pro rozptýlení nedůvěry mezi společnostmi a kulturami na celé mezinárodní scéně.
Svět se ocitl v krizi následkem degradace životního prostředí, globálního oteplování a
terorismu. Lidskoprávní normy, jako sada společných hodnot společné lidskosti, by měly stát
v popředí snah o zmírnění důsledky této krize a ustavení spravedlivé společnosti.” Debata
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o lidských právech: Univerzálnost versus relativismus – úvodník Dr. Gyana Basneta a
Mansoora Hassana Albalooshiho

PRAXE
1. Přečtěte si a analyzujte zkrácenou verzi Všeobecné deklarace lidských práv:
www.cisv.org/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=141260

2. Uspořádejte simulovanou debatu o argumentech pro a proti kulturnímu relativismu
s odkazem na násilí na ženách a na práci dětí.
Příklady aktivit:
⚫ Kulturní relativismus: debata - https://study.com/academy/lesson/cultural-relativismactivities.html
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6. Interkulturní citlivost a IKK. Řízení rozdílů a řešení konfliktů

HODINY: 30 (teorie 10; praxe 20)
Hlavní cíle:
⚫ Porozumět interkulturnímu učení jako procesu.
⚫ Propojit kulturní citlivost s interkulturní komunikací.
⚫ Reflektovat a porozumět vlastním stylům komunikace a řešení konfliktů.
TEORIE
Vývojový model interkulturní citlivosti Miltona J. Bennetta
⚫

Vývojový model interkulturní citlivosti (DMIS) vypracovaný Dr. Miltonem Bennettem
(1986, 1993, 2004, 2013) je rámec pro analýzu potenciální reakce na kulturní odlišnost

⚫ DMIS je zakotvenou teorií; je založen na pozorováních, která učinil jak v akademickém,
tak firemním prostředí ohledně toho, jak se lidé stávají kompetentnějšími interkulturními
komunikátory.
⚫ S využitím pojmů z konstruktivistické psychologie a teorie komunikace uspořádal tato
pozorování do fází průběžně se zvyšující citlivosti vůči kulturní odlišnosti.
⚫ Více informací o DMIS najdete na: http://www.idrinstitute.org/page.asp?menu1=15
⚫ Základní předpoklady: „…zatímco se zkušenosti člověka s kulturní odlišností stávají
komplexnějšími a sofistikovanějšími, jeho kompetence v interkulturních vztazích se
zvyšuje.”
➢ Popření
➢ Obrana
➢ Minimalizace
➢ Akceptace
➢ Adaptace
➢ Integrace
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⚫ „Rozdílnost”, nebo jak se u člověk vyvine schopnost poznat odlišnost a žít s ní.
⚫ „Rozdílnost“ se pak týká dvou fenoménů:
–

zaprvé lidé vidí jednu věc různými způsoby, a

–

zadruhé – „kultury se od sebe liší tím způsobem, že si zachovávají vzorce rozdílnosti
či světonázory“. Tento druhý aspekt se týká skutečnosti, že podle Bennetta kultury
nabízejí způsoby, jak interpretovat realitu, jak by měl člověk chápat svět kolem nás.

⚫ Tato interpretace reality či světonázoru je v jednotlivých kulturách odlišná.
⚫ Vývoj interkulturní citlivosti tedy v zásadě znamená naučit se při chápání světa poznat a
nakládat se základní odlišností mezi kulturami.
Dovednosti orientované na proces v interkulturním učení. Koncepční a operační

