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1. “Neuroandragogika proti vyloučení” –
Obecné předpoklady a cíle projektu

Andragogika je relativně mladá disciplína mezi edukačními vědami. Vzdělávání dospělých bylo po dlouhou dobu 

na okraji zájmu teoretiků i praktiků v pedagogice; první metodický výzkum týkající se tohoto tématu začal až v 19. 

století. Také nejnovější trendy a strategie ve vzdělávání pronikají většinou nejprve do pedagogické teorie a praxe 

zaměřené na práci s dětmi a mládeží a až poté do oblasti andragogiky. A tak i když neuropedagogika, disciplína 
stavějící proces výuky a učení se na poznatcích o fungování lidského mozku a neurovědy obecně, se dynamicky 

rozvíjí po více než 10 let, aplikace neurobiologických poznatků do oblasti vzdělávání dospělých neboli 

neuroandragogika, je novou a relativně neprozkoumanou oblastí výzkumu.. 

 Projekt “Neuroandragogika proti vyloučení” 

Cílem projektu je podporovat učitele, školitele a lektory k využití znalostí o fungování lidského mozku při vytváření 

procesů vzdělávání dospělých. Tento přístup v důsledku umožní podpořit lidi ze znevýhodněných skupin (např. 

lidé s nízkou úrovní dosaženého vzdělání či nízkou kvalifikací, nezaměstnaní a profesně neaktivní lidé, osoby ve 

starším věku, lidé s neaktuální profesní kvalifikací). Podstatou je otevřít těmto lidem dveře k rozvoji schopnosti 

samostudia, výběru vhodných metod a nástrojů k podpoře učení a k rozpoznání svých vlastních kognitivních 

schopností. Tyto skupiny často čelí problému sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženi z důvodu nízké úrovně 

základních dovedností a klíčových kompetencí. Aplikace neuroandragogiky jako metodického základu pro výcviky 
a školení dospělých má za cíl zvýšit motivaci cílové skupiny zapojit se do doplňkových vzdělávacích programů a 

zvýšit efektivitu tohoto studia.. 

Školící program: 
„Neuroandragogika ve vzdělávání dospělých ohrožených vyloučením” 

Školicí program je prvním výstupem v rámci projektu. Jeho cílem je propagovat mezi učiteli a školiteli dospělých (tj. 

v oblasti andragogiky) moderní metody učení založené na poznatcích o fungování lidského mozku. Program 

umožní učitelům rozvíjet didaktické schopnosti týkající se budování učebního prostředí a vztahů s dospělými 

studenty, jež pak dokáží efektivněji motivovat k dalšímu rozšiřování znalostí a rozvoji kompetencí. 

Realizace workshopů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vedené účastníky školicího programu, je pak 

samostatná část projektu „Neuroandragogika proti vyloučení.“ Zavedení zmíněných školení/workshopů do praxe 

umožní zhodnotit míru efektivity metodiky tohoto programu. 

     NEUROVĚDY- 

 
ANDRAGOGIKA NEUROANDRAGOGIKA 
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Komu je školicí program určen? 

Program je určen lidem, institucím a nevládním organizacím, které pořádají školení, kurzy a workshopy pro učitele, 

pedagogy a instruktory pracujícími s dospělými a zejména s lidmi ze znevýhodněných skupin. Tento program může 

být využit jako základ pro rozšíření nabídky o školení v neuroandragogice jako metodě práce se studenty ze skupin 

ohrožených sociálním vyloučením. Je však třeba zmínit, že může být užitečné i pro další vzdělávání zaměstnanců 

institucí a organizací působících v oblasti celoživotního vzdělávání.. 

Školitelé realizující program pro výše uvedené skupiny učitelů a pedagogů by měli mít znalosti a zkušenosti v oblasti 

vzdělávání dospělých a zavádění vzdělávacích procesů pro dospělé účastníky. Žádoucí jsou také základní znalosti 

v oblasti využití neurověd v učení. Především by však měli být ochotni a připraveni rozvíjet své znalosti a praktické 

dovednosti v oblasti neuroandragogiky, a to i na základě informací, rad a zdrojů obsažených v této studii.. 

Školitelé 

Dospělí ze 

znevýhodněných 

skupin 

Proč má cenu účastnit se školení? 

Během školení budou prezentovány informace týkající se tvorby didaktických aktivit a přípravy vzdělávacích 

materiálů pro kognitivní formování dospělých studentů. 

• Školení také pomůže účastníkům zlepšit své dovednosti spojené s individualizací práce a podpoří každého

individuálně při rozvoji obecné schopnosti samostudia.

• Účastníci se seznámí s nejdůležitějšími strategiemi motivace dospělých k učení a k vytváření efektivního
a otevřeného prostředí pro výuku a učení.

• Účelem této části projektu je optimálně připravit učitele dospělých na modernizaci a rozvoj jejich didaktických
dovedností a nástrojů, obohatit je o nejnovější strategie a metody andragogiky včetně těch, které vycházejí

ze zkušeností a poznatků o neurobiologických aspektech kognitivních procesů.

Účastníci školení získají metodickou a praktickou podporu nejen od školitelů, kteří vedou jednotlivé workshopy, ale 

také soubor vzdělávacích materiálů, které obsahují teoretické informace o neuroandragogice jako efektivní 

strategii vzdělávání dospělých, jakož i praktické rady týkající se návrhu a realizace „pro mozek příjemných“ postupů 

výuky a učení. V rámci projektu vznikla také vzdělávací platforma, která pomáhá při realizaci školení pro učitele a 

po dokončení těchto školení bude sloužit jako fórum pro výměnu názorů a informací o průběhu školení a rovněž 

jako místo pro shromažďování a sdílení výsledků školení, zkušeností a dobré praxe. 

• Učitelé a lektoři dalšího vzdělávání

• Školitelé a lektoři neformálního vzdělávání dospělých

• Kouči pracující s dospělými lidmi

• Zaměstnanci nevládních neziskových organizací, kteří pracují s lidmi

ze znevýhodněných skupin

• Sociální pracovníci 

• Nezaměstnaní a profesně neaktivní lidé 

• Lidé nad 50 let

• Postižení lidé 

• Imigranti

• Lidé s nízkou kvalifikací 

• Mladí lidé vstupující na trh práce
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Program by měl být realizován v rozsahu 20 hodin školení. 

Pokud organizátor nebo školitel programu nerozhodne jinak, jsou navrženy následující časové rámce: 

• Den 1: 7 hodin školení

• Den 2: 7 hodin školení

• Den 3: 6 hodin školení

STRUKTURA A REALIZACE ŠKOLICÍHO PROGRAMU 

Školicí program se skládá ze 4 tematických modulů: 

Modul 1. Budování vzdělávacího prostředí, jež stimuluje motivaci k učení, individualizuje výuku a je 

vhodné pro učení dospělých ze znevýhodněných skupin 

Modul 2. Rozvoj základních schopností a dovedností u dospělých ze znevýhodněných 

skupin s využitím principů neuroandragogiky 

Modul 3. Podpora dospělých k zahájení samostatného studia a pokračování ve 

vzdělávání s pomocí prostředků informační a komunikační technologie 

Modul 4. Rozvoj vzdělávacích kompetencí v pracovním prostředí založený na zásadách 

neuroandragogiky 

 Účast na školení a podpora od školitele 

 Školicí materiály 

Přístup na vzdělávací online platformu projektu 
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2. NEUROANDRAGOGIKA JAKO ÚČINNÁ STRATEGIE
VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZE SKUPIN
OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Znevýhodnění a sociální vyloučení 

Pojem znevýhodňování není cizí žádné společnosti v Evropě (a pravděpodobně ani jinde na světě). Jednoduše 

řečeno znamená, že některé skupiny ve společnosti se nachází v horší situaci než jiné (H. Silver, 1995, s. 74-75). 

Sociální vyloučení lze definovat jako „soubor prvků v každodenním 

životě souvisejících s ekonomickou a sociální situací, kdy lidé 

nemají možnost naplňovat své potřeby, a jejich účast na profesním 

a kulturním životě, vzdělávání, zdravotní péči a volnočasových 

aktivitách je v důsledku toho vážně omezena“ (Kalinowski, 2010). 

Z početné skupiny faktorů, které zvyšují riziko sociálního vyloučení 

(jako např.: chudoba, nezaměstnanost, individuální nedostatky 

vyplývající z nízkého stupně vzdělání, nedostatku lidského kapitálu, 

nemocí, postižení, vyššího věku, závislostí, patologií, domácího násilí, 

dále etnické, jazykové nebo sexuální odlišnosti, diskriminace a násilí 
způsobeného silnějšími sociálními skupinami), se tento projekt 

zaměřuje na následující rozhodující faktory související se sociálním 

vyloučením nebo jeho rizikem: 

• nízký stupeň vzdělání,

• zkušenost s předčasným opouštěním školní docházky,

• nízká úroveň kvalifikace,

• nízká úroveň základních dovedností,

• nedostatečná informační gramotnost,

• nedostatečná motivace k profesnímu a osobnímu rozvoji.

ZNEVÝHODNĚNÉ 
SKUPINY: 

• nezaměstnaní lidé a lidé nevykonávající

své povolání

• lidé s nízkým stupněm vzdělání či kvalifikace

• postižení lidé

• cizí státní příslušníci, uprchlíci a imigranti

• příslušníci rasových, náboženských, jazykových

a etnických menšin

• lidé starší 50 let (50+)

• lidé žijící v chudobě

• lidé trpící závislostmi

Četné průzkumy prováděné v EU jasné ukazují, že vzdělání a účast na dalším vzdělávání představují nejúčinnější 

nástroj pro vyrovnávání dopadů fenoménu sociálního vyloučení (Eurostat, 2010). Přesto však u skupiny, která by 

tyto aktivity potřebovala nejakutněji, tedy dospělých s nízkou nebo žádnou kvalifikací, nezaměstnaných, profesně 

neaktivních a seniorů, je pravděpodobnost jejich účasti nejnižší (Eurostat, 2017). Neochota stát se součástí 

formálního nebo neformálního vzdělávání nebo jakékoliv jiné formy samostudia může mít pro jednotlivce spadající 

do zmíněných skupin řadu důvodů: příliš mnoho závazků, nedostupnost vzdělávacích nebo kulturních institucí, 

nedostatek finančních prostředků, složitá rodinná či zdravotní situace atd. (A. Litawa, Z. Szarota, 2016). Často 

nicméně dochází k tomu, že se tyto postoje zakládají na špatné výchově a zkušenostech z dětství a mládí, které se 

následně promění v nedostatek motivace pro studium a rozvoj v dospělém věku. Tento typ negativních zkušeností 

může být spojen se selháními ve vzdělávání, potížemi s přizpůsobením se požadavkům školy, nedostatkem 
úspěchů ve škole a uspokojení z učení, předčasným opouštěním školní docházky, rozpoznanými nebo 

nerozpoznanými kognitivními deficity nebo s tím, že člověk vyrostl v prostředí, ve kterém se opovrhovalo důležitostí 

vědění a vzdělání (A. Czerkawski, 2012, s. 109). V takovém případě první překážkou, kterou je třeba překonat, není 

volba profilu vzdělání nebo samostudia, ale averze k učení a rozvoji jako procesům pro získávání vědomostí a 

dovedností. 
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V kontextu výše zmíněných problémů a potřeb dospělých studentů ze znevýhodněných skupin, může využití 

neuroandragogické strategie jako metodologického základu školení organizovaných pro dospělé skutečně zvýšit 

účinnost výuky a procesů učení. 

Proč neuroandragogika? 

Pojem neuroandragogika je relativně nový. Jak již název napovídá, jedná se o disciplínu, která kombinuje poznatky 

o vzdělávání dospělých s úspěchy neurobiologie.  Ve světle principů tohoto konceptu by měl být proces vzdělávání

dospělých založen na informacích o fungování mozku a na změnách, jimiž mozek prochází v různých fázích

lidského života. Odborník pracující v oblasti vzdělávání dospělých by měl být obeznámen s následujícími otázkami:

Proces přijímání a zpracování stimulů z okolního světa 

• Fungování různých typů paměti

• Role a význam zkušeností a předchozích znalostí v procesu

zapamatování a budování vědomostí.

• Rozdíly ve fungování obou mozkových hemisfér.

• Dopad stresu a emočních funkcí člověka na kognitivní

procesy.

• Individuální rozdíly mezi studenty v oblasti smyslových

preferencí a stylů učení.

• Formování kognitivních funkcí na základě procesu dospívání

a stárnutí.

NEUROANDRAGOGIKA 

kombinuje prvky neuropsychologie, 

neurofyziologie a neuroanatomie s aktuálními 

poznatky ohledně vzdělávání dospělých  

Existuje neuroandragogiká metodologie? 

Neuroandragogika je považována za velmi efektivní strategii ve vzdělávání dospělých, neboť se zakládá na 

prokázaných výsledcích studií kognitivních procesů v mozku a na ověřených znalostech psychofyzického fungování 
dospělého člověka. Při hledání efektivní výukových a učebních metod a nástrojů se neuroandragogika opírá o 

měřitelné indikátory a výstupy z testů prováděných za pomoci přístrojů pro měření mozkové aktivity. 

