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1 - ÚVOD
1.1 Představení projektu EmploySSE
Hlavní myšlenkou projektu EmploySSE je načrtnout rámec pro sociální solidární ekonomiku
(SSE) v systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP). Projekt chápe OVP a zvláště další
vzdělávání a přípravu (CVET – Continuing Vocational Education and Training) jako nástroj
sociální změny: OVP může připravovat studenty pro různá zaměstnání v rámci volně
definovaných profesních zaměření spíše než pro pracovní úkoly a role spojené s konkrétním
zaměstnáním. Naší vizí je pomocí spolupráce zvýšit viditelnost SSE s cílem posílit samosprávné
SSE projekty a organizace, vytvořit příležitosti k zaměstnání v oblasti SSE a nabídnout
komplexní vzdělávací program a podporu profesního rozvoje v oblasti SSE.
SSE je stále více využívána jako zastřešující koncept, který se vztahuje k produkci a směně zboží
a služeb řadou organizací a podniků, které výslovně sledují sociální a/nebo environmentální
cíle (UNTFSSE1, 2014). Podle RIPESS – mezikontinentální sítě pro podporu sociální solidární
ekonomiky - představuje SSE globální hnutí, které vzniklo v nedávné době a rychle roste.
Podnikání organizací SSE tvoří občansky spravované alternativy k tržnímu kapitalismu a usiluje
o systémovou změnu vedoucí k ekonomice a společnosti sloužící lidem a planetě. V globálním
měřítku tyto alternativní formy produkce, směny a spotřeby rostou v odpovědi na sociální,
ekonomické a environmentální krize.
V tomto ohledu mnoho pozorovatelů zaznamenalo, že podniky SSE se ukázaly jako
ekonomicky a sociálně odolnější než podniky konvenčního soukromého sektoru v době
globální finanční krize po roce 2008 (OSN, 2017) 2 . Tento druh odolnosti představuje také
správnou cestu pro současnou socio-ekonomickou krizi způsobenou pandemií COVID-19,
která ukazuje zranitelnost našeho současného ekonomického systému a prohlubuje
nerovnosti. Protože většina iniciativ SSE je zakořeněna v lokální ekonomice, může SSE hrát
hlavní roli při podpoře inkluzivního a udržitelného lokálního rozvoje. Zatímco pozitivní sociální
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United Nations (2017). World Economic and Social Survey. Dostupné z:
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vlivy SSE jsou dobře zpracovány, méně pozornosti bylo věnováno potenciálnímu pozitivnímu
vlivu SSE na zaměstnanost - v roce 2019 sektor SSE zajišťoval placené zaměstnání pro 6,3 %
pracující populace v EU-28, ve srovnání s 6,5 % v roce 2012 (Evropský hospodářský a sociální
výbor, 2017)3
Projektové konsorcium tvoří 6 partnerů v 5 zemích – Řecku, České republice, Chorvatsku,
Francii a Itálii. Projekt vede Labour Institute of the General Confederation of Greek Workers
(INE GSEE). Vytvoření této příručky měla na starost organizace ENAIP Veneto z Itálie. Další
partneři jsou DOCK – Social Solidarity Economy Zone z Řecka, Ekumenická akademie z České
republiky, Green Network of Acitivist Groups (ZMAG) z Chorvatska a ADEPES -Mouvement
pour l’ Économie Solidaire Occitanie z Francie.

1.2. Účel této příručky
Tato příručka nabízí metodologický rámec pro zařazení SSE do příslušných předmětů OVP.
Prakticky je to příručka o SSE pro školitele OVP, zaměřená na profesní možnosti v oblasti SEE.
Má je vybavit znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, postoji, metodologií a technikami,
které jim umožní efektivně připravit učební plány, specifické moduly, hodnocení a evaluaci
výuky. Dále bude příručka zkoumat vhodné metodologie pro uplatněnou analýzu potřeb.
Inovativní aspekt příručky vychází z myšlenky přistoupit k sociální solidární ekonomice z
hlediska OVP tak aby tradiční způsob učení OVP byl rozšířen o nový element. Mluvíme tu o
konceptu „postoje“, který může pomoci hlubšímu porozumění faktorům za touto specifickou
oblastí ekonomiky založené na solidární směně.
Příručka může být využita i pro informování a motivaci k rozvoji modulů v dalším kroku
projektu EmploySSE, které byly vytvořeny jako instruktážní materiály pro použití při rozvoji
podnikání pomocí školení. Poskytne tak školitelům základní znalosti, dovednosti, postoje a
praktické zkušenosti při realizaci školení o SSE a technické podpoře podnikatelům v rámci
sociální ekonomiky a dalším relevantním aktérům.
Příručka chce aktivně podpořit učení využitím znalostí a zkušeností sociálních podniků a
školitelů, kteří s nimi pracují a zlepšit tak efektivitu školení a mentoringu. Příručka popíše
společné učení ve vztahu mezi školiteli a školenými, kteří sdílejí vzájemnou odpovědnost při
dosahování jasných a společně definovaných učebních cílů. Dalším klíčovým aspektem
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European Economic and Social Committee (2017). Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, Brussels:
EU. Dostupné z: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-en-n.pdf
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příručky je kontrolní seznam pro školitele OVP založený na kompetencích, který zahrnuje jak
elementy spojené se školením dospělých, tak koncept sociální solidární ekonomiky.
Kompetence jsou prezentovány jako popis toho, čeho školitel má být schopen aby se
kvalifikoval jako školitel SSE. Dále dokument představí příslušný seznam postojů, které
doplňují obecné vzdělání školitele se zaměřením na SSE. Kontrolní seznam kompetencí má být
nástrojem sebehodnocení školitelů, kteří chtějí školit a/nebo podporovat sociální podnikatele.
Kontrolní seznam je uspořádán jako tabulka se seznamem kompetencí, kromě sebehodnocení
tak může být využit i jako nástroj pro vytvoření plánu rozvoje školitelů.

1.3 Cílové skupiny
Cílové skupiny tohoto projektu jsou zejména:
●

místní a národní poskytovatelé OVP, školitelé a školitelky, mentoři a mentorky,

●

kariérní poradci a poradkyně,

●

politici, političky a ti, kdo rozhodují, konkrétně úřady odpovědné za rozvoj a
implementaci evropských a národních kvalifikačních rámců.

Nepřímé cílové skupiny jsou:
●

absolventi a absolventky terciárního vzdělávání jako součást „mladých lidí bez práce,
přípravy a vzdělávání (tzv. NEETs)“,

●

mladí absolventi a absolventky středního učňovského nebo všeobecného
vzdělávacího stupně (ve věku 18-30),

●

místní, národní a evropské organizace SSE.

Pokud jde o tuto příručku, je zaměřena především na školitele a mentory OVP a na
poskytovatele OVP, u kterých mohou školitelé a mentoři vyučovat předměty vztahující se k
SSE. Dále je zajímavá pro organizace SSE, které v ní mohou získat informace o poskytování
OVP a možnostech školení pro pracovníky.
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1. 4. Metodologický přístup příručky
Metodologie o kterou se příručka opírá je podobná nástrojům pro školení školitelů. Je
vypracována série vzdělávacích modulů doplněných konkrétními nástroji, poskytujícími
školitelům OVP potřebné kompetence ke zvládnutí profesní oblasti SSE, zejména:
•
•
•
•

provádět hodnocení školicích potřeb,
připravovat detailní školicí plány,
využívat pokročilejší a vhodnější učební techniky,
provádět návazné aktivity a hodnocení školení.

Klíčovým prvkem metodologie je kontrolní seznam kompetencí představující nástroj pro
sebehodnocení školitelů.
Organizace ENAIP, která vedla přípravu tohoto materiálu, připravila základní strukturu
příručky, která byla následně diskutována a rozvíjena společně s dalšími partnery projektu.
Všichni partneři byli zapojeni tím, že sbírali data o stavu SSE v jejich zemích a možnosti
propojení s poskytovateli OVP. ENAIP a ZMAG data analyzovali a na jejich základě zpracovali
text, který byl následně posouzen všemi partnery i dalšími aktéry z jejich okruhu. Finalizaci
měly na starost organizace ENAIP a INE GSEE.
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1. 5 Učební výstupy
Účelem této příručky je poskytnout školitelům OVP, mentorům, poradcům a dalším aktérům
v profesní oblasti SSE užitečný nástroj k uvedení základních znalostí o SSE do oblasti OVP. Po
prostudování příručky by čtenáři měli být schopni:
Na rovině znalostí
●

definovat a propojit OVP a SSE,

●

popsat základní fakta o OVP a SSE v Evropě,

●

rozeznat specifické rozdíly v SSE v partnerských zemích (Česká republika, Chorvatsko,
Francie, Řecko, Itálie) týkající se dalšího a počátečního OVP, stejně jako formálního a
neformálního vzdělávání,

●

rozpoznat přidanou hodnotu při uplatnění základních principů OVP v oblasti SSE
(znalosti, dovednosti a kompetence),

●

jako školitelé SSE získat obecné i speciální znalosti (různé kontexty a témata, která
mohou posílit roli školitele),

●

identifikovat roli OVP jako nástroje pro rozvoj a sociální změnu,

●

uvědomit si sociální výhody učení pro jednotlivce i společnost,

●

rozpoznat základní principy vzdělávání dospělých,

●

popsat klíčové charakteristiky studujících v rámci vzdělávání dospělých,

●

definovat kroky procesu zjišťování učebních potřeb.

Na rovině dovedností
●

přispět ke kreativnímu propojení OVP a SSE,

●

identifikovat a vybrat vhodné techniky pro zjišťování učebních potřeb,

●

definovat a vyjednat učební cíle kurzu založené na učebních potřebách účastníků,

●

při přípravě vzdělávacího kurzu aplikovat principy vzdělávání dospělých,

●

nacházet vhodné zdroje při získávání učebních materiálů a přípravě obsahu kurzů,

●

vybrat nejvhodnější kolaborativní učební techniky pro kurzy,
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●

ve spolupráci s účastníky vytvořit učební program, rozvrh, obsah a časové vymezení
učebních jednotek,

●

v rámci učebního rozvrhu uplatnit a rozlišit kompetence v oblasti OVP a sociálního
podnikání,

●

přizpůsobit obsah kurzu učebním potřebám účastníků,

●

realizovat následné aktivity a hodnocení, včetně sebehodnocení.

Na rovině kompetencí
●

představit účastníkům důležité elementy fungování SSE (jako jsou pozitivní dopady
týmové práce, schopnost participovat na kolektivním projektu, flexibilita a adaptace
na skupinovou dynamiku, vnímání emocí, empatie, identifikace a respekt vůči různým
potřebám atd.),

●

spolupracovat s ostatními aktéry zapojenými v oblasti SSE,

●

podpořit aktivní a rovnocennou participaci účastníků,

●

podpořit práci ve skupinách v rámci školení,

●

řešit konflikty a podporovat vzájemné učení,

●

zdůraznit důležitost kolektivní akce, vzájemnosti, spolupráce a solidarity,

●

aktivně se účastnit všech fází přípravy a realizace učebních programů,

●

podpořit a šířit základní principy SSE.