Rámec interkulturních kompetencí – UNESCO
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⚫ Čerpajíc ze své koncepční konvergence UNESCO pracuje na tom, aby obohatilo obsah
interkulturních kompetencí o lidskoprávní zásady a hodnoty.
⚫ Cílem tohoto dokumentu je rozšířit používání kompetencí naplněných lidskými právy
v různých oblastech tvorby politiky.
⚫ Zkoumá význam klíčových pojmů pro definici interkulturních kompetencí (některých již
obecně přijímaných jako je např. kulturní diverzita, kulturní identita, interkulturní dialog a
univerzálnost, jiných používaných méně často jako např. interkulturní gramotnost,
reflexivita, sémantická dostupnost a resilience).
⚫ Dále navrhuje plán v pěti krocích pro operacionalizaci interkulturních kompetencí jako je
např. respekt, sebeuvědomění, adaptace, budování vztahů a kulturní pokora, které se
považují za základní minimální požadavky pro vedení interkulturního dialogu.
Hallův model interkulturní komunikace. Vysokokontextuální a nízkokontextuální kultury.
Tipy pro komunikátory.
⚫ Jako studijní obor a téma výzkumu je populární od 50. let 20. století.
⚫ Termín „interkulturní komunikace“ byl poprvé použit, když američtí antropologové
Edward T. Hall, Ruth a John Useemovi začali zkoumat, jak mohou lidé z různých kultur
úspěšně komunikovat.
⚫ Soustředění se na kulturu v interkulturní komunikaci souvisí s teoriemi učení spojených
se sociokulturními názory Lva Vygotského. Názor Vygotského, že učení je víc než jen
„kognitivní funkce“ a že „kognice sama o sobě je kulturní, že učení a inteligence jsou
specifické pro danou kulturu“.
Obor interkulturní komunikace je úzce spojen s celou řadou dalších oborů jako je např.:
⚫ Kulturní antropologie
⚫ Psychologie
⚫ Sociální psychologie
⚫ Sociologie
⚫ Lingvistika a sémiotika
⚫ Kulturní studia
⚫ Mediální studia
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⚫ Rétorika
Řízení rozdílů a řešení konfliktů v kontextu vzdělávání dospělých
⚫ Bariéry interkulturní komunikace
Strach nebo stres
Kulturní šok
Předpoklad podobností namísto rozdílů
Etnocentrismus
Stereotypy a předsudky
Neverbální nesprávná interpretace
Jazykové rozdíly
⚫ Přínosy interkulturní komunikace
ochota akceptovat odlišnosti;
osobní růst prostřednictvím vyšší tolerance;
dialog;
spolupráce;
rozvíjení pozitivního postoje k jinakosti;
intenzivnější mezinárodní, národní a místní kulturní, vzdělávací a obchodní výměna.
⚫ Zajištění úspěšné interkulturní komunikace
Společný jazyk nebo komunikační systém
Znalosti o jiných kulturách
Stavění vlastní kultury do kontextu světových kultur
Odstranění předsudků a akceptování kulturní rozmanitosti: vyhýbání se dělení
světových kultur do dvou kategorií: hlavní a vedlejší
Schopnost empatie: představit si sebe sama v kůži někoho jiného s cílem
minimalizovat negativní emoce a cítit, co cítí jiní (emoce hrají klíčovou roli
v komunikaci)
Dialogický postoj ke všem komunikátorům
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Dosažení vyvážené interakce: vypuštění jakékoli tendence k viktimizaci nebo
paternalismu.
⚫ Nízkokontextové a vysokokontextové kultury
Edward T. Hall, uznávaný antropolog a interkulturní vědecký pracovník, který získal
PhD
na Kolumbijské
univerzitě v USA, je
často považován
za jednoho
ze zakladatelů
interkulturní
komunikace.
Hall je autorem řady
interkulturních
pojmů, které se staly
nedílnou součástí jakékoli diskuse o kulturních rozdílech v rámci interkulturního
vzdělávání.
Mezi tyto pojmy se
řadí proxemika,
monochronní a
polychronní a
vysokokontextový a
nízkokontextový.
„Vysokokontextová
a

nízkokontextová

komunikace znamená
míru, jakou se mluvčí
při

sdělování

své

zprávy spoléhají na faktory jiné, než je explicitní řeč“
LeBaron, 2003
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-

„Komunikace se liší podle toho, do jaké míry je závislá na poli, a můžeme ji dělit
do

dvou

obecných

kategorií

=

vysokokontextová

a

nízkokontextová”

- Hall, 1971
Tipy pro nízkokontextové komunikátory interagující s vysokokontextovými komunikátory

Zvládání rozdílů a řešení sporů v kontextu vzdělávání dospělých
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⚫ Zkoumá účinné přístupy k běžným situacím souvisejícím s učením, které mohou vést
ke konfliktům.
⚫ K tématům se řadí:
–

pochopení rozdílů;

–

řízení vztahů ve výuce;

–

vedení výukové situace;

–

rozvíjení pozitivních vztahů mezi spolužáky a studenty a učiteli/školiteli;

–

řešení negativních vzorců chování, systémy a procesy k řešení stížností;

–

řešení problémů při konfliktech, mediace názorových rozdílů a supervize.

Thomasův-Kilmannův nástroj pro řešení konfliktů

Řešení konfliktů ve vzdělávání dospělých. Závěr.
⚫ Ke konfliktům dochází. Jak pedagogové budou reagovat na konflikt a jak ho budou řešit,
to omezí nebo umožní jejich úspěšnost.
⚫ Existují nástroje usnadňující pochopení konfliktu, seznámení se s vlastními vzorci
konfliktu. Tyto nástroje umožňují pedagogům přijímat efektivnější rozhodnutí
při odhalování konfliktu nebo vypořádávání se s konfliktem.
⚫ Zahrnutím interkulturních konfliktů do každodenního procesu učení mohou pedagogové co
nejlépe zužitkovat každou situaci a využít ji jako příležitost k učení nebo k vedení.
⚫ Pedagogové mohou využívat interkulturní konflikty jako příležitost k tomu, aby proměnili
tuto situaci v interkulturní dialog.
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PRAXE
⚫ Vytvořte aktivitu týkající se nízkokontextových a vysokokontextových kultur s využitím
Tipů pro nízkokontextové komunikátory interagující s vysokokontextovými komunikátory.
⚫ Použijte Thomasův-Kilmannův nástroj pro řešení konfliktů, abyste si vyzkoušeli konfliktní
situaci a procvičili si, jak ji vyřešit s použitím tohoto modelového nástroje.
⚫ Základem další možné aktivity je diskuse o osobních komunikačních stylech
v interkulturním prostředí, následovaná počátečním testováním komunikačních stylů
ve skupině studentů.
Příklady aktivit:
⚫ Cvičení s názvem „Použijte svůj RADAR” z Balíčku cvičení interkulturního učení, strana
47 a 48. Je velice důležité použít pracovní list RADAR připravený pro toto cvičení.
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-trainingexercise-pack.pdf
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