Nejdůležitějšími vzdělávacími potřebami dospělých ze znevýhodněných 

skupin jsou: 

•Nedostatek základních učebních dovedností, neschopnost vybrat si

takové metody učení, které jsou vhodné a efektivní pro dané kognitivní vlohy

•Nedostatek dovedností potřebných k uspořádání vlastního učebního prostředí,

které by bylo přátelské, odpovídající daným zdrojům a formování studenta

•Nedostatek dovedností důležitých pro sebemotivaci

•Nedostatek vědomostí týkající se faktorů, jež ulehčují či ztěžují učení z pohledu

individuálních, neurobiologických a sociálních schopností jednotlivce.
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Z tohoto důvodu není neuroandragogika v kontextu znalostí a didaktických kompetencí učitelů a školitelů 

dospělých revolucí, ani neodmítá většinu dosavadních úspěchů v oblasti vzdělávání dospělých. Místo toho je 

spojuje a umisťuje v kontextu současných poznatků z výzkumu mozkových funkcí zodpovědných za učební 

procesy. 

Jak neuroandragogika reaguje na problémy vzdělávání dospělých ze 
znevýhodněných skupin? 

Proč potřebují učitelé dospělých znát pojem neuroplasticita?

Neurobiologové mají pro odborníky na vzdělávání dospělých a 

dospělé studenty dobrou zprávu: je jí vlastnost mozku zvaná 

neuroplasticita. Výzkum mozku umožnil zcela vyvrátit názory 

skeptiků, kteří tvrdí, že lidské schopnosti učení se s věkem snižují 

nebo dokonce zcela mizí – jako ve rčení “starého psa novým 

kouskům nenaučíš”. Neuroplasticita je vědecky potvrzená 

schopnost mozku (po celý život člověka) nejen vytvářet struktury a 

neuroanatomické spoje, ale i odstraňovat ty z nich, které již mozek 

nepoužívá (M. Żylińska, 2013, s. 78-84).). 

NEUROPLASTICITA 

Je schopnost nervové tkáně vytvářet 

nové spoje, a to za cílem její 

reorganizace, přizpůsobení, 

proměnlivosti a  sebeopravy, spolu s 

učením a zapamatováním. (polština, 

Wikipedia) 

Neurobiologie nám poskytuje informace o tom, k jakým změnám struktury mozku a jeho kognitivních funkcí 

dochází v průběhu života člověka. Nelze oddiskutovat, že ke změnám opravdu dochází, což ovlivňuje a mění naše 

schopnosti se učit; nikdy je ale neztrácíme. Tyto poznatky přenesené do oblasti vzdělávání pomohou učitelům 

dospělých přizpůsobit pedagogické metody a nástroje specifickým podmínkám fungování mozků lidí různého věku, 

s rozličnými “kognitivními návyky” a odlišnou úrovní předchozího vzdělání. Díky neuroandragogice si můžeme být 

jistí, že starý pes se naučí novým kouskům, pokud se mu dostane nového tréninku s použitím vhodných metod a 
bude-li správně motivován. 

Neuroandragogika nepřináší dotaženou, kompletní a zcela 

novoumetodologii výuky a učení.  Formuluje všeobecná pravidla a principy v 

souvislosti se způsoby, jak dospělí lektoři a studenti jednají, což může výrazně přispět 

ke zvýšení efektivity vzdělávání.  Ověřuje dosud využívané didaktické metody a 

nástroje, a to z hlediska měřitelných výsledků, jejich použití v procesech zpracování 

informací a ukládání do paměti (Sikorski, 2015, p. 10). 

Neuroplasticita mozku znamená, že v závislosti na okolním prostředí, 

nashromážděné zkušenosti, činnostem prováděným v průběhu života a 

vykonávané práci se některé struktury mozku rozvíjejí, zatímco jiné jsou 

redukovány. Tato skutečnost způsobuje naši výkonnost v rámci určitého druhu 

kompetencí, ale i nevýkonnost týkající se jiných fyzických, intelektových a 

emočních dovedností. 
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Víme-li, že taková rozmanitost u lidí existuje, a známe-li její 
neurobiologické základy, může nám to v případě osob ze 

znevýhodněných skupin (kteří se sice obvykle potýkají s velmi 

specifickými druhy vzdělávacích problémů, jež ale ve výsledku 

vyúsťují v soubor velmi podobných zkušeností) napomoci zvolit 

příslušné vzdělávací obory, didaktické metody a postupy.. 

Co by měl učitel dospělých vědět o kognitivních 

procesech probíhajících v mozku?? 

Neurovědy nabízejí učitelům i dospělým studentům základní 

znalosti týkající se fungování mozku a průběhu kognitivních 

funkcí.

KOGNITIVNÍ PROCESY 

Procesy přeměny informací v nervovém 

systému. Spočívají v přijímání informací z 

okolí, jejich posilování, přeměně a 

následném promítnutí zpět do okolí ve 

formě reakce – chování; jedná se rovněž o 

procesy učení a zapamatování (polština, 

Wikipedia) 

V praxi vše stojí na informacích, které jsou sice obecné, pro proces učení ale klíčové, a to v následujících 
oblastech: (M. Spitzer, 2011, passim):: 

• Způsob, jak mozek dostává podněty ze svého okolí, zpracovává je a následně ukládá.

• Procesy zapamatování (nebo zapomínání) informací, jejich ukládání, vybavování a využívání k řešení problémů.

• Faktory, které usnadňují či zpomalují zpracování, zapamatování a využití údajů nashromážděných v mozku.

Takové vědomosti a schopnost je uplatnit v praxi v situacích souvisejících s učením, prací a vypořádáváním se s 

běžnými každodenními problémy, má pravděpodobně význam pro každého dospělého. Andragogika může 

nicméně přispět k vyřešení mnoha problémů ztěžujících zahájení vzdělávání a samostudia lidem ze 

znevýhodněných skupin, kteří v minulosti možná zažili neúspěchy ve škole, v dětství a dospívání nenalezli žádné 

uspokojení nebo úspěch v životě a školní práci nebo kteří nevidí žádné možnosti pro svůj intelektuální, profesní a 

osobní vývoj kvůli svému věku / onemocnění / ekonomické situaci. 

ZNALOST OHLEDNĚ: UMOŽŇUJE: 

Jak může učitel využít znalosti týkající se motivace? 

V případě osob ze znevýhodněných skupin, potýkajících se s 

takovými problémy jako nízké sebevědomí, pocit omezené 

možnosti jednání, stereotypní pohled společnosti založený na 

předsudcích, nespravedlivé hodnocení a negativní zpětná 

vazba, může být klíčovou překážkou zahájení vzdělávání a 

samostudia motivace, přesněji řečeno její nedostatek. 

SYSTÉM ODMĚNY 

 je skupina mozkových struktur 

uplatňujících se v motivaci a 

kontrole chování (polština, 

Wikipedia) 

• Druhy paměti a způsoby jejich fungování 

• Mechanismy pozornosti a soustředění

•Úrovně zpracování informací

• Role zkušeností a existujících vědomostí v procesech

souvisejících se zapamatováním, ukládáním a

vybavováním vzpomínek

•Rozlišování mezi druhy inteligence,

kognitivními styly, smyslovýmisreferencemi

• Organizace samostatného studia jednotlivce

• Samostatný rozvoj pracovního prostředí 

• Volba nejefektivnějších forem učení, cvičení, 

úloh a výukových materiálů

• Pochopení eventuálních chyb ve vzdělávání, 

ke kterým došlo v minulosti 

• Rozvoj strategií učení, optimálně

přizpůsobených kognitivním schopnostem

jednotlivce
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V této souvislosti může neuroandragogika poskytnout učitelům dospělých a dospělým studentům poznatky 
ohledně neurobiologické podstaty fungování systému odměny v mozku a faktorů, které u dospělých pozitivně či 

negativně ovlivňují uspokojení z práce a studia.. 

Pochopení jevu vnitřní motivace, a to i z pohledu procesů, jež v mozcích dospělých aktivuje, je zásadní pro ty 

odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří věnují pozornost takovým aspektům vyučovacího procesu jako (M. 

Spitzer, 2011, s. 123-127): 

• vysoká úroveň zapojení dospělých studentů,

• připravenost dospělých studentů k dalšímu samostatnému rozvoji,

• přijímání konstruktivní a motivující zpětné vazby a její poskytování ostatním.

Proč by měl učitel vědět, jakým způsobem emoce ovlivňují učení? 

Neuroandragogika je zdrojem mnoha užitečných informací pro učitele a studenty také v oblasti problematiky vlivu 
emocí na kognitivní procesy, jež je nepřímo spojená s konceptem motivace. Studium mozkové činnosti u funkcí 
spojených se vstřebáváním informací dokazuje, že učení není pouze kognitivní proces, jak se odborníci dlouhou 
dobu domnívali. Jedná se spíše o afektivně-kognitivní proces silně ovlivněný emocemi – ty mohou efektivitu učení 
zvyšovat, snižovat nebo učení zcela znemožnit. Z otázek, které jsou předmětem zkoumání andragogiky a mohou 
být důležité pro vzdělávání dospělých, můžeme uvést: (P. G. Zimbardo, R. J. Johnson, V. McCann, 2017, s. 54-60)): 

• Vliv procesů stimulace a potlačení na účinnost lidmi vykonávaných činností

• Vliv stresu a strachu na fungování hipokampu a schopnost zapamatovat si informace.

• Význam rozvíjení emoční inteligence pro zlepšení studijních výsledků (i v dospělosti) a schopnost
efektivně řešit problémy.

 Za upozornění stojí skutečnost, že osoby ze znevýhodněných 
skupin mohou případně vykazovat specifické poruchy v oblasti 

emočních funkcí (zapříčiněné narušenými vztahy v rodině, 

dlouhodobou diskriminací ve svém okolí, systematickou negativní 

zpětnou vazbou, nízké sebevědomí apod.). Seznámení s 

neurobiologickými a biochemickými mechanismy, jež jsou 

zodpovědné za formování pocitů a rozhodovacích procesů, řešení 

problémů a zapamatování informací, pomůže takovýmto lidem 

pochopit mnoho jejich předchozích životních zkušeností; rovněž jim 

umožní vědoměji analyzovat situace a rozhodnutí, před která 

budou v budoucnosti postaveni (včetně situací a rozhodnutí 
spojených se vzděláváním a osobním rozvojem) 

EMOČNÍ REAKCE 

jsou komplexem tělesných a 

psychických funkcí a zahrnují 

fyzilogické vzrušení, pocity, kognitivní 

procesy a behaviorální reakce 

vyvolané situací, již daný jedinec 

vnímá jako důležitou. 

Seznámení s mozkovými mechanismy zodpovědnými za pocity potěšení, 

uspokojení a odměny může být pro osoby ohrožené sociálním vyloučení 

impulzem a prvním krokem k nalezení vnitřní potřeby dalšího rozvoje, 

učení, profesního i osobního zdokonalení. Může být rovněž podnětem k 

vědomější analýze příčin jejich běžných denních problémů, k pochopení 

pravidel a vztahů ovlivňujících volby, jež činí, a v neposlední řadě k 

převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.. 
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Spolu nebo každý sám – jak se učí mozky dospělých lidí? 

Pro dospělé ze znevýhodněných skupin a učitele s nimi pracující je naprosto zásadní porozumět neurobiologickým 

procesům zodpovědným za lidské sociální učení. Seznámení s mechanismy tohoto modelu učení může vysvětlit 

specifické návyky a naučené reakce lidí s daným druhem zkušenosti. Na druhou stranu může taková znalost rovněž 

vést k efektivnímu snížení nedostatků souvisejících se schopnostmi se učit prostřednictvím spolupráce a týmové 

práce, což jsou v současnosti velmi důležité schopnosti pro úspěch na trhu práce. 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT? 

„Neuroandragogika ve vzdělávání dospělých ohrožených vyloučením” je název školení pro učitele a lektory, jehož 

cílem je příprava odborníků na vzdělávání dospělých pracující v různých oblastech spojených s kontinuálním 

vzděláváním. Jejím cílem je zavést do vzdělávání dospělých didaktické aktivity na základě principů znalosti fungování 
mozku dospělého člověka. 

Během školení budou prezentovány všechny výše nastíněné koncepty, které je možno použít při práci s dospělými 

ze znevýhodněných skupin. Chceme, aby výsledkem školicího programu byla příprava učitelů a školitelů dospělých 

na zavádění aktivního, angažovaného a “pro mozek příjemného” vzdělávání dospělých. 

Dlouhodobým nepřímým výsledkem školení bude ale v prvé řadě rozvoj schopností dospělých studentů tak, aby 

byli schopni nezávisle a zodpovědně sami řídit své studium a osobní rozvoj. To jim umožní nejen tříbit schopnost 

využívat svůj intelektový a osobnostní potenciál pro rozvoj vědomostí, zálib a zájmů, ale i schopnost vypořádat se 

s překážkami vyplývajícími z jejich kognitivních deficitů i vrozených či získaných poruch a rozvíjet svou vnitřní 
motivaci k úsilí o lepší vzdělání či práci. Pevně věříme, že tímto způsobem budeme schopni aktivovat jejich 

nejdůležitější zbraně pro boj proti vyloučení a diskriminaci – potenciál jejich mozků, myslí a osobností.. 