Na rovině postojů:

●

kriticky se zamýšlet nad současným ekonomickým modelem,

●

kritický přístup k základním sociálním hodnotám,

●

chápání soutěživosti a orientace na zisk jako postojů spojených s modernitou a nikoli
jako jediných možností,

●

motivování zaměstnanců aby vytvářeli družstva a iniciativy SSE,
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●

navrhování nových způsobů uspokojování základních lidských potřeb,

●

spolupráce ve skupinách za účelem vytvoření organizací s kolektivním řízením,

●

podporovat SSE jako udržitelnější model pro ekonomiku, lidi a životní prostředí.

1. 6 Koncept příručky
Příručka je rozdělena do čtyř částí. Po úvodu jsou nejprve školitelé uvedeni do oblasti SSE v
Evropě a také do oblasti OVP. Následující kapitola propojuje tyto dva světy a ukazuje roli OVP
jako nástroje sociální změny prostřednictvím iniciativ SSE.
Následující kapitola 3 definuje kategorie učebních výstupů – znalostí, dovedností, postojů a
kompetenci a dává je do souvislosti SSE. Je zde představeno, jaký základ školitel potřebuje.
V poslední, čtvrté, kapitole lze nalézt praktické informace týkající se metodologie školení v
programech SSE a OVP. Ty obsahují klíčové prvky pro zjišťování učebních potřeb, plánování
OVP programů, metody jak provádět školení o SSE a jak postupovat při hodnocení školení.
8

2 – SSE V EVROPĚ A JEJÍ ROLE V ODBORNÉM
VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ
2.1 OVP a SSE: definice a propojení

Odborné vzdělávání a příprava (OVP) je definováno jako „… vzdělávání a školení, které mají
za cíl lidi vybavit znalostmi, know-how, dovednostmi a/nebo kompetencemi potřebnými pro
určité profese nebo obecněji pro pracovní trh“ (Cedefop, 2017)4.
OVP, jako systém zaměřený na zaměstnanost, bylo postupně identifikováno jako zásadní
nástroj pro členské státy EU jak čelit sociálně-ekonomickým krizím, zejména velké
nezaměstnanosti, která zvláště postihuje generaci NEETs5. V Evropě existují různé systémy
OVP, které se liší specifickými charakteristikami včetně národních aspektů. To vede k 30 či více
národním nebo regionálním přístupům k OVP. Ve většině zemí je OVP zaměřeno především
na mladé lidi, kterým poskytuje kvalifikaci na střední úrovni vzdělání; je financováno z
rozpočtů na vzdělávání a koordinováno ústředními a regionálními vládami. Ve své
rozmanitosti systémy OVP v Evropě odpovídají na rychlé sociální a technologické změny. Od
systému OVP a jeho provozovatelů se očekává lepší odezva na potřeby pracovního trhu a
společnosti jako celku. To vede k rozšiřování kurzů včetně většího propojování různých
dovedností.
V základu se setkáváme se souborem čtyř způsobů a interpretací OVP:
●

počáteční příprava spojená s pracovištěm nebo duální (např. Dánsko, Německo nebo
Rakousko),

●

počáteční odborné vzdělávání (např. Bulharsko, Španělsko, Malta nebo Rumunsko),

●

další vzdělávání (napař. Irsko a Velká Británie),

●

OVP jako součást celoživotního vzdělávání (např. Francie, Itálie nebo Řecko).

4

CEDEFOP (2017). The changing nature and role of Vocational Education and Training in Europe. Volume 2.
Dostupné z: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5564
5

Tzv. NEETs (Not in Education, Employment, or Training) je označení pro mladé lidi bez práce, přípravy a
vzdělávání. Viz. také evropské statistiky zveřejňované Eurostatem: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
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Sociální solidární ekonomika (SSE) je hnutí založené na solidární směně, které propojuje
individuální potřeby s potřebami komunity. V SSE hrají obyčejní lidé aktivní roli v utváření
všech dimenzí lidského života: ekonomické, sociální, kulturní, politické a environmentální
(podle definice RIPESS, Mezinárodní sítě pro sociální solidární ekonomiku).
Podle RIPESS (2015) „solidární ekonomika usiluje o transformaci celého společenského a
ekonomického systému a podporuje rozdílné paradigma rozvoje na základě principů solidární
ekonomiky. Snaží se o transformaci neoliberálního kapitalistického ekonomického systému,
který upřednostňuje soukromý zisk a slepý růst, směrem k systému, který do centra staví lidi
a planetu. Jako alternativní ekonomický systém tak solidární ekonomika zahrnuje všechny tři
sektory – soukromý, veřejný i třetí sektor“6.
SSE má kořeny v dlouhodobých i současných sociálních hnutích a sdružuje rozmanité iniciativy
lokální produkce a distribuce zboží a služeb, tvořící alternativu ke kapitalistické ekonomice
hlavního proudu. Tato hnutí jsou charakterizována rozmanitostí sociálních a komunitních
zkušeností ovlivněných lokální historií, kulturou a politicko-ekonomickými okolnostmi:
vzájemná pomoc, dělnické odbory, sdružení v uměleckém a kulturním sektoru, iniciativy
ochrany životního prostředí a klimatu, komunitou podporované zemědělství, sdílené bydlení,
podpora migrantů, sociální zemědělství, fair trade atd.
Celkově lze SSE chápat jako spojení tradiční sociální ekonomiky, představované zejména
družstvy jako hlavní právní formou, se sociálními hnutími více zaměřenými na transformaci,
která přinášejí organizační rozmanitost jak se rozvinula v sedmdesátých letech a usilujícími o
radikálnější změnu ekonomického paradigmatu. SSE hnutí překračují třetí sektor, který
zahrnuje neziskové iniciativy postavené mezi aktivitami státu a trhu. Pod evropským
zastřešením sociální ekonomiky Evropská komise v současnosti uznává a podporuje hnutí
„tradičních podniků sociální ekonomiky sloužících členům a ne dosahování návratnosti z
investic jako tradiční kapitálové společnosti hlavního proudu (…) v souladu s principy solidarity
a vzájemnosti a které řídí své podniky na základě principu „jeden člověk jeden hlas”7.
Spojení mezi OPV a SSE je klíčové, pokud jde o vytváření pozitivní a udržitelné vize pro
budoucnost práce, která integruje alternativní socio-ekonomické modely. Filadelfská
deklarace (1944)8 Mezinárodní organizace práce (ILO) prohlašuje, že práce není komodita a
poskytuje obecný směr pro důstojnou práci. Základní směrnice ILO i propojení mezi OPV a SSE

6

RIPESS (2015). Solidarity Economy in Europe: an emerging movement with a common vision. Dostupné z:
https://www.ripess.eu/solidarity-economy-in-europe-an-emerging-movement-with-a-common-vision/
7
8

Evropská komise (bez data) Social Economy in the EU. Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en

ILO (1944). Declaration of Philadelphia. Dostupné z: https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policyguide/declarationofPhiladelphia1944.pdf
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jsou nezbytné při prosazování této zásady. Zvláště uplatnění OPV na poli SSE by přispělo k
rozvoji alternativních socio-ekonomických modelů pro školení a profesní rozvoj a tím posílilo
zaměstnatelnost a sociální inkluzi.

2.2 SSE v Evropě
Sociální ekonomika v Evropě (Evropský hospodářský a sociální výbor, 2019)9 zahrnuje:
●

13,6 milionů placených pracovních míst,

●

6,3 % pracující populace zemí EU-28,

●

více než 82,8 milionů dobrovolníků a 232 milionů členů a členek družstev a podobných
organizací,

●

2,8 milionů podniků a organizací sociální ekonomiky identifikovaných v Evropě.

Význam SSE ve světě narostl v posledních třech desetiletí z následujících důvodů:
●

rostoucí počet lidí ve světě zakouší zhoršující se životní podmínky a prohlubující se
chudobu,

●

v kapitalistické logice se lidé a společnost stávají zdroji k vykořisťování, jejich hodnota
v podobě práce nebo sociálních vztahů je redukována na cenu za účelem maximalizace
zisku,

●

hluboká environmentální degradace, vyvolaná extraktivním, intenzivním i
extenzivním lineárním ekonomickým modelem, vede k rozsáhlému znečištění a ke
klimatické změně.

Z tohoto hlediska nyní Evropská komise spolupracuje a je aktivní prostřednictvím Agendy 2030
(Cíle udržitelného rozvoje) se skupinou G20 v rámci Inclusive Business Platform a s Global
Social Impact Investment Steering Group v rámci G7, stejně jako s mezi-agenturní pracovní
skupinou OSN k SSE a International Leading Group on SSE a expertní skupinou Evropské
komise pro sociální podnikání. Jsou to kroky správným směrem, ale sociální hnutí musí
pokračovat v aktivitě a dbát o to, aby tyto kroky neskončily jako prázdná slova na papíře nebo
greenwashing.

9

Evropský hospodářský a sociální výbor (2019). Social Economy Enterprises, EU. Dostupné z:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-19-796-en-n.pdf
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„Sociální ekonomika a družstevnictví jsou v Evropě hluboce zakořeněny a předcházejí
transformativnímu rámci solidární ekonomiky. Obecně roste pozornost vůči sociální
ekonomice na institucionální úrovni EU a podpora na lokální úrovni, kde rozšíření spontánních
iniciativ solidární ekonomiky nachází stále větší uznání. Jejich právní formy přitom mohou být
různé v souladu s národním kontextem. Často jsou to sdružení, družstva, nadace, společnosti
vzájemné podpory nebo nové právní formy a jsou zapojeny do sektoru sociální ekonomiky.
Dnes je jedním z nejvýznamnějších příkladů sociální ekonomiky nová právní entita: sociální
podnik.
Sociální podniky jsou charakterizovány následujícími znaky:
●

podniky sociální ekonomiky jsou založeny na sdílení a jejich hlavním účelem je
dosahovat sociálního a společenského dopadu,

●

jako ekonomické jednotky produkují zboží a služby, často ty, které jsou ve veřejném
zájmu, a přebytky primárně využívají k dosahování sociálních a společenských cílů,

●

jsou provozovány odpovědným, transparentním a inovativním způsobem a na různých
úrovních rozhodovacího procesu zapojují zaměstnance, zákazníky a další relevantní
aktéry, kteří jsou ovlivněni jejich aktivitami.