Díky neurovědám víme, že lidské mozky (vybavené kromě jiných složitých struktur  

určených k učení i zrcadlovými neurony) jsou biologicky a evolučně nasměrovány  

na předávání znalostí v rámci skupiny pomocí nápodoby, a to jak nápodoby jiných 

členů skupiny, tak vztahů s okolím. (M. Spitzer 2011, s. 213-225). 
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3. CÍLE ŠKOLÍCÍHO PROGRAMU
A JEHO ZAMÝŠLENÉ VÝSLEDKY

3.1. Cíle školícího programu 

Pokud jde o rozsah vědomostí, které by měly být předány účastníkům, cíle programu zahrnují: 

• Povědomí o principech výuky a učení založené na informacích o fungování lidského mozku.

• Znalost teorie motivace dospělých ke studiu a osobnímu rozvoji.

• Význam vlivu kognitivního a emocionálního zformování dospělého jedince na výběr efektivních
metod a nástrojů učení.

• Obeznámenost se zdroji možných překážek učení vyplývajících z příslušnosti k dané znevýhodněné
skupině.

Pokud jde o dovednosti, ve kterých by se účastníci měli zdokonalit, cíle programu zahrnují: 

• Vytváření prostředí pro výuku dospělých založené na zásadách neuroandragogiky.

• Návrh didaktického postupu u dospělých studentů s využitím zásad neuroandragogiky.

• Budování motivace k zahájení vzdělávání u dospělých.

• Rozvíjení zodpovědnosti za vlastní osobní rozvoj u dospělých.

• Individualizace procesu učení dospělých s ohledem na zformování a kognitivní preference dospělých studentů.

• Využití zkušeností a praxe ve výuce dospělých v didaktickém postupu účastníků.

• Nezávislá příprava vzdělávacích materiálů pro dospělé studenty v souladu se zásadami neuroandragogiky.

3.2. Zamýšlené výsledky 

Po absolvování školení získají jeho účastníci níže uvedené vědomosti a dovednosti, a osvojí si následující přístupy. 

Cílem školicího programu je vybavit účastníky (učitele a školitele dospělých) 

znalostmi a dovednostmi, jež umožňují efektivní rozvoj a implementaci výukových 

procesů založených na zásadách neuroandragogiky.. 
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• Definovat pojmy jako: neuroandragogika, neurotransmitery, kognitivní přetížení, hluboké zpracování informací, kognitivní styly,

senzorické dráhy, vzdělávací prostředí, vnitřní a vnější motivace, zpětná vazba.

• Krátce charakterizovat základní procesy spojené s tím, jak mozek dospělých přijímá podněty ze svého okolí a

ukládá informace..

• Vyjmenovat základní druhy paměti a popsat, jaký druh informací se v nich ukládá.

• Charakterizovat základní prvky kognitivních procesů typických pro dospělého člověka (druhy inteligence, kognitivní kontrola, styly

učení apod.).

• Diskutovat o základních teoriích pojednávajících o motivaci ke studiu, které se uplatňují ve vzdělávání dospělých.

• Uvést příklady moderních technologií využívaných při vzdělávání dospělých v souladu se zásadami neuroandragogiky.

• Vysvětlit důležitost sociálního učení a uvést jeho příklady.

• Charakterizovat specifika procesů učení na pracovišti.

• Diskutovat o faktorech majících vliv na specifické problémy s učením u dospělých ze znevýhodněných skupin..

V rámci dovedností rozvíjených během školení, účastníci umí:: 

• Aplikovat pravidla neuroandragogiky při vytváření vzdělávacího procesu dospělých.

• Analyzovat individuální kognitivní zformování dospělého studenta.

• Analyzovat zvolené strategie a didaktické metody z pohledu implementace principů neuroandragogiky.

• Vytvořit vzdělávací prostředí, které bude podporovat individualizované učení dospělých ze znevýhodněných skupin.

• Nezávisle připravovat takové vzdělávací materiály pro dospělé studenty, které usnadňují hluboké zpracování informací a

zapamatování.

• Začít se věnovat činnostem zvyšujícím motivaci dospělých studentů, aby studovali a pracovali na svém osobním rozvoji.

• Poskytovat dospělým studentům cennou a motivující zpětnou vazbu.

• Využívat nástroje ICT (informační a komunikační technologii) při vytváření vzdělávacích aktivit pro dospělé studenty.

• Analyzovat pracovní prostředí z hlediska potenciálu, který má pro proces učení a profesní i osobní rozvoj.

V rámci postojů utvářených během školení, účastníci umí: 

• Být si vědom důležitosti znalostí neurobiologických aspektů učení pro práci pedagogů vzdělávajících dospělé..

• Efektivně budovat pozitivní a angažovanou atmosféru učení..

• Navázat a rozvíjet mezilidské vztahy ve vyučovacím prostředí..

• Efektivně komunikovat ve skupině.

• Projevovat empatii a porozumění v záležitostech spojených se vzdělávacími problémy dospělých
studentů ze znevýhodněných skupin.

• Přistupovat k dospělým studentům ze znevýhodněných skupin otevřeně a respektovat osobitost každého z nich.

V rámci znalostí získaných během školení, účastníci umí:: 
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4. METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLITELE

Účastníci školení (učitelé, lektoři a školitelé) splňují definici cílové skupiny neuroandragogiky, jelikož se jedná o 
dospělé podílející se na procesu učení. Pravidla realizace školení by tudíž měla vzít v potaz všechna pravidla pro 

rozvoj a zavádění “pro mozek příjemných” didaktických procesů cílených na dospělé. 

Úkolem školitele je během práce s učiteli a lektory v rámci jím vedeného školení vzít v úvahu následující otázky:: 

• 

• Budování vnitřní motivace účastníků aktivně se zapojovat do průběhu školení.. 

• Založení průběhu školení na metodách a pracovních postupech, jež

aktivizují účastníky nejvíce, a vytvořit tak co nejvíce příležitostí k tomu,

účastníky zaujmout a umožnit jim přímo se podílet na práci v rámci školení.

• • Využití osobních a pracovních zkušeností i existujících znalostí

účastníků školení během výukových aktivit.

•  Vytvoření vzdělávací atmosféry (včetně určitých pravidel spolupráce

mezi školitelem a účastníky, pravidel komunikace, organizace práce v

průběhu školení apod.), podpora spolupráce mezi účastníky navzájem,

poskytování co nejvíce různých stimulů, zohlednění podmínek

umožňujících soustředění pozornosti a koncentraci, zmenšení úrovně

stresu během výuky.

• • Plánování a využití takových forem a nástrojů hodnocení práce během školení,

aby byla poskytována kvalitní, hodnotná, konstruktivní a motivační

zpětná vazba, jež nebude v účastnících vzbuzovat psychickou nepohodu či

strach.

Budování motivace 

Účast na školení je sama o sobě do jisté míry vyjádřením motivace účastníků pracovat na rozvoji znalostí a 

dovedností spojených s využitím andragogiky při práci s dospělými.  

Úlohou školitele je maximálně využít snahu účastníků, aby jejich vnitřní motivace zůstala na vysoké úrovni po celou 

dobu spolupráce. 
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Silnou vnitřní motivaci účastníků lze zachovat následujícími způsoby: 

• Popisujte a zadávejte účastníkům specifické, měřitelné a reálné výukové cíle a podněcujte je, aby o svých

cílech mluvili a upravili si je podle svých vlastních potřeb.

• V průběhu celého školení berte ohled na odlišné potřeby jednotlivých účastníků (dělejte přestávky, aby mohli

načerpat novou energii; sledujte úroveň jejich pozornosti a soustředění studentů a rychle reagujte, cítíte-li

pokles v energii skupiny);

• Předkládejte účastníkům v průběhu školení široké spektrum aktivit – zajistíte tak, že lidé s různými
dovednostmi a preferencemi dokážou najít takové metody práce a učení, které nejvíc odpovídají jejich

schopnostem, a jejich zájem a zvídavost zůstanou na vysoké úrovni.

Aktivizace účastníků 

Neuroandragogika dokazuje, že efektivní proces učení vyžaduje 
aktivní práci účastníků, jejich přímé zapojení a využití takových 

forem práce, které jsou založeny na metodách a didaktických 

strategiích zaručujících hluboké zpracování informací. 

Neměli bychom nicméně zapomínat, že neuroandragogický 

potenciál každé metody netkví v její definici, ale ve způsobu jejího 

uplatňování. Záleží tedy na školiteli samotném, zda způsob realizace 

dané metody zaktivuje správné oblasti mozků účastníků nebo 

zůstanou-li pasivní.. 

Příkladem může být uplatnění expoziční metody, např. krátké 

přednášky či rozhovoru. Ačkoliv expoziční metody nejsou ve své 

podstatě aktivizující, dá se jich v praci využít tak, abychom u 

posluchačů aktivovali hluboké zpracování informací, což zvýší 

didaktický účinek těchto metod. 

ZPŮSOBY ACTIVIZACE 

• Odvolávat se na osobní zkušenosti účastníků

• Uvádět příklady z praxe
• Využívat aktivity s řešením problémů

• Používat materiály stimulující více smyslů

• Zakomponovat do školení emoce
• Podporovat výměnu názorů

• Využívat různé formy práce
• Prezentovat informace v kontextu běžného života

posluchačů

• Dělat praktická cvičení zaměřená na hluboké
zpracování informací

Příklad: 

Chceme-li, aby krátká přednáška účastníky zaujala, je vhodné ji obohatit o otázky k 

úvaze, skupinovou diskuzi, krátkou případovou analýzu, ale v prvé řadě o velký počet 

praktických příkladů (včetně těch, které uvedou sami posluchači). Vyzýváte-li zároveň 

účastníky, aby si sami dělali poznámky, dáváte jim tak příležitost ke hlubokému 

zpracování informací, a to prostřednictvím selekce, stanovení priorit a interpretace 

informací ve formě vlastních zápisků. V této formě už krátká přednáška není pouze 

způsob předávání informací, nýbrž se stává záminkou k intelektuálnímu zapojení 

účastníků. 
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Zohlednění odlišností mezi jednotlivými účastníky 

S cílem stimulovat během práce co nejvíce oblastí mozku chceme doporučit využití metod, jež od účastníků 

vyžadují nejen nastartování specifických myšlenkových procesů (analýza, syntéza, dedukce, indukce), ale i práci s 

různými typy sdělení: verbálními, grafickými, fyzickými, textovými, sociálně podmíněnými, vyjádřenými symboly. Do 

školení lze snadno zařadit tyto metody: 

• myšlenkové mapy (mind map),

• metaplány,

• infographics,

• infografiky,

• plakáty,

• diagramy (jako např. diagram příčin a následků, též zvaný diagram rybí kosti),

• portfolia.

Pro použití těchto metod by školitel vedoucí workshopy měl účastníkům zajistit pomůcky jako: papíry, barevné fixy, 

barevné samolepicí post-it papírky apod. Školitel může výše uvedené metody realizovat též elektronickou či 

multimediální formou s využitím počítače a Internetu, přičemž práce s audiovizuálními materiály s sebou přináší i 

dodatečný benefit aktivizace různých senzorických drah). 

Vyvolání emocí 
K tomu, aby účastníky zapojil nejen intelektuálně, ale i emociálně, může školitel využít následující didaktické metody: 

• simulace,

• dramatizace,

• vyprávění příběhů,

• techniky založené na gamifikaci (užívání herních prostředků).

Mohou se uplatňovat při získávání praktických zkušeností s prací s dospělými studenty,  rozvoji měkkých 
dovedností či budování pozitivních mezilidských vztahů. Podobného efektu (tj. vyvolání emocí při učení a vysoké 

úrovně vzrušení) může školitel také dosáhnout, umí-li dobře používat různé diskuzní metody (“pro a proti”, 
oxfordská debata apod.) za předpokladu, že se na diskuzi budou aktivně podílet všichni účastníci školení. 

Sociální učení během školení 

Většina výše uvedených metod může být školitelem zakomponována do vzorce týmové práce. Je velmi důležité 

informovat účastníky školení, jaký je význam a přínos společného učení, jelikož díky využití zrcadlových neuronů 

při výuce dochází k rozvoji schopnosti spolupráce. Na druhou stranu, při aplikaci metod skupinové práce musí mít 

školitel na paměti, že vzorec týmové práce sám o sobě nezaručuje zapojení všech účastníků, a kýžený výsledný 

efekt, tj. intelektuální aktivizaci celé skupiny. 

„Nejsme poháněni činy, ale příběhy – ty nás přimějí poslouchat, dojmou nás a 

nezmizí z našich myslí.” (M. Spitzer) 
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 Při organizaci skupinové práce by se školitel měl zaměřit na aktivity, které snižují riziko, že se někteří účastníci 
budou pouze “vézt” a nebudou pracovat tak usilovně, jako kdyby museli pracovat usilovně.  