Evropský hospodářský a sociální výbor (The European Economic and Social Committee, EESC),
který je poradním orgánem Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise, se
aktivně zapojuje už více než deset let do evropské agendy sociální ekonomiky a sociálních
podniků a podporuje růst a rozvoj sociálních podniků jako klíčový prvek evropského sociálního
modelu.
V roce 2015 EESC založil stálou studijní skupinu zaměřenou na podniky sociální ekonomiky s
následujícími cíli:
●

monitorovat a vyhodnocovat politický vývoj na úrovni EU a členských států,

●

věnovat se specifickým tématům a na obecnější rovině identifikovat konkrétní
opatření vhodná ve vztahu k podnikům sociální ekonomiky,

●

sbírat, soustřeďovat a rozšiřovat příklady dobré praxe v členských státech a pokud je
to možné, organizovat každoroční fórum aktérů,

●

zlepšovat viditelnost tohoto sektoru a zlepšovat jeho obraz,

●

posilovat propojení s think tanky, které reprezentují sektor a pokračovat ve spolupráci
s evropskými institucemi. Členové, kteří reprezentují družstva, společnosti vzájemné
podpory, sdružení, nadace a sociální NNO se pravidelně setkávají aby sdíleli dobrou
praxi, diskutovali o tématech a vytvářeli politiku EESC.
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Od roku 2016 organizuje EESC každoroční Evropský den podniků sociální ekonomiky. Ten má
dvojí cíl: jednak sledovat pokrok ve vytváření ekosystému podniků sociální ekonomiky v
Evropě a jednak hledat další kroky k uznání a rozšíření tohoto modelu podnikání.
Jak jsme zmínili dříve, sociální solidární ekonomika holisticky pokrývá širokou paletu praktik a
zahrnuje ekonomickou, sociální, environmentální, politickou i komunitní dimenzi. Tyto
praktiky mohou být rozvíjeny organizacemi sociální ekonomiky nebo sociálními podniky, jak
jsme je výše definovali, ale jen za podmínky, že usilují o hlubší a dlouhodobé transformativní
strategie a politiky ve vyjmenovaných dimenzích.
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2.3 OVP jako nástroj sociální změny
Systém OVP hraje klíčovou roli v sociálním a ekonomickém rozvoji národa. Na druhé straně je
OVP soustavně ovlivňován změnami ve školách, průmyslu a společnosti a utvářen potřebami
měnící se ekonomiky a lokálních komunit. Z těchto důvodů jsou jeho výzvy a příležitosti k
sociální změně jedinečné a úkolem je zajistit jeho relevantnost, schopnost reagovat a jeho
hodnotu v tomto procesu.
Přijetím Lisabonské strategie v roce 2000 stanovila Evropská unie konkrétní cíle, jak se stát
nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomickou sférou světa. V tomto kontextu
byly všeobecné vzdělání a odborné vzdělání a příprava nejen definovány jako klíčové faktory
pro dosažení cílových sociálních a ekonomických ukazatelů, ale byly uznány i jako základy pro
inovace a zvýšenou konkurenceschopnost všech evropských zemí. Naplňování Lisabonské
strategie nevyžaduje konec konců jen extenzivní změny evropské ekonomiky, ale i stejně
ambiciózní modernizační program sociálního blahobytu a vzdělávacího systému s důrazem na
kvalitu, atraktivnost a přístupnost příležitostí pro celoživotní vzdělávání jako hlavními cíli.
Neexistuje „ideální systém“ OPV, který by odpovídal potřebám všech zemí. Systémy
vzdělávání a přípravy jsou často formovány historií, sociálními motivy a ekonomickými
potřebami místní společnosti. Největší výzvou pro OPV dnes je být věrný svému poslání a
soustředit se na dovednosti a kompetence, které se mohou stát schopnostmi. Přístup
zaměřený na schopnosti, s kterým bylo počítáno už v projektu „SSE VET2 – posílení kompetencí
a dovedností školitelů OVP,“10 a který byl přijat jako vhodný pro oblast SSE, je založen na
konceptu rozvinutém Senem (1999) 11 a Nussbaumem (2000) 12 , který vytváří učební plány
sdružující dovednosti a „překračují individuální atributy, na které je často zaměřena literatura
o schopnostech v rámci vyššího vzdělávání, a zahrnující sociální, ekonomické a kulturní
podmínky, které jsou podmínkou pro rozvíjení schopností. Takový přístup k OPV by pomohl
školícím se k větší autonomii rozvinutím svých základních schopností dosahovat řady různých
výsledků13.
Úspěch OVP může být měřen: zaměstnatelností absolventů, osobním rozvojem, příležitostmi
pro další vzdělávání a rozvoj kariéry, pozitivní odezvou veřejnosti, ale také dopadem na

10

Projekt “SEE VET2 – Strengthening VET trainers’ competences and skills”. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/programmes/eras mus-plus/projects/
11

Sen, A. (1999) Commodities and Capabilities, Oxford University Press.

12

Nussbaum, M. C. (2000). Women and human development: the capabilities approach. Cambridge Editions.

13

Wheelahan, L., & Moodie, G. (2011). Rethinking Skills in Vocational Education and Training. NSW Department
of Education & Communities.
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sociální změnu. Aby politika OVP byla spravedlivá a efektivní, měla by oslovovat všechny části
společnosti a nabízet lákavé a podnětné cesty pro ty, kdo mají vysoký potenciál, a zároveň
oslovit i ty, kdo jsou ohroženi znevýhodněním ve vzdělání a vyloučením z pracovního trhu.
Je třeba zdůraznit, že OVP se nemůže týkat jen jednotlivců. Musí naopak vzít v úvahu kolektivní
charakter dovedností a kompetencí a opustit expertní přístup pro rozvíjení individuálních
schopností směrem k širšímu profesnímu zaměření. Ranní filozofové jako Aristoteles a Platon
byli přesvědčeni, že vzdělání je zásadní pro dosažení zralosti u jednotlivce i společnosti
(Barnes, 198214; Hare, 198915) a jednotlivci i společnosti mohou vzkvétat jen díky procesu
celoživotního učení. Smyslem v tomto myšlení není monetární zisk, ale morální rozvoj
jednotlivce a blahobyt společnosti.
Společenští vědci zjistili, že jednotlivci s vyšší úrovní vzdělání žijí déle, jsou zdravější, dopouštějí
se menšího počtu zločinů a jsou aktivněji zapojeni ve společnosti než jednotlivci s nižší úrovní
vzdělání (Haveman and Wolfe, 198416; Grossman, 200517). Schuller et al. (2002)18 rozčlenil
přínosy učení podle tří hlavních dimenzí v souladu s třemi typy kapitálu:
●

lidský kapitál se vztahuje k znalostem, dovednostem a kompetencím, které jednotlivci
získají v průběhu vzdělávání, aby zvýšili svou produktivitu na pracovním trhu, a také
aby lépe fungovali v různých dalších oblastech života,

●

kapitál identity se vztahuje k hodnotám jako je kvalifikace nebo sebeúcta a zdatnost,

●

sociální kapitál se vztahuje k propojením, pravidlům a blízkým vztahům s druhými ve
společnosti a s institucemi, včetně aspektů propojování sociálního kapitálu.

Schuller et al. (2002)18 ukazuje, že sociální prospěch učení může náležet pouze jednotlivci, jako
v případě zlepšení vlastního zdraví, nebo může mít dopad na různé podoby sociálních
uskupení, např. na rodinný život nebo na širší komunitu. Termín „sociální prospěch“ je
částečně spojen s netržním (neekonomickým, nemonetárním) prospěchem: netržní znamená,
že prospěch ze vzdělání není přímo spojen s mzdovým výnosem. Nicméně sociální prospěch
může mít ekonomickou hodnotu jak pro jednotlivce, tak pro společnost (jak je tomu v případě

14

Barnes, J. (1982). Aristotle. Oxford University Press

15

Hare, R.M. (1989). Plato. Oxford University Press

16 Haveman, R.; Wolfe, B. (1984). “Schooling and economic well-being: the role of non-market effects”. Journal of
Human Resources, Vol. 19, No 3, str. 377-407.

Grossman, M. (2006). “Education and non-market outcomes”. In: Hanushek, E.; Welch, F. (eds). Handbook of
the economics of education. North-Holland.
17

Schuller, T. et al. (2002). Learning, continuity and change in adult life. Institute of Education (Wider benefits of
learning research report No 3).
18
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zlepšení zdraví jednotlivců, které redukuje náklady zdravotního systému a ztráty produktivity
jednotlivců)19.
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Cedefop (2011). Research paper No 17. Vocational education and training is good for you. The social benefits
of VET for individuals. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/5517

3 – OVP v rámci konceptu SSE
3.1 Terminologie související s výsledky učení

Od Kodaňské deklarace o posílení spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě20, která usiluje
o vytvoření evropského systému vzájemného uznávání kreditů v rámci OVP (nazvaného
ECVET), 21 je důležité budovat soustavu jasných indikátorů, které jej umožní v rámci EU
vytvořit. Tento systém převodu kreditů by měl být podpořen společným referenčním rámcem
pro jednotlivé stupně popsané pomocí výsledků učení, tak aby bylo možné je porovnávat na
evropské úrovni.
Východisko Technické pracovní skupiny ECVET je následující:
„Cíle učebního procesu, program nebo kvalifikační elementy OVP jsou vyjádřeny jako výsledky
učení ve smyslu znalostí, dovedností a kompetencí, které je třeba získat a zvládnout na dané
referenční úrovni (TWG, 2004, kapitola 2.3.1.)”
Znalosti, dovednosti a kompetence tak získávají stále významnější roli v popisu zamýšlených
výsledků učení a vzdělávání v rámci OVP. Navzdory rozmanitým národním zkušenostem a
obtížím s vytvořením společné evropské definice těchto prvků, pokusila se databáze ESCO
poskytnout jejich obecné definice22, které zde uvádíme:
ZNALOST znamená výsledek přivlastnění informací prostřednictvím učení. Znalost je soubor
faktů, principů, teorií a praktik vztahujících se k oblasti práce nebo studia. Jak dovednosti tak
kompetence se opírají o faktické a teoretické znalosti. Rozdíl spočívá ve způsobu, jakým je
znalost uplatňována a používána. Znalost je uplatňována a používána vytvářením vztahů mezi
znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Tyto vztahy lze kvalifikovat jako nezbytné nebo
dobrovolné.

The Copenhagen Declaration - dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aef0018
20

21

http://www.nuv.cz/projekty/ecvet/co-je-ecvet

Zde uvedené definice pocházejí ze systému klasifikací ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and
Occupations. Dostupné z: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge
22

17

DOVEDNOST je schopnost aplikovat znalost a používat know-how při plnění úkolů a řešení
problémů. Dovednosti lze popsat jako kognitivní (zahrnují použití logického, intuitivního a
kreativního myšlení) nebo praktické (zahrnují zručnost a použití metod, materiálů, nářadí a
nástrojů).
I když jsou někdy „dovednost“ a „kompetence“ používány jako synonyma, lze je odlišit podle
jejich rozsahu. Pojem „dovednost“ se typicky vztahuje na využití metod nebo nástrojů v
konkrétní oblasti a ve vztahu k definovaným úkolům. Termín „kompetence“ je širší a vztahuje
se typicky ke schopnosti osoby vyrovnat se s novou situaci nebo nepředvídanými výzvami –
použít a využít znalosti a dovednosti nezávislým a samostatným způsobem.
KOMPETENCE znamená osvědčenou schopnost použít znalosti, dovednosti a osobní sociální
a/nebo metodologické schopnosti v pracovní nebo studijní situaci a při profesním a osobním
rozvoji. Jsou popsány pojmy odpovědnosti a autonomie.
K těmto definicím bychom rádi v souladu se zaměřením této příručky přidali koncept
„postojů“, protože se zřetelně vztahuje ke změně mentality a chování spojených s
praktikováním sociální solidární ekonomiky.
POSTOJE se vztahují k individuálnímu stylu práce, preferencím a přesvědčením spojeným s
prací, které tvoří základy chování, tak aby znalosti a dovednosti byly uplatňovány efektivně.
Pojem je užíván při popisu chování, které může být naučeno, zlepšováno a hodnoceno.

3.2. Znalosti, dovednosti, postoje a kompetence v kontextu
SSE
S ohledem na hlavní cíl dokumentu představíme základ, který školitel potřebuje ve vztahu ke
znalostem, dovednostem, postojům a kompetencím v oblasti SSE. Neanalyzujeme tyto prvky
potřebné obecně pro školitele dospělých, protože by to překračovalo záměr této příručky.
Ostatně existuje řada materiálů o školení školitelů, které popisují kvality školitele dospělých.
Tato část ukáže, jak důležitý pro práci školitele SSE je vhodný postoj.