Mezi vhodné metody patří:: 

Jedním z postulátů neuroandragogiky je též založit proces výuky dospělých na jejich osobních a pracovních 
zkušenostech, spolu s využitím znalostí, které studenti mají. Z tohoto důvodu by měl školitel vedoucí workshop 

opravdu dbát na to, aby: 

• Podněcoval účastníky ke sdílení profesních zkušeností spojenými s tématy probíranými v rámci školení.

• Podporoval účastníky, aby se svěřovali s tím, co je napadá v souvislosti se znalostmi předávanými během školení

• Často používal příklady z praxe, které účastníci znají, a

ilustroval na těchto příkladech abstraktnější a teoretičtější

problémy probírané v rámci programu školení.

Je-li to možné, měl by školitel při přípravě každé etapy kurzu 
využívat i Kolbova učebního cyklu, jelikož se jedná o 

nejefektivnější model organizace učení pro dospělé – klade 

totiž důraz na budování vědomostí prostřednictví procesu 

analýzy a učení ze zkušenosti. 

Zohledňování jednotlivých fází práce účastníků školení 

(konkrétní zkušenost, reflexní pozorování, abstraktní 

koncept, aktivní experiment) v průběhu celého školení 

nebo v některé z jeho čtyř etap aktivuje různé kognitivní 
procesy účastníků, což jim umožňuje provádět hluboké 

zpracování informací. Zároveň tato praxe respektuje i různé 

preference dospělých studentů týkajících se stylů učení (v 

rámci konkrétních etap Kolbova cyklu). 

Atmosféra usnadňující učení 

Dalším důležitým faktorem je atmosféra vztahů mezi osobou vedoucí školení a jeho účastníky, spolu s atmosférou 
v rámci skupiny studentů. Při tvorbě vzdělávacího prostředí školení by školitel měl již na samém začátku stanovit 

pravidla a od všech účastníků vyžadovat jejich respektování. Pravidla by se měla vztahovat na: 

• Jasné rozdělení úkolů, přidělení určité zodpovědnosti každému účastníkovi.

• Mějte na paměti, aby skupina i jednotliví účastníci dělali různé druhy

činností a úkolů, což umožní účastníkům pracovat způsobem, který nejvíce

odpovídá jejich individuálním sklonům;

• Promíchejte účastníky a vytvořte nové skupiny pro další aktivity;

• Hodnoťte práci skupiny nejen podle jejich výsledků, ale i na na meta úrovni

“pod povrchem”, včetně analýzy a hodnocení kvality spolupráce skupiny a

efektivity použitých metod práce.
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Výše uvedená doporučení by školitel měl vzít v potaz nejenom s cílem zajištění efektivního průběhu školení. Využití 

některých metodických pravidel vycházejících z neuroandragogiky při výuce pomůže učitelům a školitelům 

seznámit se praktičtějším a názornějším způsobem s pravidly zavádění “pro mozek příjemného” vzdělávání 
dospělých. 

Program školení – uživatelská příručka 

Program obsahuje soubor doporučení a návrhů pro realizaci školení učitelů. Měli bychom mít na paměti, že se 

jedná pouze o doporučení a návrhy a že každý školitel učitelů by si je měl přizpůsobit a upravit s ohledem na 

potřeby specifické skupiny účastníků, se kterými bude pracovat, dostupné technické prostředky a svůj vlastní styl 

vedení školení. 

Doporučení a scénáře související s realizací každého školicího modulu projektu “Neuroandragogika ve 

vzdělávání dospělých ze skupin ohrožených vyloučením” jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto 

Programu. 

Zdroje: 
• Czerkawski (2012). Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie, „Chowanna”, T. 1 (38), Katowice.

• Eurostat (2017). Adult learning statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_

statistics, (access: 05.02.2018).

• Eurostat (2010). Combating Poverty & Social Exclusion. A statistical portrait of the European Union 2010, Luxembourg,

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-

32b64ad73ca5, (access: 05.02.2018).

• S. Kalinowski (2010). Przejawy wykluczenia społecznego, „Liberte!”, http://liberte.pl/przejawy-wykluczenia-spolecznego/,

(dostęp: 05.02.2018). 

• A. Litawa, Z. Szarota (2016), Negatywne aspekty uczestnictwa w edukacji w opiniach uczących się dorosłych, „E-mentor”  nr

4 (66), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/66/id/1263 (dostęp: 05.02.2018).

• W. Sikorski (2015). Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się, Literatura Inspiruje,

Warszawa.

• H. Silver (1995). Reconceptualizing social disadvantage: Three paradigms of social exclusion [w:] G. Rogers, Ch. Gore, 

J.B. Figueiredo (red.), Social Exclusion: Rhetoric Reality Responses, International Institute for Labour Studies, International

Labour Organization, Genewa.

• M. Spitzer (2011). Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• P.G. Zimbardo, R.J. Johnson, V. McCann (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, PWN, Warszawa.

• M. Żylińska (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

• Model komunikace během školení bez neopodstatněného kritizování a

nespravedlivého hodnocení.

• Mezi jednotlivými účastníky školení i mezi školitelem a skupinou by měla

fungovat konstruktivní zpětná vazba, která se zaměří na silné stránky

odvedené práce (ne na chyby).

• Právo účastníků spolurozhodovat o průběhu školení (tím, že školitele

informují o vlastních potřebách či potřebách skupiny; kladou otázky;

přicházejí za školitelem s podněty týkajícími se problémů a témat, jež stojí za

další rozbor; rozhodují o své vlastní účasti či neúčasti na některých aktivitách)).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Adult_learning_
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-
http://liberte.pl/przejawy-wykluczenia-spolecznego/
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/66/id/1263
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5. NEUROANDRAGOGIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH ZE SKUPIN OHROŽENÝCH
VYLOUČENÍM

Modul 1. Budování vzdělávacího prostředí, jež stimuluje motivaci k učení, individualizuje 
výuku a je vhodné pro učení dospělých ze znevýhodněných  
skupin  
Většina dospělých studentů jsou nervózní, zda se ve vzdělávacím prostředí dokáží přizpůsobit a dosahovat 

dobrých výsledků. Často také k učení zaujímají negativní postoj (kvůli špatným zkušenostem s výukou z 

minulosti). “Na něco takového už jsem moc starý/á.” “Moderní technologie je pro ty mladé vysokoškoláky.”  

“Už nechodím do školy, tak proč si potřebuju udělat ten online kurz?” ... 

Dospělí studenti mohou otálet se zahájením nového kurzu, to ale neznamená, že my, školitelé dospělých, je 

nemůžeme zaujmout. Chce to jen mít schováno pár es v rukávu! 

Musíme pochopit psychologii učení dospělých, abychom dokázali vytvořit kurzy, které je osloví a přimějí je chtít 

se naučit to, co je chceme naučit. Je to ale výzva. Musíme překonat tyto překážky tak, že dáme studentům pádné 

důvody, proč začít s našimi kurzy. Musíme se jim dostat do hlav a prolomit jejich přístupový kód: Co je motivuje, 
aby se učili, a co jim podráží nohy? 

Někdo kdysi řekl: “Kdyby byl náš mozek tak jednoduchý, že bychom mu mohli rozumět, byli bychom tak hloupí, 

že bychom mu stejně nerozuměli.” Díky novým technologiím neurozobrazování a významnému průlomu v 

kognitivních vědách, neurovědci nyní vědí o fungování lidského mozku více než kdy předtím. Nedávný výzkum 

mozku pomocí technologie neurozobrazování naznačuje, jakým způsobem se dospělí a děti učí. Tato zjištění si 

zasluhují pozornost, protože mají dopad na to, jakým způsobem vyučujeme a také nám pomáhají zmodernizovat 

naše poznatky o učení dospělých – jsme pak schopni navrhnout profesní rozvoj založený na fungování lidského 

mozku. 

Zásady neuroandragogiky každopádně poskytly dobré východisko k porozumění, jak pro naše studenty i nás 

samotné zajistit vzdělávací prostředí “příjemné pro mozek”. 

Věcný obsah modulu 1 

• Historie vzniku, definice a nejdůležitější předpoklady neuroandragogiky

• Mýty o učení dospělých ve světle znalostí o fungování lidského mozku

• Charakteristické kognitivní podmínky dospělého studenta

• Bariéry učení typické pro dospělé studenty

• Příslušnost ke zranitelné sociální skupině je potenciálním zdrojem poruch učení

• Modelový profil školitele dospělých

• Definice učení založeného na fungování lidského mozku

• Klíčové principy, jimiž se řídí vzdělávání založené na fungování lidského mozku

• Rozbor vzdělávacích potřeb dospělých studentů

• Motivace ve vzdělávání dospělých / Co motivuje dospělé k učení?

• Základní teorie týkající se motivace dospělých učit se a pracovat na svém rozvoji
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• "Pro mozek příjemné" metody vyučování – kritéria hodnocení a výběr metod či technik ve vzdělávání

a školení dospělých

• Zásady individualizované výuky u dospělých studentů ze znevýhodněných skupin

• Strategie ke snížení kognitivního přetížení

• Techniky zapamatování informací pro dospělé studenty

• Pravidla založená na znalosti lidského mozku, jež zaručují, že jakýkoliv návrh výukového scénáře studenty

zaujme, dlouhodobě je zapojí do výuky a pomůže jim dosáhnout vytyčené cíle

• 

Dosažené výsledky po absolvování modulu 1 

V rámci znalostí získaných během školení, účastníci umí:: 

• Vyjmenovat a popsat zásady neuroandragogiky

• Vhodně zvolit vyučovací metody a nástroje vzhledem ke kognitivním preferencím a konkrétním podmínkám v určité skupině

dospělých studentů

• Vyjmenovat a popsat základní strategie, jak motivovat dospělé k učení

V rámci dovedností rozvíjených během školení, účastníci umí:: 

• Rozpoznat a pojmenovat vzdělávací potřeby dospělých studentů

• Formulovat cíle vzdělávání či školení pro dospělé studenti vzhledem k rozpoznaným potřebám

• Plánovat svůj vlastní výukový proces založený na zásadách neuroandragogiky

• Vytvářet výukové materiály podle teorie neuroandragogiky, které budou fungovat při výuce dospělých studentů

• Samostatně navrhovat aktivity a cvičení pro dospělé studenty v souladu s principy neueuroandragogiky

V rámci postojů utvářených během školení, účastníci umí: 

• Zdokonalit a rozvíjet vlastní pedagogické schopnosti

• Přizpůsobit motivační strategie ve vztahu k vlastnímu profesnímu vývoji

• Podněcovat dospělé studenty jako celek, aby se vzdělávali, zároveň si ale uchovat vnímavost k rozhodnutím jednotlivců
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Návrhy aktivit 

Situační bariéry v učení dospělých 

Vzdělávací 

cíle 

• Lépe pochopit proces učení dospělých

• Vymyslet způsoby, jak vyřešit bariéry studentů

• Vyměnit si názory s kolegy

• Vzájemně spolupracovat

• Získat vědomosti na základě spolupráce

Délka 35 – 40 minut 

Materiály • Psací potřeby

• Samolepicí post-it papírky (žluté a růžové)

• Nástěnka

Postup 1. Školitel vysvětlí účastníkům postup a cíl aktivity a rozdá nezbytné pomůcky
(psací potřeby a samolepicí post-it papírky).

2. Účastníci zpracovávají úkol ve dvojicích.

3. Pokyny pro účastníky :

Zamyslete se nad možnými situačními bariérami, které by mohly negativně

ovlivnit zapojení dospělých studentů při výuce. Snažte se odvolávat se na vlastní 

zkušenosti spojené s učením dospělých. Zapište tyto náměty na žluté samolepicí 

post-it papírky. Pak vymyslete způsoby, jak se s těmito bariérami vypořádat, a 

zapište je na růžové samolepicí post-it papírky. 

4. Účastníci mají 10 minut, aby se zamysleli nad daným tématem a napsali své

náměty na samolepicí post-it papírky.

5. Školitel požádá zástupce týmů, aby na tabuli ve dvou sloupcích umístili

samolepicí post-it papírky. Opakuje-li některý námět, samolepicí post-it papírky s

tímto námětem se nalepí přes sebe, aby se překrývaly.

Bariéry Způsoby řešení 

6. Zástupci jednotlivých týmů umístí papírky na tabuli. Každá dvojice účastníků
vysvětlí, co napsali a proč

7. Školitel shrne celou aktivitu, přičemž poukáže na ty prvky, které účastníci ve

svých vyjádření zmiňovali nejčastěji.

8. Skupina může diskutovat o tom, jaké jsou vlastní zkušenosti účastníků s
tématem aktivity.

Hodnocení V rámci skupinové diskuze školitel shrne průběh aktivity a vyhodnotí ji: 

• Může být řešení dané situační bariéry nalezené v rámci aktivity užitečné pro učitele dospělých?

• Co na této aktivitě hodnotíte jako nejpřínosnější?

• Jaká část aktivity byla podle Vás nejméně přínosná?

• Máte nějaké návrhy, jak tuto aktivitu zdokonalit?

Zdroj Vlastní zpracování 
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Motivace 
 

Vzdělávací 

cíle 

• Lépe pochopit teoretickou podstatu motivace 

• To reflect on their own school memories and experiences 

• Vyměnit si názory s kolegy 

• Vzájemně spolupracovat 

• Získat vědomosti na základě spolupráce
 

 

 

Délka 30 – 40 minut 

Materiály • Psací potřeby 

•  • Post-it samolepicí papírky 

Postup 1. Školitel vysvětlí účastníkům postup a cíl aktivity. 

2. Skupina se rozdělí na 3-4 pracovní týmy. 

3. Pokyny pro pracovní týmy: 

V první fázi pracuje v rámci týmů každý účastník samostatně. Zamyslete se 

každý sám nad šesti vlastnostmi motivujícího učitele / školitele / lektora / 

mentora dospělých. Vzpomeňte si na své vlastní vzdělávací a pracovní 

zkušenosti. Napište každou vlastnost na jeden samolepicí post-it papírek. 

 

Poté (už společně jako týmy) vyberte šest vlastností motivujícího učitele a 

seřaďte je do pyramidy, nejdůležitější vlastnost umístěte na začátek 
seznamu. Pracujte podle tohoto vzoru: 

 

Vlastnost 1 

Vlastnost 2 Vlastnost 3 

Vlastnost 4 Vlastnost 5 Vlastnost 6 

4. Práce v týmech trvá 15 minut. 

5. Zástupce každého týmu prezentuje celé skupině strukturovaný seznam 

vlastností motivujícího učitele. 

6. Skupina může diskutovat o prvcích modelového motivujícího učitele. 

7. Školitel může shrnout aktivitu tak, že zahájí diskuzi na téma rozdílů mezi motivací 

dětí a dospívajících a motivací dospělých, a to ve světle znalostí ohledně fungování 

lidského mozku. 
 

Hodnocení V rámci skupinové diskuze školitel shrne s pomocí účastníků, jaká  metoda práce 
byla použita během aktivity (Jaké schopnosti byly rozvinuty? Jaký vliv měla tato 

metoda na zapojení účastníků do práce v aktivitě? 
 

Zdroj Vlastní zpracování 
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 Efektivní výuka a strategie managementu třídy 

Vzdělávací 

cíle 

• Naučit se nejefektivnější strategie výuky a managementu třídy

• Vyměnit si názory s kolegy

• Vzájemně spolupracovat

• Získat vědomosti na základě spolupráce n

Délka 60 minut 

Materiály • Velké papírové čtvrtky

• Psací potřeby

Postup 1. Školitel rozdělí účastníky do 4 skupin.

2. Každá skupina dostane papírovou čtvrtku rozdělenou na 4 části a psací potřeby/papír.

3. Školitel vysvětlí postup práce na aktivitě:

4. Námětem aktivity budou činnosti učitele dospělých ve čtyřech oblastech

souvisejících s budováním pozitivní atmosféry učení. Aktivita bude probíhat formou

rotace. Po každé etapě  podá každý tým svou čtvrtku vedlejšímu týmu (po směru

hodinových ručiček) a pokračuje v práci na plakátu, jenž obdržel od sousedního

týmu.

5. Školitel požádá každý tým, aby uvedl příklady jednání učitele, které podporuje či

blokuje EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI ve skupině dospělých studentů. Týmy napíší své

závěry na papír ve dvou sloupcích. Na práci mají týmy 10 minut.

6. Týmy si vymění čtvrtky a dostanou 3 minuty času navíc, aby se seznámili se závěry,
jež na plakátu uvedl předchozí tým.

7. Školitel požádá každý tým, aby uvedl příklady jednání učitele, které snižuje či
zvyšuje ÚROVEŇ STRESU ve skupině dospělých studentů. Týmy napíší své závěry na

papír ve dvou sloupcích. Na práci mají týmy 10 minut.

8. Týmy si vymění čtvrtky a dostanou 5 minut času navíc, aby se seznámili se závěry,
jež na plakátu uvedl předchozí tým.

9. Školitel požádá každý tým, aby uvedl příklady jednání učitele, které podporuje či
brzdí SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST ve skupině dospělých studentů. Týmy napíší své

závěry na papír ve dvou sloupcích. Na práci mají týmy 10 minut.

10. Týmy si vymění čtvrtky a dostanou 7 minut času navíc, aby se seznámili se závěry,
jež na plakátu uvedl předchozí tým..

11. Školitel požádá každý tým, aby uvedl příklady jednání učitele, které podporuje

či brzdí INDIVIDUALIZACI UČENÍ ve skupině dospělých studentů. Týmy napíší své

závěry na papír ve dvou sloupcích. Na práci mají týmy 10 minut.

12. Týmy si vymění čtvrtky a dostanou 7 minut času navíc, aby se seznámili se
závěry, jež na plakátu uvedl předchozí tým.

13. Není třeba, aby byly plakáty na konci aktivity prezentovány, protože týmy čtou

jejich obsah během práce na aktivitě.

Hodnocení Školitel shrne průběh aktivity, soustředí se na ty prvky atmosféry učení, které připadaly účastníkům nejvíce 

důležité. 

. 

Zdroj Own elaboration 
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 Neuroandragogické poznatky v praxi 

Vzdělávací 
cíle 

• Vyjádřit vlastní zkušenosti s výukou 

• Vyměnit si zkušenosti a příklady dobré praxe s kolegy

• Vytvořit scénář výuky podle jedné z uvedených strategií

• Diskutovat na téma nových strategií výuky se začleněním poznatků neuroandragogiky

Délka 30 – 40 minut 

Materiály • Pracovní list se seznamem strategií (příloha č. 1)

Postup 1. Školitel vysvětlí skupině postup a cíl aktivity a dá každému účastníkovi seznam

výukových strategií pro učitele dospělých (příloha č. 1).

Použili jste někdy v rámci svých zkušeností s výukou přístup, který (na základě 

znalosti získaných v průběhu tohoto školení) byl v souladu s 

neuroandragogickými předpoklady? 

Vyberte jeden příklad z níže uvedeného seznamu a vysvětlete: Použili jste tuto 

strategii? Čeho jste chtěli dosáhnout a proč? 
Můžete uvést i vlastní příklad, který není na seznamu uveden. 

2. Účastníci mají 3 minuty na rozmyšlenou a potom přednesou své náměty v rámci

skupinového fóra.

3. Skupina může pokračovat v diskuzi ohledně dalších strategiíThe group may

discuss in the context of the subsequent strategies.

Hodnocení Školitel shrne aktivitu formou diskuze: “Je neuroandragogika revolucí nebo 
evolucí ve vzdělávání dospělých?” 

Zdroj Vlastní zpracování 

Přetížení paměti 

Vzdělávací 
cíle 

• Pochopit, co je přetížení a vyčištění paměti

• Naučit se použít nástroje na podporu paměti

• Získat nové nástroje na podporu paměti od kolegů a sdělit jim vlastní zkušenosti

• Vzájemně spolupracovat

• Prostřednictvím spolupráce si osvojit si nové znalosti

Délka 30-40 minut

Materiály • Pracovní list se seznamem strategií (příloha č. 2)

Postup 1. Školitel vysvětlí účastníkům postup plnění úkolu a dá každému z nich

pracovní list (příloha č. 2).

2. Účastníci označí na pracovním listu, zda souhlasí s tvrzeními v tabulce.
3. Účastníci mají 5-7 minut na samostatnou práci.

4. Školitel vede skupinovou diskuzi o tvrzeních v tabulce a táže se

účastníků, zda souhlasí s uvedenými technikami neutralizace přetížení

paměti.

5. Skupina může uvést vlastní příklady opatření v práci učitele dospělých, která

neutralizují kognitivní přetížení.

Hodnocení Školitel požádá účastníky, aby provedli analýzu průběhu workshopu z hlediska 
toho, zda bylo zabráněno přetížení paměti. Je možno některé části školení 

změnit, aby k přetížení nedocházelo? 

Zdroj Vlastní zpracování 
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Modul 2. Rozvoj základních dovedností a schopností u dospělých  
ze znevýhodněných skupin s využitím principů neuroandragogiky 

Věcný obsah modulu 02 

Modul 2 tvoří soubor témat z neuroandragogiky určený školitelům a učitelům. S ohledem na základní dovednosti 
a rozvoj výstupu IO1 "Didaktické materiály pro školitele pracující s dospělými studenty" je modul orientován na 

Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Návrh doporučení Rady ze dne 17.1.2018 

doporučil 8 klíčových kompetencí s tím, "že všichni jednotlivci potřebují osobní rozvoj, zaměstnanost, sociální 

začlenění a aktivní občanství". Klíčové kompetence v evropském smyslu jsou: 

1. Komunikace v mateřském jazyce;

2. Komunikace v cizích jazycích;

3. Matematická gramotnost a základní orientace v oblasti vědy a technologií;

4. Kompetence pracovat s digitálními technologiemi;

5. Naučit se učit – Kompetence nutné k dalšímu vzdělávání;

6. Sociální a občanské předpoklady;

7. Smysl pro iniciativu a podnikavost;

8. Kulturní povědomí a rozhled.

V následujících aktivitách bude s ohledem na životní zkušenosti a dovednosti dospělých hlavní důraz kladen 

na tři z osmi klíčových kompetencí, jimiž jsou: 

• Komunikace;

• Naučit se učit;

• Kulturní povědomí a rozhled..

Autoři modulu ve všech částech zvažují, jak lze tyto kompetence interpretovat ve vztahu k principům 

neuroandragogiky a ke schopnostem a kvalifikaci učitelů a školitelů v oblasti vzdělávání dospělých. 

Efektivní komunikace (základní gramotnost a komunikační dovednosti) je zásadní pro lidskou sociální 

interakci, která se týká všech cílových skupin projektu a vzdělávání dospělých, mezikulturních kontextů a všech 

fází osobního rozvoje. Následující prvky v rozvoji školení pro učitele a školitele vždy zohledňujeme ve vztahu 

k této klíčové kompetenci. 

Učení se učit (osobní, sociální a vzdělávací kompetence) je kompetence nezbytná pro podporu rozvoje 

mezilidských, komunikačních a kognitivních dovedností. Schopnost motivovat ostatní k tomu, aby se zapojili 

do nových procesů učení nebo aby zažili různé metody učení, je pro vzdělávání dospělých zásadní. 

Kulturní povědomí a rozhled je kompetence, která je velmi důležitá zejména s ohledem na rozmanitost 

evropské společnosti. Je nezbytná nejen pro doplnění souboru základních dovedností dospělých při 

vzdělávání, ale také pro podporu jejich sociálního začleňování v současnosti a budoucnosti. 

Klíčový obsah modulu 2: 

• Pojmy a náměty kognitivních schopností;

• Strategie rozpoznávání kognitivních schopností u učitelů pracují s žáky;

• Rozbor zážitků a účinek “pro mozek příjemných” cvičení;

• Přístupy různých stylů učení a jejich vliv na výukové postupy;

• Náměty a přístupy směřující k podpoře a rozvoji kompetence „učení se učit” u cílových skupin projektu;
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• Specifické neuropsychologické koncepty kognitivní kontroly;

• Náměty a úvahy ohledně práce s různými typy didaktických materiálů;

• Poznatky o neurovědeckých účincích těchto materiálů;

• Kreativní metody a postupy pro rozvoj didaktických metod používaných k rozvoji základní dovedností

v oblasti vzdělávání dospělých

Dosažené výsledky po absolvování modulu 2 

Očekávané schopnosti získané učiteli a školiteli po absolvování Modulu 2: 

• Schopnost čelit výzvám spojeným s vedením školení způsobem srozumitelným pro účastnící se studenty, kteří
mohou mít problémy s jazykem nebo komunikací;

• Schopnost vyučovat obsah školení „pro mozek příjemným” a srozumitelným způsobem přátelským mozku s

využitím nejrůznějších metod včetně vhodných zvukových a vizuálních pomůcek. Tyto metody berou v potaz
různé úrovně jazykové kompetence studentů;

• Schopnost rozvíjet u studentů vlastní a sebemotivovaný přístup k vzájemnému učení;

• Vytváření znalostí v souladu se současnými přístupy ke stylům učení s cílem zlepšení učebních postupů;

• Schopnost přetavit zkušenosti, týkající se mozkových funkcí demotivujících či motivujících jednotlivé studenty

k učení, do vytvoření kreativního učebního prostředí;

• Citlivost pro využívání sociálních zkušeností ve vzdělávacích procesech;

• Znalost práce s různými typy žáků a využívání rozmanitosti a kulturního uvědomění jako prvku s kvalitativním

dopadem na didaktickou situaci.

V rámci znalostí získaných během školení, účastníci umí: 

• Identifikovat různé koncepty kognitivních schopností;

• Posoudit kognitivní schopnosti s ohledem na odlišnosti mezi jednotlivými studenty;

• Popsat alespoň dva modely stylů učení;

• Rozlišovat oblasti použití vhodných modelů stylů učení;

• Rozlišit mýty o stylech učení od nových výsledků v oblasti výukových stylů;

• Popsat umístění a funkci kognitivní kontroly v lidském mozku;

• Identifikovat různé typy interaktivních metod používaných při výuce podporujících rozvoj základních dovedností;

• Diskutovat o obecných pokynech pro použití vhodných metod a materiálů.