ZNALOST
Můžeme uvést dva typy znalostí: specializované znalosti jsou potřebné pro splnění obsahově
specifických požadavků a řešení úkolů, zatímco obecné znalosti o světě jsou spíše náhodné a
umožňují lidem hlouběji porozumět způsobu, jak svět a společnosti fungují. V této části
představíme výsledky obou konceptů znalostí.
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SPECIALIZOVANÉ ZNALOSTI
Odpovědi ze všech partnerských zemí zmiňují specifické okolnosti a znalosti, u kterých se
považuje za důležité, aby jimi školitel disponoval. Vzhledem ke komplexnosti konceptu a praxe
SSE by tyto znalosti měly mít interdisciplinární přístup a u školitelů je požadován široký
rozhled. Školitelé proto potřebují získat znalosti a dovednosti týkající se těchto témat. Tato
příručka a další školicí moduly mohou pomoci a motivovat.
• Základy SSE: historie, koncepty, hodnoty a principy, sociálně-ekonomicko-environmentální
dimenze, kulturní aspekty, rozmanitost praxe, rozvoj v Evropě, specifické charakteristiky v
kontrastu k tržní ekonomice hlavního proudu, rozmanitost organizací a kolektivů, rozmanitost
oblastí činnosti a ekonomická data na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Veřejná,
legislativní a fiskální politika na regionální a národní úrovni. Znát rámec a strategie vytvářené
veřejnými institucemi na národní úrovni je pro školitele také důležité.
• Sociologické, antropologické a ekonomické souvislosti: sociální a environmentální dopad
ekonomické reality; alternativní zdroje a nástroje ekonomické udržitelnosti: od etického
financování po sociální měny a vzájemnost; jak zacházet s komplexitou v diskusi o limitech
současného ekonomického systému a představovat SSE jako způsob budování alternativní
ekonomické praxe; socio-ekonomický integrovaný přístup, společenský smysl, politické,
ekonomické, ekologické a sociální cíle.
• Témata spojená s obchodování, podnikáním a řízením: všeobecné podnikatelské řízení,
finance, administrativa, znalosti trhu, digitální technologie, demokratické/horizontální
rozhodování a řízení, pracovní podmínky v SSE, sociálně-ekonomická udržitelnost a dopady,
vývoj výrobků a služeb v rámci SSE. Sociální kapitál a zdroje, právní prostředí, zapojení dalších
aktérů, sociální účetnictví, sociální financování, sociální marketing, sociální kapitál. Povědomí
o politické dynamice a znalost práva souvisejícího s pracovním prostředím. Je také důležité
umět jednat s představiteli institucí.

OBECNÉ ZNALOSTI
• Znalosti územních souvislostí: důkladná znalost ekonomické a sociální reality, která zahrnují
komunitu a vznikající potřeby lidí a skupin v daném místě žijících. Silné propojení s místní
realitou a specifické nástroje k poznání teritoria a analýzy jeho dynamiky je při uvádění SSE do
praxe velmi důležité.
• Sítě a partnerství: Pro školitele je důležité znát, jak učit mapování a chápání sociální a
ekonomické dynamiky. Mít základní znalosti o produkčních procesech a dodavatelských
řetězcích je předpokladem pro organizace při vytváření partnerství a ekosystémů v rámci SSE
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a jsou zásadní. Je také důležité vědět, jak sociální a politická dynamika proměňuje teritorium,
s ohledem na demografickou dynamiku, pro budování dobrých sítí lidí a organizací,
mobilizování zdrojů a posílení společného volání po alternativách.

DOVEDNOSTI: JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ JAKO ZMĚNA POSTOJE
Školitel je důležitý pro vzbuzení touhy vydat se směrem kritického myšlení, být schopen
„probudit vědomí“ a vytvářet prostor podporující kreativitu a svobodu vyjádření. Školitelé by
měli být energičtí, podmaniví a nadšení – těmto kvalitám rozumí školitelé, kteří cítí vnitřní
souznění s tím, o čem se diskutuje, co je předmětem učení, co rozšiřuje učební zkušenost; je
třeba aby se školenými sdíleli touhu po sociální proměně, péči o lidi, rovnost a zaměření na
obecné blaho.
Školitelé potřebují mít praxi v komunikačních dovednostech jako je nenásilná komunikace a
aktivní naslouchání. Měli by facilitovat prospektivní myšlení, komplexní myšlení, vize
(schopnost navrhovat budoucí věci, vnímat změnu a přizpůsobovat se jí, využívat příležitosti
atd.). Měli by být schopni adaptability a flexibility, kooperativní práce, experimentů a vedení.
Školitel uvádí do chodu dynamiku, která vybízí k využívání takových kvalit.
Školitelé by měli školeným předvádět pozitivní dopady týmové práce, kolektivní práce,
schopnosti participovat na společném projektu. To znamená, že musí být flexibilní v učebním
procesu a přizpůsobovat ho skupinové dynamice.

POSTOJE: HODNOTY A ZKUŠENOSTI SSE
Data z analýzy národních kontextů v partnerských zemích ukazují silnou souvztažnost mezi
osobním profilem a stylem školitele a hodnotami SSE. To není náhodné spojení, když uvážíme
jak je SSE založena na hodnotách i skutečnost, že socio-ekonomické alternativní vize závisí na
individuální kapacitě integrovat a udržovat alternativní elementy. Zároveň rozvoj podniku a
podnikatelské funkce vyžadují strategické propojení s udržitelnými a transformativními cíli
SSE.

KOMPETENCE
ŠKOLITELŮV STYL A PŘÍSTUP
•
•

Důvěra a vzájemný respekt mezi školenými a školiteli-učiteli představuje zásadní
podmínku úspěšného učení.
Empatie s aktéry sociálního podniku, pracovníky SSE, členy sociálního družstva nebo
dobrovolníky. Emoční dovednosti, pozornost věnovaná osobním vztahům, zejména
při komunikování o tom, jak lidé zacházejí se svými vlastními reakcemi.

20

•

•
•

•

Školitelé by měli sdílet základní hodnoty SSE jako je solidarita, odpovědnost, respekt
k lidským právům, pozitivní vztah ke komunitě, důstojnost, integrita, férovost a
spravedlnost. Tyto hodnoty by měli zviditelňovat prostřednictvím vzdělávacích
technik a učebního plánu i procesu.
Školitelé by měli umět podpořit osobní etické rozhodování, protože jednání v rámci
SSE nemůže být odděleno od hlubších etických základů a pohledu na svět dané osoby.
Školitelé by měli být připraveni na to, že školící se mohou přicházet ze zranitelných
skupin a čelit aktuálním sociálním problémům (zdraví, zaměstnanost, sociální péče
atd.).
Empirická část může účastníky motivovat a zároveň vytvářet hlubší porozumění pro
koncept, který nemusí být dostatečně znám.

ZKUŠENOST ŠKOLITELE S ORGANIZACEMI, SOCIÁLNÍMI PODNIKY A NNO V RÁMCI SSE
Podle pedagogiky sebeřízení: lidé, kteří mají zkušenost s pracovními vztahy v rámci kolektivu
jsou těmi, kdo mají být školiteli pro sebe i pro druhé.
•

•

•

Školitelé mají přenášet své vlastní zkušenosti jak budovat vedení a participativní řízení,
jak zapojovat všechny aktéry (dobrovolníky, partnery, uživatele, zaměstnance, klienty,
dodavatele) aby byli plnohodnotnými stakeholdery.
Mají pracovat s kreativitou, schopností sociálního plánování a konkretizací: zásadní je
schopnost přenášet teorii do dobré praxe a mít schopnost vyvýjet, psát a realizovat
projekty.
Pokud školitel nemá dostatek přímých zkušeností s těmito tématy, je možné aby
vytvářel propojení s reálnou praxí SSE a tak školeným zprostředkoval přímou
zkušenost s tím, co znamená být zapojen do iniciativy SSE.
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4 – METODOLOGIE ŠKOLENÍ O SSE
4.1 Analýza vzdělávacích potřeb
Principy vzdělávání a školení dospělých dobře odpovídají principům SSE a jsou přímo spojeny
s respektem vůči školeným, jejich sociálním a psychologickým charakteristikám i jejich
potřebám, které se od těchto charakteristik odvíjejí. Je to i předpoklad zapojení školených na
všech rovinách vzdělávacího procesu. Přijetí zásad vzdělávání dospělých je podstatné pro
všechna stádia přípravy, organizování a vyhodnocování učebního programu v rámci
celoživotního vzdělávání, má-li být efektivní.
Respektovat charakteristiky a potřeby cílové skupiny znamená především použití účinné
procedury pro analýzu potřeb. Dříve než budeme analyzovat potřeby v rámci učebních
programů, měli bychom definovat pojem „vzdělávací potřeba“. Jeden z prvních teoretiků
vzdělávání dospělých, který se tímto tématem zabýval byl Malcolm Knowles. Podle něj (1970:
85) je vzdělávací potřeba to, co se osoba potřebuje naučit pro vlastní prospěch, pro organizaci
nebo pro společnost. Je to rozdíl mezi existující úrovní kvalifikace a vyšší úrovní kvalifikace
potřebné pro efektivní fungování, jak si to stanoví daná osoba nebo organizace či společnost,
do které patří. Tento přístup k vzdělávacím potřebám se stal všeobecně přijímaným a je
označován jako „deficitní“ nebo „rozdílový“ přístup ke vzdělávacím potřebám.23
Odlišný přístup ke „vzdělávacím potřebám“ je založený na zájmu a motivaci dospělého
školeného, který se účastní nebo by se účastnil vzdělávacího programu. U tohoto přístupu se
předpokládá subjektivní zhodnocení samotného školeného - svých nedostatků, které vidí jako
spojené s naplňováním role, kterou vykonává nebo chce vykonávat ve svém životě. Pro mnoho
teoretiků takové subjektivní hodnocení neplatí jako vzdělávací potřeba, ale jako přání –
potřeby jsou pak identifikovány a potvrzeny ve vztahu k širším požadavkům stanoveným v
rámci organizace nebo společnosti (Karalis, 2012).24
Podle Boyle (1981) jsou při vyhodnocování potřeb spojeny hodnotové předpoklady s
technickými a kognitivními a proto je nemožné identifikovat neutrální a objektivní vzdělávací

23

Knowles, M. S. (1970). The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy. New York
Association Press.
24

Karalis, Th. (2012). “Sxediasmos kai organosi programmaton” in Ekpaideysi Ergazomenon stin Ekpaideysi Enilikon:
Sxediasmos, Ylopoiisi kai Axiologisi Programmaton Dia Viou Ekpaideysis, INE GSEE