V rámci dovedností rozvíjených během školení, účastníci umí: 

• Používat strategie k rozpoznávání kognitivních schopností ve své práci se studenty;

• Zpracovat pro své vzdělávací jednotky vhodné hlavolamy;

• Adaptovat modely učebních stylů pro svůj styl výuky;

• Přenášet zkušenosti týkající se kognitivní kontroly do různých učebních situací;

• Vypracovat didaktické metody v souladu se základními dovednostmi dospělých.

V rámci postojů utvářených během školení, účastníci umí:

• Sledovat neurovědecké působení metod a uvažovat o něm;

• Uvědomovat si vlastní kognitivní funkce řízení;

• Sami si vyzkoušet účinky hlavolamů a úkolů.
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Návrhy aktivit 

Kognitivní schopnosti 

Vzdělávací 

cíle 

• Rozpoznání kognitivních schopností a vyzkoušení účinku různých kognitivních schopností

Délka 30 minut 

Materiály • Přílohy číslo 3-5
• Papír na poznámky

• Psací potřeby

Postup 1. Školitel vysvětlí účastníkům postup a cíl aktivity:

2. Každý účastník dostane pracovní list 3 a 4. Účastníci pracují individuálně dle
zadání.

3. Účastníci mají 10-15 minut na vyřešení úkolů na pracovních listech (s ohledem
na pracovní tempo dané skupiny).

4. Účastníci si zaznamenávají, jak dlouho jim jednotlivé úkoly zabraly a kde nastaly

případné problémy.

5. Po dokončení přílohy 4 dostanou účastníci správné řešení (příloha 5).

Školitel zodpoví otázky týkající se úkolů a objasní účastníkům všechny nejasnosti.
. 

Hodnocení • Po dokončení aktivity účastníci diskutují o kognitivních schopnostech v

každodenním životě a o možnostech a strategiích jejich tréninku.

• Zpětná vazba od účastníků.

Zdroj https://sharpbrains.com/blog/2015/12/01/brain-teasers-for-adults-to-flex-two-key- 
mental-muscles-attention-and-working-memory/ 
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Rozmanitost učebních metod, stylů a různých životních zkušeností 

související s učením  

Vzdělávací 

cíle 

• Analýza úlohy vzpomínek a zkušeností souvisejících se vzděláváním při budování přístupu k

celoživotnímu učení

• Zkušenosti s emotivním přístupem k předmětu studia

Délka 30 minut 

Materiály • Papíry
• Flipchart
• Fixy, psací potřeby

• lepící páska

Postup 1. Skupina se rozdělí na týmy (po dvou nebo třech lidech). Školitel vysvětlí, že úkolem

každého týmu je rekonstruovat osobní vzdělávací historii jeho členů.

2. Diskuse mezi účastníky týmů by se měla zaměřit na zjištění toho, jaká získaná
vzdělávací zkušenost dospělých je pro ně aktuální také v současné době.

3. Školitel může účastníkům nabídnout příklad schématu takové analýzy a
napsat její vzorové otázky na flipchart:

• Jaké pozitivní aspekty svého vzdělávání si pamatujete?

• Proč jste se učili?

• Co jste se učili?

• Řekněte něco o výjimečném učiteli/učitelce, kterého/kterou jste potkali.

• Proč by/byla tento učitel/ka výjimečný/á?

• Jaké výukové metody používal/a?

• V jakém bodě svého života jste si uvědomili, co se chcete naučit??

• Které osoby byly ve vašem vzdělávacím procesu důležité??

• Kdy jste se naučili nejdůležitější věci pro vaši kariéru?

• Další …. 

4. Studenti s pomocí školitele diskutují a hledají společné náměty pro vzdělávání,
úlohu facilitátora nebo učitele v procesu vzdělávání a efektivní styly a metody

učení (15 minut).

5. Týmy mohou zapsat své závěry na velké listy papíru, které pak zástupce týmu

představí skupině, jež o nich může diskutovat.

Hodnocení Hodnocení postupu během aktivity . 

V průběhu diskuse naleznou účastníci styčné body úspěšných vzdělávacích zkušeností 

v jejich životech . 

Zdroj Upraveno ze zdroje: MONTESSORI metoda pro orientaci a motivování dospělých 

model pro aplikaci metody ve vzdělávání dospělých  http://www.ch-

e.eu/files/content/downloads/Presse/MOMA%20MANUAL.pdf 
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Rozvoj dovedností a neuroandragogika. Sebeřízené učení. 

Vzdělávací 

cíle 

• Prezentace dodatečně nabytých vědomostí z oblasti neurovědy a vzdělávání

dospělých ve vztahu ke zkušenostem účastníků s výukou

• Účastníci budou prezentovat klíčová zjištění, která mají význam pro jejich práci jako

studentů i učitelů

• Účastníci si sami zvolí vědecké zdroje

Délka 20 minut:  příprava na aktivitu – je třeba popsat cvičení a vysvětlit, jak najít vhodné 
zdroje. 

5 minut na účastníka: prezentace. 

Materiály • Tablet / notebook pro další výzkum ohledně stylů učení
• Flipchart

• Fixy

Postup 1. Tato aktivita umožňuje účastníkům prohloubit si vědomosti a zamyslet se nad
širšími souvislostmi některých aspektů neuroandragogiky. Je to také možnost

představit své zájmy a znalosti odbornému publiku.

2. Školitel vysvětlí, že neuroandragogika nabízí několik speciálních

problematik, které je možno zvážit při přípravě školení pro různé cílové

skupiny. V rámci této aktivity mohou účastníci lépe pochopit některé

aspekty, které nemohly být školiteli plně zahrnuty do jednotlivých modulů a

jsou pro účastníky přínosné či zajímavé..

3. Každý účastník by si měl zvolit téma související s využitím neuroandragogiky ve

své vlastní práci. Následně by účastník měl s pomocí internetu shromáždit
informace týkající se zvoleného tématu a připravit si pětiminutový proslov.

Navržená témata: 

• Neuroplasticitya mozku

• Sporty a vzdělávání -  Trénujte mozek

• Impulsivní nebo nevhodné chování – Mozek a kontrola

• Neurovědecké působení školitele v roli koordinátora (zvukové, vizuální…)

4. Po 20 minutách udělají účastníci prezentaci svých závěrů.

Hodnocení Hodnocení provádí ostatní účastníci. Skupina může po každé prezentaci poskytnout 

krátkou zpětnou vazbu 

Zdroj Upraveno z: Birkett, M. (2015). Výuka neurověd. Praktické aktivity pro angažovanou třídu 

Získáno z webových stránek Společnosti pro výuku psychologie: http:// 

teachpsych.org/ebooks/teachingneuroscience 
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Test základních znalostí: Metody 

Vzdělávací 
cíle 

• Hodnocení různých metod, které je možno použít pro větší efektivitu školení (Dotazník)

• Zopakování obsahu tohoto modulu

Délka 15 minut 

Materials • Píloha číslo 6-7

• Psací potřeby

Workflow 1. Školitel vysvětlí účastníkům postup a cíl aktivity a rozdá pracovní list (příloha č. 6).

2. Pokyn: Spojte školicí metody (levý sloupec) a výhody jejich využití (pravý sloupec).
3. Účastníci mají 5 minut na samostatnou práci.

4. Školitel uvede správné odpovědi; účastníci si zkontrolují správnost řešení

(příloha č. 7).

Hodnocení Diskuze – Jak znalosti z oblasti neuroandragogiky získané během školení 

odůvodňují přínosy použití konkrétních metod? 

Zdroj Upravená verze z: Školicí metodiky a zásady učení dospělých pro školitele programu Prevence 

přenosu HIV z matky na dítě, 2004 

Typy interaktivních metod používaných ve výuce, které 
podporují rozvoj základních dovedností  

Vzdělávací 

cíle 

• Rozvinout didaktickou metodu s ohledem na základní dovednosti

Délka 5 5 minut na zadání pokynů 

15 minut na vytvoření výukového zážitku 

10 minut na prezentaci výsledků 

Materiály • Papír na poznámky

• Psací potřeby

Postup 1. Účastníci pracují na aktivitě ve skupinách po třech až čtyřech lidech.

2. Školitel vysvětlí účastníkům postup a cíl aktivity:

Úkolem každého týmu je připravit cvičení nebo výukovou aktivitu pro dospělé studenty, 

zaměřenou na rozvoj základních dovedností. Pro tento účel: 

• určit a vytvořit jeden jasně formulovaný výukový cíl pro rozvoj základních
dovedností ve vzdělávání dospělých;

• stanovit, do jaké výukové oblasti zájmu tento výukový cíl spadá (oblast postojů,

kognitivní funkce, dovednosti);

• připravit strukturu a pokyny pro jeden interaktivní výukový zážitek, který pomůže

studentům k dosažení vytyčeného cíle výuky.

3. Týmy mají 15 minut na zpracování úkolu.

4. Každý tým prezentuje výukový cíl a metodu jeho dosažení před celou skupinou.

Hodnocení Skupina poskytne zpětnou vazbu ke každé prezentaci v návaznosti na získané 

vědomosti z oblasti neuroandragogiky (Tvorba programu školení). 

Zdroj https://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/curricula 

http://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/curricula
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Module 3. Podpora dospělých k zahájení samostatného studia a 
pokračování ve vzdělávání s využitím informační a komunikační 
technologie  

Věcný obsah modulu 03 

Celý tento modul pojednává o tom, jak podporovat dospělé v jejich samostatném studiu, ne ale tradiční formou 
prezenčního studia, nýbrž s důrazem na použití informační a komunikační technologie. Ve výsledku tedy kvůli 

maximalizaci efektivity tohoto školicího modulu máme v úmyslu postavit ho na určitých rysech, jež podpoří rozvoj 

těch dovedností, na kterých účastníci pracují v rámci klasického modelu prezenčního studia. Těmito základními 

mentálními atributy/rysy jsou: 

• Sebemotivace

• Víceúrovňové úkoly

o Schopnost stanovení priorit

o Organizační schopnosti

• Posouzení předchozích zkušenost

• Komplexní řešení problému

Sebemotivace je klíčovou zásadou pomoci při učení dospělých. Nejenže je hnací silou samotného procesu učení, 

ale navíc po dokončení vytyčených úkolů u dospělého studenta funguje jako odměna, neboť podněcuje vylučování 

dopaminu. Jakmile je vyloučen dopamin, vytvoří se cyklus - dospělý student je totiž povzbuzen, aby se snažil 

dosáhnout dalšího cíle, který si pro sebe vytyčil. Samostatné studium je optimální příležitostí pro práci se 

sebemotivací, neboť při samostudiu bude účastník jednat samostatně bez motivace jinými lidmi. 

‘Víceúrovňové úkoly’ je termín, který spojuje dvě důležité zásady neuroandragogiky. Tyto víceúrovňové úkoly 

zahrnují schopnost stanovení priorit a organizační schopnosti, ale naprosto nejzásadnější je, že proces učení 

probíhá v kontextu každodenního života studentů. Umět skloubit různé úkoly a uspořádání výukového programu 
s povinnostmi a stresem běžného života je zásadní, má-li se účastník učit s maximální efektivitou. I když modulová 

aktivita bude obsahovat hypotetické scénáře, získané dovednosti budou přenositelné do skutečného života 

účastníka a zcela jistě se ukáží jako přínosné pro ty, kdo mají velkou rodinu nebo několik zaměstnání. 

Jak stárneme, je jednou z největších překážek bránících našemu dalšímu vzdělávání strnulost naší mysli. Zkušenosti 
z minula a způsob, jakým vidí svět, dospělým ztěžuje přijímání nových podnětů a dovedností. Díky otevřenému a 

nezkreslenému zhodnocení zážitků z minulosti se účastníci stanou více tolerantními a sebekritickými, což jim 

pomůže zlepšit své výkony. Vzdají se negativních pocitů, které mají kvůli svým nedostatkům nebo nespokojenosti 

s jinými lidmi, a dovolí si být vnímavější k novým informacím.. 

Řešení komplikovaných problémů je dovednost často testovaná v pracovních prostředích, což jsou zároveň 

místa, kde se dospělí mohou a obvykle i potřebují naučit novým dovednostem nebo vstřebat nové informace. Mají-

li se z účastníků stát efektivně pracující studenti, měli by tyto dovednosti dovést k co největší dokonalosti. 