22

potřeby.25 Vzhledem k tomu, že sociální podnik je komplikovanější než normální společnost,
kvůli své trojí charakteristice (sociální poslání, sdílení zisku a řízení), nemůže přístup SSE ke
vzdělávacím potřebám ignorovat ani konkrétnější chápání potřeby jako deficitu ani více
subjektivní chápání „zájmu“. Školení OVP cílí na konkrétní pozice v zaměstnání se specifickými
povinnostmi a odpovědností, ale zároveň vyjadřující zájem skupiny ve společnosti, která
zastává alternativní pohled na svět. Vzdělávací potřeby jsou produktem předpokladů ohledně
charakteristik daného kontextu a cílové populace.
Tak je tomu u všech vzdělávacích programů, i když představují potřeby své cílové skupiny jako
něco objektivního ve vztahu k obsahu podávanému jednosměrně. Ale v případě školení OVP v
rámci SSE je snazší uznat a přijmout subjektivitu potřeb, když SSE podporuje alternativní
přístup k sociálně-ekonomické realitě. Také vzhledem k tomu, že sociální podnikatelé
nezbytně předem nedisponují rysy a zázemím typických podnikatelů a zároveň rozhodování v
sociálních podnicích je týmový proces, je nezbytné, aby tomuto zásadnímu úkolu byl věnován
dostatek času. Můžeme tedy říci, že v oblasti OVP pro SSE se termín „vzdělávací potřeba“
vztahuje k jakémukoli deficitu nebo zájmu pokud jde o kvalifikaci, znalosti, dovednosti,
kompetence a obecněji schopnosti týkající se jednotlivců, sociálních skupin, organizací a
systémů, jejichž naplnění může být předmětem vhodně změřených vzdělávacích intervencí v
SSE.
Analýza vzdělávacích potřeb v programech OVP a SSE může přinést prospěch jako je zlepšení
schopnosti inovace, lepší porozumění trhu, lepší naplnění sociálního poslání podniku, zlepšení
produkce, snížení konfliktů a zlepšení komunikace a mezilidských vztahů v rámci sociálního
podniku, efektivnější rozhodování a osobní rozvoj sociálních podnikatelů. Pozornost by měla
být věnována kolektivním potřebám identifikovaným sociálními podnikateli, které zhodnocují
a mají dopad na samotný podnik a zároveň rozvíjejí dovednosti a kompetence sociálních
podnikatelů.
Vzhledem ke komplexnosti rolí dospělých a ještě více s ohledem na mnohadimensionální
požadavky okolí, v němž jsou tyto role realizovány, nejsou vzdělávací potřeby stejně jasné
potenciálním školitelům. Podle stupně, v jakém jsou vzdělávací potřeby rozpoznány
potencionálními školiteli, navrhuje Vergidis (2003: 109) 26 následující typologii jejich
klasifikace:

25
26

●

uvědomované a explicitní: to jsou potřeby, které potenciální účastníci identifikovali a
dokáží je artikulovat,

●

uvědomované a implicitní: to jsou potřeby, které i když jsou pociťovány potenciálními
školenými, nejsou artikulované nebo nejsou z různých důvodů sdělené. Tyto důvody

Boyle, P. G. (1981). Planning Better Programs. McGraw-Hill.

Vergidis, D. (2003). “Sxediasmos programmaton ekpaideysis enilikon gia evalotes omades”, in D. Vergidis (ed.).
Ekpaideysi Enilikon: symboli stin eidikeysi stelexon kai ekpaideyton, Ellinika Grammata
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se mohou týkat negativních předpokladů ke školení, nejistoty ohledně možných
následků v práci nebo sociální prestiže,
●

latentní: to jsou potřeby, které si potenciální účastníci školení neuvědomují, protože
nemají jasný přehled o požadavcích sociálního a ekonomického prostředí nebo jeho
možných změn.27

Protože případy uvědomovaných a explicitních potřeb tvoří menší část případů, je důležité
zapojit kvalifikované výzkumníky, kteří dokáží naplánovat a uskutečnit analýzu vzdělávacích
potřeb před vytvořením vzdělávacího programu. Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti SSE
představuje komplexní výzkumný proces, a proto je nezbytné aby byl uskutečněn
specializovanými výzkumníky, kteří mají znalosti a zkušenosti jak v posuzování potřeb, tak v
oblasti SSE. To je zapotřebí zejména před naplánováním školení OVP pro zaměstnance
organizace SSE (střední úroveň) nebo pro veřejnost (makro úroveň).
Výzkumníci, kteří uskutečňují posouzení vzdělávacích potřeb na makro úrovni a na střední
úrovni, využívají při sběru dat rozdílné výzkumné techniky. Např:
●

Dotazník je obvykle nejvhodnějším nástrojem pro zachycení názorů a posouzení
vzdělávacích potřeb vedoucích pracovníků.

●

Technika pozorování může být vhodná pro záznam specifických úkolů vykonávaných
zaměstnanci za účelem identifikování možných nedostatků v kvalifikaci, znalostech,
dovednostech, postojích a kompetencích.

●

Metoda rozhovoru s experty v oblasti může vést k identifikaci speciálních kvalifikací,
znalostí, dovedností, postojů a kompetencí, které jsou požadovány.

●

Obsahová analýza písemných materiálů (např. zpráv, výzkumných textů) může
poskytnout podklady k zjištění důvodů, proč osazenstvo zaostává v některých
oblastech nebo jaké silné stránky je třeba rozvinout.

●

Analýza pracovního místa představuje popis pracovního místa spolu se specifikací
požadavků, kvalifikace a zkušenosti na dané pozici. Tím může také pomoci k určení
znalostí, dovedností, schopností a kompetencí, které školení potřebuje dosáhnout.

V tomto procesu výzkumníci musí posbírat fakta a názory od co nejvíce různých informátorů
a skupin lidí – včetně dodavatelů služeb, komunitních vedoucích a od těch, kdo jsou dotčeni
určitým problémem i od dalších zájmových skupin. I když hlavní fokus se má vždy týkat
sociálních podnikatelů, lze rozlišit řadu různých rovin potřeb podle různých cílových skupin.

27

Vergidis, D. (2003). “Sxediasmos programmaton ekpaideysis enilikon gia evalotes omades”, in D. Vergidis (ed.).
Ekpaideysi Enilikon: symboli stin eidikeysi stelexon kai ekpaideyton, Αthens: Ellinika Grammata
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Vzdělavatelé dospělých mohou použít různé návodné otázky aby identifikovali, analyzovali a
prezentovali správný druh dat a poukázali na důležitost dané situace pro určitý problém nebo
potřebu.
●

Opravdu existuje nějaká potřeba?

●

Co je základem této potřeby? Jaké jsou její příčiny?

●

Jak rozšířená tato potřeba je? Kolik osob je touto potřebou dotčeno?

●

Jaká je relativní důležitost této potřeby? V jakém ohledu existuje sociální nebo tržní
potřeba (nebo obojí) nebo potřeba týkající se rozvoje inovací? Jaké jsou faktory, které
potřebu ovlivňují?

●

Jak sociální podnikatelé vnímají závažnost této potřeby?

●

Jaké jsou potenciální důsledky pro sociální podnikatele pokud by nebyla vyvinuta
snaha tuto potřebu naplnit?

V důsledku subjektivity provázející proces rozpoznávání vzdělávacích potřeb, potřeby
identifikované na mikro úrovni a střední úrovni je třeba podrobit vyjednávání v průběhu
implementace programů a měly by být pravidelně revidovány v průběhu existence sociálního
podniku, aby bylo zaručeno, že školení zůstává relevantní. Toto průběžné zhodnocení potřeb
u již zformované skupiny může provádět sám školitel. SSE je orientována na potenciál a
spojování lidských zdrojů. Proto vzájemná pomoc a spolupráce pomáhá lidem promýšlet jejich
potřeby jiným způsobem. Pro školitele OVP v SSE je důležité používat alternativní techniky a
promýšlet způsob výuky jako společnou záležitost. V tabulce uvedené níže lze najít, jak takové
zhodnocení potřeb aplikovat.

25

Název

“Analýza vzdělávacích potřeb programu”

Typ aktivity

Kombinace individuální a skupinové práce. Otázky a odpovědi

Cíle

Výzkum:
1. Potřeby – co školící se očekávají od účasti na programu.
2. Jejich zkušenosti, znalosti, hodnoty a postoje ve vztahu k
předmětu školení (na první úrovni).
3. Případné výhrady k účasti na programu.

Kroky

Individuální práce (5’)
Skupinová práce (30’)
Prezentace skupin v plénu (20’)
Krátký komentář školitele (5’)

Materiály
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Bílá tabule a fixy, flipchartový papír, lepicí papírky (post-ity), propisky,
tužky, barevné tužky, lepicí páska

Čas na aktivitu

60’

Popis

1. Školitel vyzve školené, aby se rozdělili do skupin a poskytne jim
základní instrukce – vysvětlí jednotlivé kroky aktivity: a)
individuální práce, b) týmová práce, c) prezentace skupinové
práce v plénu.
2. Školící se jsou vyzváni, aby individuálně promysleli:
-

tři hlavní očekávání spojená s potřebami v rámci programu a
napsali je na tři různé lepicí papírky.

-

jednu věc, u které nechtějí, aby k ní během programu došlo – tu
podle jejich názoru nejdůležitější (jedna věc na jednom papírku).
Čas: 5'.

3. Školitel rozdělí flipchartové papíry každé skupině a požaduje po
skupinách následující:
-

Každý člen má stručně představit týmu tři potřeby, jejichž
naplnění očekvává a nalepit odpovídající papírky na flipchartový

papír. Školitel doporučí, aby podobné potřeby a očekávání byly
umístěny vedle sebe.
-

Společně v týmu rozhodnout o třech nejdůležitějích věcech, které
by se neměly stát a napsat je na flipchartový papír.

-

Dát své skupině název a napsat ho na papír. Název mohou doplnit
kresbou a libovolně papír vyzdobit.
Čas: 30'.

4. Školitel vyzve postupně všechny skupiny aby vstaly, vyvěsily svůj
flipchartový plakát na stěnu a prezantovaly výsledky své práce
před ostatními. Nejprve práci představí reprezentant skupiny,
ostatní se pak mohou vyjádřit a informace doplnit.
Čas: 20'.
5. Školitel shrne to, co skupiny prezentovaly. Flipchartové papíry
zůstanou na stěně a budou použity při sestavování vzdělávací
dohody.
Čas: 5 '.
Instrukce pro školitele
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1. Pamatujte na to, že školící se mají velmi různorodé potřeby,
očekávání a motivace a je důležité od začátku určit, které program
může naplnit a které ne.
2. Někdy některé vyjádřené potřeby nejsou vzdělávací, ale týkají se
obecných životních podmínek účastníků a účastnic. I když není
možné věnovat se potřebám, které překračují hranice vzdělávací
praxe a časové možnosti programu, do jisté míry a pro dobré
fungování skupiny může být vítané některé z těchto potřeb
vyslechnou, pokud jsou vyjádřeny, protože jak školitel, tak zbytek
týmu získá lepší obraz o zvláštních schopnostech nebo omezeních
členů skupiny. Sdílení takových informací může upevnit vazby ve
skupině a vytvořit rámec pro vzdělávací proces.
3. Je důležité motivovat skupiny, aby se propojily a vytvořily něco
společného ve třetí fázi aktivity. Proto potřebují dostatek času a
není dobré určený čas zkracovat. Půl hodiny, jak doporučujeme, je
obvyklá průměrná doba pro takový typ propojení a produkce v
rámci skupiny. Může to vypadat jako plýtvání časem, ale tato doba
významně napomůže prolomit ledy a vytvořit týmového ducha,
který bude cenný při pokračování vzdělávacího programu.