Samostatné studium poskytuje ideální atmosféru pro soustředění se na hledání řešení a zdárné vyřešení 

komplikovaných problémů. Řešení komplikovaných problémů v rámci činností spojených se samostatným studiem 

zaměstná spánkový lalok – jedná se o základní část mozku používanou k interpretování informací v sociálním či 

pracovním prostředí. 
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Dosažené výsledky po absolvování modulu 3 

V rámci znalostí získaných během školení, účastníci umí: 

• Charakterizovat druhy kognitivních dovedností, kognitivní kontrolu a styly učení typické pro dospělé studenty;

• Pochopit, jak činnosti spojené se samostatným studiem přispívají k rozvoji kognitivních dovedností

potřebných ke schopnosti dospělých studentů efektivně se učit;

• Definovat podstatu kognitivního přetížení;

• Rozpoznat, čím jsou stimulovány jednotlivé neurologické činnosti, a vědět, proč je v teorii učení dospělých

efektivní mít tyto znalosti

V rámci dovedností rozvíjených během školení, účastníci umí: 

• Vybrat výukovou metodu podle toho, jaké vlohy má daný dospělý student a jaké jsou výsledky jeho samostatného studia;

• Připravovat pro své studijní skupiny polysenzorické multimediální vzdělávací materiály založené na principech zpracovávání

zrakových, zvukových a hmatových stimulů dospělými jedinci;

• Organizovat setkání, díky kterým účastníci neztratí dovednosti nabyté v rámci svého samostatného studia.

V rámci postojů utvářených během školení, účastníci umí: 

• Pochopit sílu sebemotivace a znát nejlepší způsoby, jak podpořit osobní rozvoj svých dospělých studentů.

• Používat oddíly aktivit Hodnocení skupiny tak, aby zdokonalili své vyučovací metody z pohledu rozvoje

vyučovacích a učebních dovedností
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Návrhy aktivit 

Sebemotivace 

Vzdělávací 

cíle 

• Rozvinout v rámci aktivity schopnosti sebemotivace u dospělého studenta,

sebehodnocení spolu s naučením se, jak vytvořit efektivní strategii pro

sebeodměnění

Délka 45 minut na návrh plakátu 
5 minut na prezentaci každého účastníka 

10 minut na skupinové hodnocení výkonu jednotlivých účastníků a stanovení nových 

cílů do budoucna 

Materiály • Počítače připojené k tiskárně
• Papír, psací potřeby, samolepicí post-it papírky

•  Základní znalost programů na úpravu textů (textový editor)

Postup Podstatou této aktivity je vštípit účastníkům smysl pro sebemotivaci a zároveň jako 
sekundární efekt zvýšit jejich sebevědomí. 

1. Na začátku klasické prezenční vyučovací hodiny, ještě před zadáním této aktivity, se

školitel zeptá dospělých studentů, jaká je jejich oblíbená pochoutka.

2. Studenti napíší název této pochoutky (může to být třeba čokoládová tyčinka,

oblíbené ovoce apod. - ne ale něco velkého, drahého nebo výstředního) na

samolepicí post-it papírek spolu se svým jménem a odevzdají ho školiteli.
3. Školitel poté vysvětlí průběh a cíl aktivity.
4. Úkolem účastníků bude vytvořit plakát, kterým budou propagovat sami sebe.

Školitel je požádá, aby použili textový procesor (např. MS Word) a do konce

hodiny vytvořili a vytiskli plakát. Nedostane se jim žádné další pobídky nebo

pokynu, jak dlouhý či detailní by plakát měl být.

5. Hotové plakáty/reklamy budou prezentovány celé skupině a poté bude školitel

velmi důrazně nabádat účastníky, aby si dali svou oblíbenou pochoutku jako

odměnu, mají-li pocit, že si ji zaslouží. Jsou-li ve skupině účastníci, kteří mají pocit,
že si svou pochoutku nezasloužili, diskutujte jako skupina, proč by si pochoutku

neměli zasloužit – cílem je vytvořit atmosféru skupinové podpory takových

účastníků.

Hodnocení Pro zdárný průběh této aktivity je určitě výhodou, je-li školitel z minula dobře 

obeznámen s fungováním systému odměny u dospělých studentů – bude tak moci 

vytvořit dospělým studentům lepší zkušenost, zvláště během skupinového 
hodnocení. Sekundárním benefitem aktivity je, že jelikož se studenti mají 

propagovat, přemýšlejí o sobě a hledají na sobě potenciální pozitiva, čímž si zvyšují 

sebevědomí. Důvodem využití pamlsku jako odměny je to, že oblíbené jídlo vyvolá 

vyloučení dopaminu, které si mozek zároveň propojí s pocitem spokojenosti sám se 

sebou. Rozhodnou-li se, že si svou pochoutku nezasloužili, začnou pak v pozitivním 

prostředí třídy hodnotit svůj výkon a přemýšlech o změnách, které budou muset 

udělat, aby dosáhli svého cíle. V rámci diskuze ve třídě je důležité zhodnotit jejich 

výkony: 

• Proč jsem si zasloužil/nezasloužil odměnu?

• Co mohu změnit, aby to tak zůstalo/abych se zlepšil?

• Co mě jako dospělého studenta opravdu motivuje?

Zdroj Vlastní zpracování 
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Schopnost stanovení priorit a organizační schopnosti 

Vzdělávací 

cíle 

• Rozvinout schopnost efektivně stanovit priority pro plnění nadcházejících úkolů v rámci

online aktivity, zároveň být ale stále schopen úkoly organizovat

Délka 30 minut 

Materiály • Počítač, přístupová práva na on-line platformu projektu•

• ‘ Informace o obsahu hry ‘Náhodné pokyny’

Postup ‘‘Náhodné pokyny’ je interaktivní aktivita vytvořená za účelem otestování 

schopnosti stanovení priorit a organizačních schopností dospělého studenta.. 

1. Jako součást samostatné práce si student zahraje hru ‘Náhodné pokyny’ pod
svým profilem na sdílené platformě projektu. Hra sama přiděluje určitý počet

bodů podle délky doby, kterou účastníci potřebovali na splnění pokynu. Účastník

si musí vybrat, který úkol v rámci aktivity mu na základě jeho dovedností vyhovuje

nejvíc a v jeho plnění tedy bude nejefektivnější (proto tedy získá více bodů);

zároveň si ale musí uvědomit, které úkoly nemá cenu dělat, např. velmi

namáhavé úkoly, které ale nepřinášejí stejné množství bodů .

2. Na tuto aktivitu je vyčleněno 30 minut, výsledek bude zaznamenán do profilu

účastníka.

3. Za několik týdnů by se aktivita měla zopakovat (s jinými úkoly), nový výsledek se

porovná s předchozím výsledkem. Nový výsledek by měl být lepší, což by mělo
odrážet zlepšení rozhodovacích schopností, schopnosti stanovení priorit a

organizačních schopností.

Hodnocení Hra ‘Náhodné pokyny’ je navržena tak, aby byla interaktivní. Měla by stimulovat 

prefrontální mozkovou kůru a mozkový závit gyrus frontalis inferior účastníků, kteří 

budou v rámci této aktivity zpracovávat informace a používat svou kreativitu. 

Nejedná se o vědecký test mající za úkol zjistit, jak se zdokonalily organizační 

schopnosti účastníků nebo přístup k řešení určitých scénářů. Cílem je, aby 

prostřednictvím smysluplné diskuze o taktikách užitých v této aktivitě začal dospělý 
student chápat, že použití různých přístupů může mít v budoucnu pozitivní efekt na 

jejich kognitivní funkce a rozhodovací schopnosti. 

Zdroj KEFW Leadership – obsah bude upraven a rozvinut tak, aby vyhovoval potřebám 

tohoto projektu. 
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Hodnocení zážitků z minulosti 

Vzdělávací 

cíle 

• Zhodnotit zážitky z minulosti, které dospělý student měl v souvislosti s prací či

vzděláváním, s cílem stát se tolerantnějším a více sebekritickým.

Délka 20 minut na online hodnocení zážitku 

Materiály • Počítač, přístupová práva na on-line platformu projektu•

• Přístup k online dotazníku/záznamu o zážitku

Postup Úspěch této aktivity zcela závisí na upřímnosti účastníka. 

1. Jako součást samostatné práce student popíše a zhodnotí nějaký zážitek z

minulosti, a to pod svým profilem na sdílené platformě  projektu. K zážitku,

který budou popisovat, muselo dojít minimálně před rokem, jelikož účastníci

mají pracovat se svými domněnkami a poučeními, jež si ze zážitku odnesli – je

tedy nutné, aby k vytvoření těchto vzpomínek došlo předtím, než účastníci

začali navštěvovat školení.

2. Dospělí studenti se při vyplňování dotazníků/záznamu zcela soustředí na zvolený

zážitek ( např. přijímací pohovory v minulosti, praktická zkouška pro získání
řidičského průkazu nebo zlomové momenty v předchozích či současných

vztazích). Je důležité, aby použili pouze takovou zkušenost, u které jim nevadí její

prozrazení v dotazníku – školitel si ji totiž po odevzdání dotazníku přečte..

3. Účastníci pečlivě vyplní celý online dotazník a po zodpovězení všech otázek

vyplněný dotazník odešlou.

4. Na konci dalšího setkání znovu zhodnotí svou zkušenost, aby zjistili, zda se jejich
nazírání změnilo po určité době, kdy o dané zkušenosti přemítali..

Hodnocení Je-li dospělý student poctivý v tom, jak popisuje a hodnotí svůj zážitek, a je-li 
ochoten čelit svému zážitku a prozkoumat, co se z něj naučil či nenaučil, může se 

distancovat od mentální strnulosti a tvrdohlavosti, které jsou u dospělých časté. 

Tento přístup pro ně bude rovněž velmi užitečný, až budou hodnotit své budoucí 

zkušenosti. 

Být analytický je klíčová dovednost, má-li se dospělý student učit efektivně. Jak 
stárneme, máme sklon zužovat spektrum témat, o kterých přemýšlíme, i rozsah 

toho, co zkoumáme a učíme se po dokončení řádného denního studia – a na 

druhou stranu se noříme hlouběji do věcí, které jsme se skutečně či domněle 

naučili. Pokud dospělí studenti dokážou zůstat duševně proaktivní a vzít si správná 

a pozitivní ponaučení z určitých zkušeností a zážitků, získají tak pozitivnější a 

analytičtější myšlenkový přístup k životu 

. 

Zdroj Obsah dotazníku vytvoří BTF 



NEUROANDRAGOGIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH  
SKUPIN OHROŽENÝCH RIZIKEM VYLOUČENÍ 

 Tréninkový program pro  učitele a školitele dospělých 

36  

Řešení komplikovaných problémů 

Vzdělávací 

cíle 

• Rozvíjet schopnosti dospělého studenta vypořádat se s výzvou, kterou představují

komplikované problémy, a vytvářet strategie řešení takových problémů

Délka 15 minut na zpracování on-line simulace 

 15 minut na prostudování teoretické části aktivity 

 15 minut na zopakování on-line simulace 

 5 minut na hodnocení celé aktivity 

Materiály • Počítač, přístupová práva na on-line platformu projektu

• Přístup k on-line simulaci

Postup Tato aktivita na bázi simulace má za úkol otestovat rychlost myšlení a iniciativnost 
dospělého studenta, jež by se měly zlepšit poté, co si student prostuduje 

teoretickou stránku problematiky dostupnou online v rámci aktivity. 

1. Dospělí studenti v omezeném čase vyplní dotazník, ve kterém budou otázky s

výběrem z více odpovědí. Dotazník se bude vztahovat ke zcela smyšlené

situace v pracovním prostředí a dospělí studenti se budou snažit urovnat a
vyřešit všechny konkrétní problémy, které se budou objevovat, jak budou

účastníci procházet dotazníkem. (Pozn.: účastníci uvidí vždy jen jednu otázku;

dotazníku bude mít formu velmi podobnou slideshow prezentaci s jednou

otázkou na jedné stránce).

2. Po vyplnění první části dotazníku si účastníci přečtou dvě strany textu na téma

teorie řešení problémů. To pak znamená, dospělí studenti budou muset uvést
do praxe získané teoretické poznatky během další části aktivity, tj. druhé části

dotazníku.

3. Po dokončení celé aktivity vyplní krátký hodnotící dotazník, který odevzdají

školiteli..

Hodnocení Je zřejmé, že aktivita nejprve testuje přirozený instinkt dospělého studenta, následně 

jeho schopnost vstřebávat informace uvedené v teoretické sekci, načež následuje 

druhá část dotazníku. 

Záměrem je, aby účastníci v krátkém čase přetransformovali teoretické informace 

do jejich praktického využití a zároveň se věnovali řešení komplikovaných problémů, 
což je obzvláště obtížná dovednost, provádí-li se samostatně. 

V rámci této aktivity není mnoho kvantitativních dat, kvalitativní data získaná z 

hodnocení však pomohou školiteli odhadnout, jak velký přínos aktivita měla pro 

zlepšení schopností dospělých studentů zapojit se do řešení komplikovaných 

problémů. 

Zdroj Obsah aktivity a dotazník vytvoří BTF 
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Module 4. Rozvoj vzdělávacích kompetencí v pracovním prostředí založený na 
zásadách neuroandragogiky  

Věcný obsah modulu 04 

Specifikem vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání je to, že připravuje dospělé, aby se učili v podmínkách 

velmi odlišných situací, včetně situací spojených s výkonem povolání. Život dospělých se velmi často soustřeďuje 
na práci. Proto je pro dospělé tak důležité vědět, jak rozvíjet své zájmy a nadání nejenom v průběhu procesu 

vzdělávání, ale i prostřednictvím denních povinností a vztahů na pracovišti. Tento školicí modul se zabývá 

jednotlivými prvky pracovního prostředí, které napomáhají učení a dalšímu vlastnímu rozvoji. Díky znalostem a 

dovednostem, které získají v tomto modulu, dokáží učitelé a školitelé dospělých připravit své studenty na to, aby 

se dokázali rozvíjet a učit i mimo rámec školy či školení, tedy i ve své firmě nebo tam, kde jsou zaměstnaní. 