Alternativní scénář

Tuto aktivitu lze realizovat i individuálně. Každá osoba napíše své tři body
očekávání a potřeby i jednu věc, kterou nechce, aby se při školení stala. To
pak představí v plénu a krátce vysvětlí, co je míněno a předá papírky
školiteli, který je podle kategorií nalepí na flipchartový papír. V tomto
scénáři seskupuje od začátku jednotlivé papírky na flipchartovém papíru
podle kategorií školitel, a tím usnadní prezentaci výsledků. Kategorie
vycházejí z obsahu papírků a rozdělují se podle znalostí, dovedností,
postojů a kompetencí. I papírky s věcmi, které nejsou žádoucí, jsou
uskupeny v samostatné kategorii.
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4.2 Plánování školení
4.2.1 Klíčové prvky při plánování školení
Účelem vzdělávacího plánování je systematický výběr procesů a metod vedoucích k vytvoření
efektivního učebního prostředí a dosažení učebních cílů, a to na začátku vzdělávacího
programu. I když plánování předchází vlastnímu školení, mělo by být chápáno jako součást
cyklu, který zahrnuje vedle implementace i vyhodnocení. Jinými slovy, plánování je součástí
celého školícího cyklu.
Souhrnně lze jako klíčové prvky zahrnuté do plánování školení uvést následující (nikoli
nezbytně v uvedeném pořadí):
●

prostudování situace, identifikace hlavního vzdělávacího problému a cílové skupiny,

●

analýza charakteristik cílové skupiny, vyhodnocení jejích vzdělávacích potřeb,

●

definování záměru vzdělávání a učebních cílů

●

prozkoumání dostupných materiálů a lidských zdrojů pro realizaci programu

●

výběr a strukturování obsahu školení

●

vytvoření vhodného učebního materiálu, výběr různých zdrojů, které podpoří školení
a aktivity

●

výběr a vytvoření vhodných učebních metod pro dosažení cílů učení

●

rozhodnutí o evaluačních metodách, technikách a nástrojích pro vzdělávací program
a pro školící se

4.2.2 Záměry a cíle učení
Prvním výstupem úspěšné analýzy učebních potřeb je formulování záměrů a cílů programu.
To je přímo spojeno s potřebou školících se znát vzdělávací cíle programu, kterého se účastní.
Tyto cíle musí být jasné, realistické, spojené s potřebami a očekáváními účastníků a účastnic.
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Záměr programu je obecné vyjádření. Shrnuje nedostatek nebo deficit nebo zájem, který řeší
školení a cílová skupina, které je věnováno a popisuje existující i žádoucí situaci (Karalis 2005:
32)28.
Na druhé straně cíle popisují žádoucí učební výstupy jasným a detailním způsobem.
Formulování konkrétnějších učebních cílů školení zásadně definujeme žádoucí nebo
očekávané výsledky jeho průběhu, tj. jaké znalosti, dovednosti a kompetence mají být získány
a rozvinuty u účastníků a účastnic. Zkratka SMART, kterou navrhl George Doran (1981) je často
užívána při stanovení požadavků na vhodnou formulaci učebních cílů. Podle této zkratky
učební cíle mají být:

Specific

Učební cíl je jasně a přesně určen.

Specifické
Measurable

Učební cíl jehož dosažení je možno po skončení školení ověřit.

Měřitelné
Achievable

Učební cíl, jehož dosažení je možné na základě struktury a zdrojů školení.

Dosažitelné
Relevant

Učební cíl, který je relevantní vzhledem k širšímu záměru školení.

Relevantní
Time-bound

Učebního cíle lze dosáhnout v rámci časového limitu školení.

Časově vymezené

Učební cíle jsou stanovovány na třech úrovních, kterými jsou znalosti, dovednosti a
kompetence. Pro fomulování učebních cílů je nejlepší idetifikovat dovensoti, znalosti a
kompetence v písemné podobě větami, které začínají:
Po ukončení školení by absolventi měli být schopni…
a pak doplnit výrazné, akční sloveso. Příklady sloves, která definují výkon absolventů školení v
konkrétních oblastech zahrnují:
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Znalosti

Počítat, definovat, popsat, kreslit, identifikovat, třídit, vytvořit seznam,
přiřadit, pojmenovat, popsat, ukázat, citovat, číst, vybavit si, recitovat,
rozpoznat, zaznamenat, opakovat, reprodukovat, vybrat, konstatovat,
psát atd..

Dovednosti

Porozumění: propojit, vypočítat, proměnit, bránit, diskutovat, rozlišovat,
určovat, vysvětlovat, rozšiřovat, vyvozovat, zevšeobecňovat, dávat
příklady, usuzovat, parafrázovat, předpovídat, přepisovat, sumarizovat
atd.
Aplikace: přidat, aplikovat, kalkulovat, měnit, klasifikovat, kompletovat,
vypočítat, předvést, objevit, rozdělit, prozkoumat, znázornit,
manipulovat, modifikovat, obsluhovat, připravovat, produkovat,
ukazovat, řešit, překládat, užívat atd.

Postoje

Obhajovat, spolupracovat, zpochybňovat, pociťovat, kontrolovat,
prosazovat, validovat, podporovat, přemýšlet atd.

Kompetence

Analýza: analyzovat, upravovat, rozebírat, kombinovat, navrhovat,
zaznamenávat, rozvíjet, znázornit grafem, diferencovat, rozeznávat,
ilustrovat, zdůrazňovat, vztahovat, vybírat, oddělovat, zužitkovat atd.
Syntéza: kategorizovat, kombinovat, skládat, tvořit, pohánět, navrhovat,
vynalézat, vysvětlovat, generovat, integrovat, modifikovat, uspořádat,
organizovat, plánovat, předepsat, navrhovat, upravit, rekonstruovat,
vztahovat,
reorganizovat,
revidovat,
přepsat,
sumarizovat,
transformovat, specifikovat atd.
Evaluace: hodnotit, posuzovat, srovnávat, vyvozovat, porovnat,
kritizovat, určovat, stupňovat, interpretovat, posuzovat, ospravedlňovat,
měřit, ředit, podporovat, testovat atd.

Všechny kategorie učebních cílů jsou důležité. Školení v oblasti SSE může mít podobné učební
cíle jako jiná školení. Velký rozdíl se ale ukáže v rovině kompetencí.
Jak uvidíme níže podrobněji, doporučuje se aby před začátkem každého školení i jednotlivé
lekce byly učební cíle sděleny účastníkům, kteří je mohou doplnit nebo modifikovat, aniž by
došlo ke změně záměru školení. Tak se účastník školení stává spoluodpovědným za učební
proces, což je velmi důležitý prvek, zvláště v oblasti SSE.
Konečně, když jsou stanoveny učební cíle, potřebujeme také navrhnout způsoby evaluace
procesu i toho, jak si účastníci přivlastnili učební cíle. Tady je třeba zmínit, že učební cíle určují
ambice tvůrců programu a školitelů. I nezáměrné učební cíle mohou pro účastníky
představovat cenný výsledek vzdělávacího programu.
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4.2.3 Přizpůsobení obsahu školení a vyjednávání učební dohody
Obsah školení je přímo spojen s identifikovanými učebními potřebami a učebními cíli, protože
účastnící po dokončení programu mají získat specifické znalosti, mají být schopni vykonávat
specifické aktivity (dovednosti), mají být pozitivně orientováni směrem k uplatnění předmětů
školení (postoje) a mají být schopni aplikovat znalosti, dovednosti a postoje v reálné situaci
(kompetence). Z těchto důvodů obsah školení musí zahrnovat nezbytné teoretické znalosti,
vhodná praktická cvičení pro rozvinutí dovedností účastníků a rovněž má být inspirován
hodnotami spojenými s postoji a chováním podporovaným školením. Pro školitele je nezbytné,
aby chápal, že sociální podniky jsou založené na společné myšlence – je to myšlenka, že lidé
mohou spolupracovat aby naplňovali své potřeby. Sociální podniky jsou vlastněné a řízené
svými členy, proto je aktuální otázka demokracie. Každý program by proto měl identifikovat a
zahrnovat demokratický aspekt.29
Definovat a uspořádat obsah představuje jádro plánování vzdělávacího programu. Tyto kroky
zahrnují:
●

určit obsah školení

●

rozdělit obsah školení do sekcí,

●

rozdělit sekce na teoretické školení a praktické cvičení,

●

stanovit dobu trvání každé ze sekcí školení.

Důležitým faktorem pro zajištění efektivity učení je na straně školitele vytvoření denního
rozvrhu, tj. plánu s časovým rozdělením obsahu učební jednotky v jednotlivých sekcích v rámci
celkově dostupného času školení. Toto rozdělení se zakládá na identifikovaných učebních
potřebách školících se a na stanovených učebních cílech, ale vždy ve vztahu k praktickým
omezením programu.
Je absolutně nezbytné, aby obsah školení byl přizpůsoben potřebám skupiny, protože, jak už
jsme zmínili, základním principem vzdělávání dospělých je naplňovat potřeby účastníků.
Vyjednání učební dohody je jedním z nejdůležitějších procesů v rámci programu. Je to
„smlouva“ mezi školitelem a skupinou školících se. Tato smlouva specifkuje podmínky
realizace programu, závazky instituce/školitele a účastníků školení, obsah sekcí, způsoby
evaluace atd.

29

Viz. také BC Co-operative Association (2011), “Cultivating Co-ops”. Dostupné z:
http://farmfolkcityfolk.ca/PDFs_&_Docs/Cultivating_Co-ops.pdf
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Tímto způsobem školitel podpoří účast školících se, ti sami převezmou odpovědnost za
školení, usnadní se hladký průběh programu a jsou zajištěny podmínky pro naplnění potřeb
účastníků. Učební dohoda má zpravidla podobu neformální smlouvy mezi školitelem a
účastníky, v některých případech může být třeba v průběhu kurzu dohodu nově vyjednat
(Karalis, 2012)30.
Název

Učební dohoda

Typ aktivity

Úvod / Diskuse

Cíle

1. Pro účastníky získání celkového obrazu o struktuře a průběhu
školení, o učební metodologii a základním obsahu.
2. Vytvořit rámec pro realizaci školení a základní pravidla.
3. Vytvořit atmosféru spolupráce, která školeným umožní
svobodně se vyjadřovat.
4. Kreativně upravit program v souladu s potřebami specifické
skupiny účastníků. To může být průběžný proces, který ale
začíná už při přípravě učební dohody.

Kroky

Aktivita v plénu

Materiály

Bílá tabule, fixy, propisky, flipchartový papír

Čas na aktivitu

40’

Popis
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1. Školitel představí učební cíle, rozvrh obsahu, metodologii
kurzu, organizační informace, role a závazky a evaluační
procedury.
2. Školitel se pokusí propojit program s potřebami a očekáváními,
které už účastníci pojmenovali v rámci vyhodnocování
učebních potřeb, specifikuje, které z nich lze a které nelze ve
školení pokrýt nebo které mohou být uspokojeny zčásti.

3. Školitel pak přejde k dojednávání základních principů učební
dohody, to znamená k principům kolektivní práce. Začne s tím,
co tým vyjádřil jako věci, které by se v průběhu školení neměly
stát. V úvahu vezme vyjádřená očekávání ohledně průběhu
vzdělávacího programu. Školitel zahájí dialog o principech
30

Karalis, Th. (2012). “Sxediasmos kai organosi programmaton” in Ekpaideysi Ergazomenon stin Ekpaideysi Enilikon:
Sxediasmos, Ylopoiisi kai Axiologisi Programmaton Dia Viou Ekpaideysis, INE GSEE

spolupráce a interakce v rámci školení. Školitel pořizuje
záznam na flipchartu.

Tady jsou některé základní principy dohody:
●

Respekt vůči osobě a názorům každého.

●

Mlčenlivost (cokoli se stane v učebně, zůstane v učebně).

●

Verbální nebo jiné projevy násilného chování jsou
nepřijatelné.

●

Aktivní účast všech (to znamená, že školitel povzbuzuje
účastníky, aby se vyjádřili a aktivně se účastnili školení).

●

Pravdivá a otevřená komunikace.

●

Dochvilnost.

●

Neustálá účast všech.

4. Výstupem tohoto procesu je neformální učební dohoda a
neformální závazek mezi školitelem a účastníky o tom, jak
34
spolupracovat v průběhu školení.
5. Papír s učební dohodou je upevněn na stěnu a je možné na ni v
průběhu školení odkazovat.

Instrukce pro školitele

1. Dělejte si poznámky o tématech, která školící se zajímají, ale
která nejsou hned na pořadu jednání, ale mohou být využita
později.
2. Při tvorbě učební dohody má školitel zdůrazňovat dobrovolnou
účast školených na vzdělávacích aktivitách.
3. Mějte na mysli, že v rámci této aktivity je možné jednat i o
případných obavách, výhradách a námitkách účastníků. Podle
možností školitelé mají vyjednávat tak, aby bylo možné dospět
ke kreativnímu přizpůsobení programu.

4.2.4 Vzdělávací materiály
Vytvoření vzdělávacích materiálů spočívá v adaptaci nebo sepsání materiálu tak, aby sloužil
učebním cílům a odpovídal obsahu školení. Materiál by měl školící se vést při studiu,
podporovat jejich interakci, vysvětlovat obtížná témata a koncepty a informovat je o jejich
pokroku.
Vzdělávací materiál může mít podobu textu, audionahrávky, videa apod. Nejobvyklejší je
textová forma, buď tištěná nebo digitální. Typy tištěného textu jsou různé a mohou to být
knihy, články, příručky apod. Materiál zahrnuje audio-vizuální prvky a zdroje.
Materiál má sledovat specifické požadavky, které se mění podle toho, zda program probíhá s
osobní účastí nebo zahrnuje distanční výuku. Je důležité, aby množství a komplexita materiálu
nepřesahovala vzdělávací potřeby a očekávání cílové skupiny. V případe potřeby může
obsahovat i odkazy na zdroje a návrhy k dalšímu studiu. Každá kapitola vzdělávacího materiálu
má mít specifickou strukturu. Vhodná struktura odpovídá typickým materiálům pro distanční
vzdělávání, které mají následující základní složky:
●

záměr a plánované učební cíle

●

klíčová slova a koncepty

●

úvodní poznámky

●

hlavní část

●

shrnutí

●

bibliografie a další doporučená četba

Dříve než začne tvorba učebních materiálů, je třeba určit šablonu, např. systém číslování
kapitol a sekcí, způsob, jakým se budou psát titulky a texty a také způsob zvýraznění důležitých
bodů. Obohacení učebního materiálu obrázky, grafy atd. přispívá k jeho atraktivitě a tím je
usnadněno učení i porozumění. Je důležité zahrnout příklady, které podporují nebo vysvětlují
teorii. Aplikace teorie může být dosaženo také zapojením dalších aktivit (Valakas, 2006)31.
Aktivity účastníkům umožňují aktivní propojení s materiálem. Materiál může zahrnovat
aktivity, které u nich stimulují zapojení dřívějších znalostí (na začátku sekce), aktivity
napomáhají upevnění učeného předmětu a aktivity pro sebehodnocení (na konci sekce). Zvlášť
s ohledem na poslední typ aktivit je třeba dbát, aby korespondovaly s obsahem sekce a byly
provázeny správnými odpověďmi. Typy aktivit mohou být následující:

31

Valakas, G. (2006). “Ekpaideytika Mesa kai Ekpaideytikos Xoros” in Α. Κokkos (ed.), Εkpaideytiko yliko toy
programmatos ekpaideysis ekpaideyton, Vol III, EKEPIS
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●

případové studie

●

seznam odpovědí

●

výběr z možností

●

správně nebo špatně

●

sepsání textu

4.2.5 Vzdělávací techniky v OVP
Vzdělávací techniky představují soubor aktivit, které mají pomoci dosáhnou zamýšlené učební
cíle školení nebo učební jednotky, aktivovat účast školících se a naplnit jejich individuální a
skupinové potřeby. Některé ze základních technik, s kterými se často potkáváme v
programech vzdělávání dospělých jsou následující:

Vzdělávací technika

Důvod pro výběr

Rozšířená četba

•
•

Nové téma nebo předět
Nedostatek času pro analýzu tématu.

Týmová práce

•
•
•

Účastnící zpracují téma společně
Využití předchozích znalostí a zkušeností účastníků
Rozvoj spolupráce a týmové práce

Otázky – odpovědi

•
•
•

Zkoumání potřeb účastníků
Hodnocení stupně pochopení a přivlastnění předmětu
Podpora aktivní účasti

•
•

Účastníci sami odhalují dimenze tématu
Rozvoj krativního myšlení a dovedností při řešení problémů

•
•

Povzbuzení účastníků
Hodnocení předchozích znalostí a zkušeností účastníků

Názorná ukázka

•

Získání specifických praktických dovedností

Případová studie

•
•
•

Hloubkové prozkoumání tématu
Hloubkové seznámení s reálnou situací
Hledání a srovnání alternativních řešení

Diskuse
Brainstorming
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Rolové hry

•
•

Experimentální zapojení do tématu nebo situace
Rozvoj postojů

V této části v souladu se zaměřením SSE dáváme přednost spíše metodám neformálního
vzdělávání, tam, kde je to možné, alespoň pro některé školicí moduly. Vůdčí principy
neformálního vzdělávání jsou otevřenost všem s dobrovolnou účastí bez strachu z hodnocení,
flexibilita v organizaci a čase, učení založené na potřebách a zájmech účastníků a možnost
pracovat různou rychlostí a různými způsoby. Užívané metody jsou velmi rozmanité a jsou
založené na vytváření prostředí důvěry a sdílení zkušeností. Neformální vzdělávání nesoutěží
s formálním vzděláváním; naopak může fungovat jako doplněk a podpora formálního
vzdělávacího systému.
Úzké propojení a souznění mezi školitelem a účastníky školení (stejně tak mezi účastníky
navzájem) je důležité pro to, aby se školení stalo transformativní zkušeností. Další aspekt,
který školitelé OVP v SSE zmiňují, je práce v týmech při společném zkoumání případových
studií a získání zkušeností z různých příkladů. Týmová práce je obvyklá a užitečná. V praxi to
vypadá tak, že skupina si práci rozdělí na jednotlivé úkoly, které jsou plněny individuálně a pak
spojeny pro další zkoumání. Obecně platí, že vzdělávací techniky užívají stále méně
„přednášení“ a více participativní metody, práci v týmech, simulační hry, brainstorming atd.
To se jeví jako efektivnější a také to více odpovídá zásadám SSE.
Kromě toho jsou velmi užitečné i techniky, které podporují experimentování a přímou
zkušenost prostřednictvím návštěv a myšlenkových výměn, podpůrných workshopů,
pozorování a hlubokého porozumění praxi SSE, prezentace případových studií, rolové hry a
simulační cvičení umožňující konstrukci reálných nebo fiktivních situací řízení v rámci
vyučování.
Zde je seznam některých vhodných technik pro utváření učební jednotky:
•
•

•
•
•

Práce v malých skupinách
Vzájemné učení:
o Metodologie, která podporuje interakci mezi lidmi, kteří se chápou jako sobě
rovni a zaujímající stejnou úroveň. Je obzvlášť účinná, protože zapojuje
účastníky do procesu vzájemného učení a pomáhá jim vzájemně se
podporovat v rozvoji. Příklady společných aktivit tu jsou debaty, dialogové
skupiny, diskusní skupiny, skupiny svépomoci, týmy.
Akční učení
Koučování a mentoring
Simulační hry
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•

World cafe32:
o Metodologie pro uspořádání dialogu ve velkých skupinách, pokud je třeba
dostat se k detailům v rámci konkrétního tématu. Zajišťuje, že každý účastník
má šanci sdílet své myšlenky. Účastníci jsou rozděleni do malých skupiny a tak
se víc lidí může účastnit aktivně. Je třeba zajistit dostatek času.
• Technika open space33:
o metodologie sebeorganizace pro setkání
• Komunita využívající svůj potenciál (Asset based community)34:
o rozvoj udržitelných komunit
• Dračí snění (Dragon dreaming)35:
o metoda vizionářských procesů, plánování, realizace a evaluace
• Sociocracie36:
o sleduje rozdíl mezi souhlasem a konsenzem
• Nenásilná komunikace37:
o efektivní komunikační dovednosti a řešení konfliktů
• Studijní návštěvy:
o Nejlepší způsob, jak získat zkušenosti o realizaci myšlenek, hodnot a
konceptů. Mají být dobře naplánované a připravené a pokud možno
zahrnovat účast různých řečníků, rozhovory, příležitost k otázkám.
Návštěva příkladů dobré praxe vyžaduje příležitost a čas k výměně a
diskusi konkrétních zkušeností včetně obtíží a problémů.
• Případové studie:
o SSE ve formě příběhů a zkušeností z reálného života
• Platformy pro E-learning a nástroje setkání přes video:
o Jejich užití se v poslední době velmi rozšířilo v důsledku pandemie Covid19. Téměř všechny školy, univerzity, kanceláře, ale i neformální skupiny
(přátelé, týmy, komunity) užívají tento typ nástrojů pro svou běžnou
činnost.

32

Více informací zde: http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/

33

Více informací zde: https://openspaceworld.org/wp2/what-is/

34

More information available at: https://www.nurturedevelopment.org/asset-based-community-development/

35

Více informací zde: http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/what-is-it-exactly/

36

Více informací zde: https://sociocracy30.org/resources/ a https://www.sociocracy.info/when-to-use-consentconsensus-appropriat/
37

Více informací zde: https://www.cnvc.org/node/6856
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4.3 Evaluace školení
4.3.1 Smysl evaluace
„Evaluace“ obecně znamená „proces posuzování nebo počítání kvality, významu, množství
nebo hodnoty něčeho“ (Cambridge Dictionary)38.
Představuje základní krok v každém procesu díky své dvojí funkci:

1) POSOUZENÍ: to je nejznámější a nejviditelnější stránka evaluace. Usiluje o určení
relevance, efektivity, účinnosti, dopadů a trvalosti školení nebo celého učebního
procesu. Oslovuje různé subjekty a může být uskutečněna pomocí různých prostředků
a nástrojů..
2) PODPORA: výsledky vyplývající z evaluace slouží k přizpůsobení, zlepšení a vyladění
celého procesu. Nedostaky a slabosti mohou být překonány a napomoci ke vzniku
nového a lepšího procesu.
39
V kontextu této příručky a na pozadí školení OVP můžeme mluvit o evaluaci jako o
„systematickém a objektivním hodnocení probíhajícího nebo ukončeného projektu OVP,
programu nebo strategie, plánování, realizace a výsledků. Má určit relevanci a splnění cílů,
efektivity, účinnosti, dopadů a udržitelnosti. Evaluace má poskytnout informace, které jsou
důvěryhodné a užitečné, umožnit využití naučeného v procesu rozhodování“ jak u těch, kdo
OVP plánují, tak u těch, kdo je realizují. „Evaluace se také vztahuje k procesu určování hodnoty
a významu nějaké aktivity, strategie nebo programu. Hodnocení, co nejsystematičtější a
nejobjektivnější, plánovaných, probíhajících nebo ukončených intervencí” (Kusek & Rist,
2004)39.
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Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation

Přejato z Kusek, J.Z. and Rist, R. C., (2004).Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system, The
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, ostupné z:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf

4.3.2 Teorie a metody evaluace
Pokusíme se poskytnout obecný přehled o tom, jak evaluační proces v oblasti školení probíhá
a nabídneme několik příkladů různých teorií a přístupů.
Nejprve je důležité definovat operační pole:
●

CO chceme evaluovat (jaký je náš cíl),

●

JAK chceme jednat (metody, teorie, nástroje),

●

KDO by měl být zapojen do evaluačního procesu,

●

KDY zahájit evaluační proces.

Konečně potřebujeme také zdůraznit ty aspekty evaluace, které jsou důležité, když
evaluujeme školení o tématech SSE.

CO chceme evaluovat
Roku 1998 Quaglino a Carrozzi popsali školení jako „učební proces znalostí, konkrétních a
použitelných dovedností a schopností a postojů a chování“, a zdůraznili tři dimenze školení,
které chceme prozkoumat a vyhodnotit: znalosti, know-how a postoje.40
Tyto tři aspekty jsou klíčové pro pochopení efektivního dopadu školení na účastníky, ale také
na jejich prostředí.
Následující oddíl zkoumá dva odlišné přístupy k evaluování školicího procesu a pokouší se
navrhnout třetí vhodnou cestu pro konkrétní evaluaci kurzů a školení.

JAK chceme jednat
A – TEORIE HIERARCHIE

40

Quaglino, G.P. & Carrozzi G. P. (2003). Il processo di formazione. Dall'analisi dei bisogni alla valutazione dei
risultati, FrancoAngeli

40

Kirkpatrickův model (1955)41 je jednou z nejužívanějších metod evaluce efektivity učebních
řešení. Předpokládá čtyři úrovně kritérií organizované následujícím způsobem:
Úroveň 1 reakce: měří, jak účastníci reagují na školení (např. uspokojení).
Úroveň 2 učení: analyzuje, jestli účastníci skutečně porozuměli školení (např. nárůst znalostí,
dovedností nebo zkušeností).
Úroveň 3 chování: zkoumá, zde používají to, co se naučili při své práci (např. změna chování).
Úroveň 4 výsledek: určuje, zda školení mělo pozitivní dopad na výsledky firmy/organizace

41
The 4 level of Kirkpatrick’s model – taken from The Best Way to Use the
Kirkpatrick Model – learning LinkedIn

I když je tento přístup velmi užitečný, bere ohled jen na výsledky učebního procesu a ne na
celý učební proces, jehož hodnocení je rovněž důležité.

B - SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP
Tento přístup poskytuje širší pohled na celý učební proces, nesoustřeďuje se jen na konečné
výsledky, ale na celkovou komplexnost procesu. Systemický model byl poprvé navržen P. B:
Warrem v roce 1970 a pak ho dále prohloubil Easterby Smith.42
Tato teorie předpokládá čtyři fáze analýzy:

41

Kirkpatrick, D.L. & Kirkpatrick, L. (2006). Evaluating Training Programmes, the 4th level, California: Berrett
Koehler

42

Warr, P., Bird, M. & Rackham, N. (1970). Evaluation of Management Training, London: Gower Press

1) Evaluace kontextu: zkoumání vzdělávacích potřeb pro pochopení role vzdělávacího
programu.
2) Evaluace vstupů: zdroje, techniky, metody, nástroje používané v průběhu školení.
3) Evaluace implementační fáze: zkoumání případných rozdílů nebo nedostatků ve
srovnání s dřívějšími cíli.
4) Evaluace výsledků.

Tento přístup je kompletnější, protože bere v úvahu celý proces, ale třetí přístup, který navrhli
Neglia, Quaglino a Carrozzi v roce 1999, spojil předchozí dva a vytvořil novou a vhodnější
evaluační metodu.

C – TŘETÍ CESTA
Tento přístup se zaměřuje na 4. fázi systemického přístupu (evaluace výsledků), ale používá
Kirkpatrickův model pro zkoumání výsledků školení. V tomto smyslu jsou výsledky teorie
hierarchie zkoumány hlubším způsobem, jsou analyzována data a vstupy z celého procesu a
nejen z jeho poslední části.
Čtyři úrovně jsou evaluovány za použití objektivních nástrojů

1.

REAKCE

Tato část zahrnuje všechny dojmy, myšlenky a názory účastníků v průběhu a po ukončení
procesu školení. Může jít o soudy o kvalitě školení, stupni uspokojení, kvalitě školitele a
učebních metod. Tato zpětná vazba je sbírána v průběhu i po ukončení každého kurzu a může
poskytnou důležité informace také o atmosféře ve učebně, o vztazích mezi školitelem a
účastníky a o schopnostech školitele.
NÁSTROJE PRO EVALUACI:
Data mohou být získávána dotazníky: mohou být jednoduché nebo komplexnější a mohou
obsahovat řadu „otevřených otázek“ pro kvalitativní hodnocení osobnějších aspektů
zkušenosti při školení.

2.

UČENÍ

Evaluace této části je obtížná, protože zkoumá jádro učebního procesu. Může být rozdělena
na:
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•

Evaluaci získaných znalostí

•

Evaluaci dovedností, postojů a kompetencí, které budou později uplatňovány v
pracovním životě

NÁSTROJE PRO EVALUACI:
Přivlastnění výsledku učení, které byly zamýšleny, může být evaluováno a zkoumáno různými
prostředky: testy k jednotlivým předmětům, následné dotazníky k odhalení rozmnožení nebo
přítomnosti specifických dovedností nebo schopností, rozhovory vedené o sebehodnocení,
učení zaměřené na problémy atd.

Tyto dva první výsledky se považují za přímý výstup z učebního procesu, zatímco následující
dva jsou nepřímými výstupy a proto jsou pro evaluaci obtížnější.

3.

CHOVÁNÍ

Změna něčího chování (v práci) po ukončení školení nezávisí jen na přivlastnění záměrných
učebních cílů. Výsledek mohou ovlivnit i další faktory (personální charakteristiky subjektu,
pracovní prostředí). V tomto smyslu můžeme mluvit o schopnosti přenosu, což znamená
schopnost přenést do pracovního života to, co bylo získáno v průběhu učebního procesu
(know-how, dovednosti, znalosti).
NÁSTROJE PRO EVALUACI:
Na této úrovni se evaluace snaží odhalit zlepšení při výkonu povolání nebo při organizaci na
pracovišti. Výkon i chování mohou být analyzovány za použití dotazníků a rozhovorů k
sebehodnocení nebo tabulky výkonu.

4.

ORGANIZAČNÍ VÝSLEDKY

Ještě obtížnější je evaluovat organizační výsledky, které je třeba zkoumat ve vztahu mezi zdroji
využitými pro školení a finančními výsledky vyplývajícími ze zlepšení kvality při výkonu
povolání.
Proto máme evaluační metodologii, která je holistická a vztahuje se jak k jednotlivci, tak k
organizaci a zahrnuje všechny úrovně zamýšlených učebních výsledků (tj. znalosti, dovednosti,
kompetence a postoje). Tím se také zvlášť hodí do prostředí SSE.
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KDO by měl být zapojen do evaluačního procesu43
Evaluace je aktivita, která zahrnuje celou školící aktivitu a v tomto smyslu všechny subjekty
zapojené do školení by měly být při evaluaci brány v potaz: nejen studenti nebo účastníci
školení, ale i školitelé a v některý případech i další aktéři, podle kontextu a typu zkoumaného
školení. To je zvlášť důležité, pokud jde o evaluaci školení SSE, protože v této oblasti je zapojení
všech částí do spolupráce důležité.

Studenti/účastníci školení
Zpětná vazba od studentů/účastníků školení je nejdůležitější částí evaluace při školení SSE.
Jejich vklad je klíčový pro evaluaci v programech SSE, zvláště vzhledem k okolnosti, že oni
budou budoucími praktiky SSE a znají nejlépe své lokální prostředí, kterému vzdělávací
program musí odpovídat. Proto jsou zvlášť vhodní k tomu, aby navrhovali zlepšení školení tak,
aby odpovídalo aktuálním sociálním výzvám.
Nejobvyklejší a nejvhodnější metodou pro zapojení studentů do evaluačního procesu jsou
dotazníky a rozhovory.

Učitelé/školitelé
Učitelé a školitelé OVP by si měli uvědomovat potřebu sebehodnocení vlastních
pedagogických kvalit. Toho lze dosahovat používáním seznamů k identifikování oblastí, kterým
je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Sebehodnocení může být subjektivní a lze je doplnit
daty z nejméně jednoho dalšího zdroje (Ramsden & Dodds, 1989)44.

Další kategorie, které mohou být zahrnuty do evaluačního procesu jsou:
Zástupci sociálních partnerů
Protože se profesní vzdělávání přímo vztahuje k zaměstnání, je hodnota osvědčení z velké části
určovaná zaměstnavateli, zaměstnanci a průmyslem a rovněž vzdělávacím a školicím
systémem. Z toho vyplývá, že evaluace vzdělávacího programu by měla zahrnovat i zpětnou
vazbu o zaměstnavatelů a představitelů zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají užitek z kvalitního
školení zaměstnanců a vytvářejí poptávku po zaměstnancích s předmětnými dovednostmi.

43

Informace jsou čerpány z článku “Burnett, P. & Clarke, J. (1999). How should a vocational education and training
course be evaluated? Journal of Vocational Education & Training, 51:4
44

Ramsden, P. &Dodds, A. (1989) Improving Teaching and Courses: a guide to evaluation, Melbourne: Centre for
the Study of Higher Education
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Zaměstnanci mají vhled do toho, které vzdělávací potřeby jsou v jejich oboru primární. Také
oni mají zájem na kvalitě školení pro zlepšení kvality své práce.

Absolventi
Míra spokojenosti absolventů je užitečná jako zpětná vazba vzdělávacích programů, protože
může poskytnout informace o užitečnosti a relevanci obsahu, o získaných dovednostech a
znalostech poté, co absolventi nějaký čas pracují. To je důležité, protože studenti nebo
účastníci školení si nemusí uvědomovat relevanci většiny obsahu školení, dokud sami nemají
déle trvající pracovní zkušenost v prostředí SSE, při které potřebují využít zvláštní dovednosti
a znalosti, které získali v průběhu školení.

KDY zahájit evaluaci
Evaluace má být přítomná v každém stádiu vzdělávacího programu: sbírá přání a potřeby
účastníků na počátku kurzu a aktivit (v průběhu vyhodnocení potřeb a vytvoření učební
dohody). Podle délky školení může být vhodné realizovat jednu nebo více evaluací kvůli
monitorování průběžné implementace a možnosti opravných zásahů (formativní evaluace).
Průběžné nebo formativní evaluace jsou relevantní v rámci kultury SSE, protože posilují
participaci všech zainteresovaných článků a berou vážně hlas všech. Tímto způsobem jsou také
účastníci vedeni ke kolektivnímu zapojení do zlepšování projektu. V závěru programu shrnuje
končená evaluace celkové výsledky projektu.
V průběhu různých stádií evaluace lze použít různých nástrojů a modelů v souladu s typem
školení a cílem evaluace
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