• “Pro mozek příjemné” faktory efektivního pracovního prostředí:

• Zkrášlete své pracoviště či kancelář. V prostoru, který je vám blízký, budete pobývat raději.

• Vizuálně znázorněte své cíle a vystavte si je. Obrázek opravdu “chápete” lépe než slova. Většina studií dokazuje,

že připojení vizuálního prvku k informaci zvyšuje šanci na její uchování z pouhých 10 % na 65 %. Mozek je

nastaven tak, aby přijímal vizuální znázornění informací, a oči se dokáží naučit vidět, co je důležité.

• Využijte přínos vhodných kombinací barev v místnosti. Mnoho studií naznačuje, že barva má vliv na mozek

a chování, náladu či pocity. Existují i hlasy, že je výborný nápad vymalovat čekárny namodro, protože jim tak

dodáme auru spolehlivosti. A některé společnosti opravdu pečlivě zvažují, jak budou vypadat uniformy jejich

zaměstnanců, podle toho, jaké pocity mohou barvy v zákaznících vzbuzovat.

• Pusťte si hudbu pro zvýšení motivace. Hudební kulisa pomáhá většině lidem cítit se méně osamělí a

stresovaní. Různé žánry a rytmy mohou pomoci lépe relaxovat, dodat člověku energii nebo zvýšit jejich

výkonnost. Hudba vám také pomůže zapamatovat si informace, a to hlavně proto, že ovlivňuje vaše pocity.

• Pracujte při jasném světle a zvolte vhodné osvětlení pracovního místa. Přítmí zvyšuje tvorbu melatoninu,

chemické látky, jež vás uspává. Zvyšuje též riziko úrazů, nadměrně zatěžuje oči a může vyvolat stres. Raději se

vyhněte osvětlení pomocí žárovek, ačkoliv je levnější. Světlo ze zářivek zvyšuje množství stresových hormonů,

jako např. kortizolu. Přirozené sluneční světlo je nejlepší pro vaši náladu, energii a vůbec celkový dobrý pocit.
Pracujete-li v kanceláři bez oken, vyzkoušejte osvětlení napodobující sluneční svit, jež využívá celé světelné

spektrum..

• Dělejte často přestávky, abyste opustili pracoviště, viděli denní světlo a promluvili si s kolegy. Takové přestávky
(spojené s pohybem a kontaktem s lidmi) pomáhají mozku, aby si odpočinul a zvýšil efektivitu kognitivních procesů.

• Dopřejte si čas a příležitost k hraní, cvičení a kontaktu s lidmi. Pohyb a kontakt s lidmi stimulují vylučování
chemických látek, které napomáhají zbystřit vědomí, soustředit se a cítit spojení s ostatními.

• Snažte se pracovat v malých skupinách, nebuďte po většinu dne sami. Izolace může vést k depresi.
Skupiny jsou zdrojem konverzace, interakce a příležitostí klást otázky a řešit problémy.

Na co myslet při vytváření prostředí kompatibilní s fungováním mozku: 

“Pro mozek příjemná” pracoviště jsou organizace, kde lidé dokáží využít své myšlení na maximum a odvádějí 
výbornou práci v činorodém a zdravém pracovním prostředí. 

Faktory příjemné pro mozek zahrnují 

• Zásady a osvědčené praxe dobrého managementu;

• Efektivní vedení;

• Zdraví a dobrá ekonomická situace organizace;

• Úsilí o dosažení poslání organizace;

• Lidskost a úcta.
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Pro uspořádání pracovního prostředí, které bere v úvahy neurobiologické faktory zaměstnanců, 

je třeba mít na paměti 8 návyků, které zlepšují kognitivní funkce a zabraňují syndromu vyhoření: 

1. Fyzická aktivita;

2. Otevřenost novým zkušenostem;

3. Zvídavost a kreativita;

4. Sociální vazby;

5. Meditace všímavosti (Mindfulness);

6. Hry trénující mozek;

7. Dostatek kvalitního spánku;

8. Omezení chronického stresu.

Sociální učení na pracovišti 

Teorie sociálního učení přichází s tezí, že nové způsoby schování si lze osvojit z pozorování a napodobování 

ostatních. Tvrdí, že učení je kognitivní proces se sociálním kontextem, který může nastat čistě jen prostřednictvím 

pozorování či přímých pokynů, dokonce i bez motorické reprodukce nebo přímého posilování procesu učení. 
Spolu s pozorováním chování jiných přichází učení také prostřednictvím pozorování odměn a trestů, tj. proces 

nazývaný nepřímé posilování. Je nutno poznamenat, že s tímto druhem učení se velmi často setkáváme nejen u 

dětí a mladých lidí, ale i u dospělých v pracovním prostředí.. 

Motivace na pracovišti 

Zaměstnavatel má určitý podíl zodpovědnosti za motivaci a spokojenost svých zaměstnanců. Aby tým fungoval, jak 

nejlépe dokáže, musí být všichni jeho členové plně zapojení a angažovaní. Je důležité si uvědomit, že skutečné 
zaujetí znamená pro různé lidi něco jiného, a pochopit, co je opravdovou silou motivace určitého člověka. 

 Významnými faktory motivace a demotivace dospělých k profesnímu rozvoji jsou: 

1. .Chybí Plán profesního rozvoje 1 Podnětná a vzrušující práce 

2. Obavy ze ztráty zaměstnání 2. Mít práci pod kontrolou

3. Pocit nedocenění 3. Uznání a odměna za vykonanou práci

4. Žádné příležitosti k dalšímu rozvoji 4. Příležitosti pro osobní růst

5. Špatné vedení 5. Efektivní a pozitivní vedení

6. Konflikt 6. Komunikace

7. Nereálný objem práce 7.  Dopad činnosti organizace

Demotivační faktory Motivační faktory 
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Dosažené výsledky po absolvování modulu 4 

V rámci znalostí získaných během školení, účastníci umí: 

• Rozpoznat faktory několika fyziologických mechanismů, což jim pomůže udržet si mozek zdravý, bystrý a

pozorný,

• Rozlišit z neurobiologického hlediska různé návyky, jež mohou být prevencí syndromu profesního vyhoření,

• Popsat význam sociálního učení v souvislosti se znalostmi o fungování lidského mozku.

V rámci dovedností rozvíjených během školení, účastníci umí: 

• Analyzovat faktory vztahující se k pracovnímu prostředí, které mají vliv na efektivitu kognitivních procesů,

• Uvést příklady technik mozkového tréninku, které zlepšují produktivitu kognitivních činností u dospělých, a

aplikovat je v rámci pracovního prostředí,

• Pochopit, co je opravdovou hnací silou motivace pracovat u jednotlivých lidí.

V rámci postojů utvářených během školení, účastníci umí: 

• Být si vědom toho, jakým způsobem by se měla vytvářet pracovní prostředí slučitelná s fungováním mozku,

• Charakterizovat klíčové procesy učení, které aktuálně existují na jejich pracovišti,

• Osvojili si, jak analyzovat pracovní prostředí z hlediska motivujících a demotivujících faktorů, s ohledem na

profesní pokrok v oblasti znalostí o funkcích mozku

•
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Návrhy aktivit 

“Pro mozek příjemné” pracovní prostředí a prevence syndromu vyhoření 

Vzdělávací 

cíle 

• Sebereflexe založená na aktuálně studovaném materiálu

• Seznámit se s technikami prevence syndromu vyhoření

Délka 20-30 minut

Materiály • Papír

• Psací potřeby

Postup 1. Školitel uvede základní informace, kterými představí účastníkům cíl aktivity:
Začnou-li se objevovat pocity vyhoření, soustředí se mnoho lidí na jejich krátkodobá
řešení, jako například vzít si dovolenou. To může samozřejmě pomoci, úleva je ale
často pouze dočasná. Je tedy také třeba, abyste se soustředili se na strategie, které
budou mít hlubší dopad a povedou k trvalé změně.:
Pracujte smysluplně
Zaměřte se na hlubší dopad toho, co děláte každý den; Jak vaše práce pomáhá
zlepšit život jiných lidí? Jak byste mohli vnést větší smysl do toho, co děláte každý
den? Vytvořte si strategii pro svůj další profesní vývoj!
Analyzujte svou pracovní pozici
Proveďte analýzu své pracovní pozice! Udělejte si seznam! Uveďte, co se od vás
očekává a co očekáváte vy od své práce. Tento nástroj vám pomůže zjistit, co je ve
vaší roli opravdu důležité, takže budete moci eliminovat nebo delegovat úkoly, jež
nejsou zásadní.
Převezměte kontrolu
Nalezněte způsoby, jak získat ve své roli více nezávislosti! Sami si stanovte, jak byste
mohli získat větší kontrolu nad svými úkoly, projekty a termíny!
Naučte se zvládat stres

Není-li dobře zvládnut, může krátkodobý stres přispět ke vzniku  syndromu vyhoření.

Kontrolu nad způsobem, jak uvažujete, získáte sledováním svých myšlenek a

praktikováním pozitivního myšlení! Udělejte si seznam inspirujících pozitivních věcí,

které se vám staly na vašem pracovišti! (Uveďte nejméně 10 věcí.)).
2. Skupina pracuje v týmech po 3 – 4 lidech. Každý tým by měl prodiskutovat dvě otázky:

• Jak mohou být tyto techniky využity při práci učitele / školitele dospělých?
• Které techniky lze využít u dospělých ze znevýhodněných skupin?

3. V diskuzi by se účastníci měli odkazovat na vlastní profesní zkušenost a
zkušenost s prací s dospělými studenty ohroženými vyloučením. Diskuze v týmech

by měla trvat 10-15 minut. Poté zástupce každého týmu přednese závěry ve fóru.

Hodnocení Školitel vyvolá diskuzi na téma, jak důležité je vnímat sociální a profesní situaci dospělého 

studenta. 

Zdroj Vlastní zpracování 
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Motivační faktory v pracovním prostředí 

Vzdělávací cíle • Analýza podmínek pracovního prostředí učitele dospělých

Délka 30 minut 

Materiály • Papír

• Fixy

Postup 1. Školitel vysvětlí průběh a cíl aktivity..

2. Skupina se rozdělí na 3 pracovní týmy. Úkolem každého týmu je analyzovat

pracovní prostředí učitele dospělých z hlediska motivujících a demotivujících

faktorů.

• S jakými motivujícími a demotivujícími faktory se setkáváte v prostředí, kde

pracujete?

• Které demotivující faktory byste mohli změnit?

• Které motivující faktory chybí ve vašem denním režimu?

Team No. 1 analyzes factors related to the teacher’s work system (working

conditions, working time, salary, benefits).

Tým č. 1 analyzuje faktory vztahující se k pracovnímu systému na pracovišti

učitele (pracovní podmínky, pracovní doba, plat, benefity).

Tým č. 2 analyzuje faktory související s mezilidskými vztahy (vztahy se studenty a

kolegy, sociální postavení pedagogů ve společnosti).

Tým č. 3 analyzuje faktory spojené s osobním rozvojem (příležitost rozšiřovat si

znalosti, prohlubovat zájmy, účastnit se školení)..

3. Týmy pracují na úkolu 10-15 minut, následně zástupce každého týmu

prezentuje skupině závěry analýzy.

Hodnocení Školitel podnítí učitele, aby napsali seznam přání Ježíškovi učitelů dospělých. 

Účastníci mohou přijít s jakýmikoliv náměty, díky kterým by jim jejich práce 

připadala zajímavější a atraktivnější. Kdo chce, může přečíst svůj seznam 

ostatním ve skupině a diskutovat s nimi. 

Zdroj Vlastní zpracování 

“Pro mozek příjemné” vzdělávání na pracovišti 

Vzdělávací cíle • Analýza různých forem vzdělávání na pracovišti

Délka 30 minut 

Materiály • Papír

• Fixy

Postup 1. Účastníci pracují ve dvojicích. Školitel zadá instrukce.

2. S odkazem na prostředí, kde pracujte, uveďte partnerovi jeden příklad
“pro mozek příjemného” učení na pracovišti:

• Learning by doing (praktické učení)

• Učení se řešením problémů
• Učení se pomocí vzájemné výměny zkušeností

• Učení se pomocí spolupráce

• Učení se z chyb

• Učení se pomocí sebereflexe

3. Účastníci v rámci dvojic porovnají své náměty a zkušenosti. Práce ve dvojicích
trvá 10-15 minut.

Hodnocení  Školitel shrne aktivitu tak, že se skupiny zeptá na příklady konkrétních situací pro 

jednotlivé styly učení. 

Zdroj Vlastní zpracování 
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Analýza profesních životopisů 

Vzdělávací cíle • Analýza profesních zkušeností účastníků

• Učení pomocí analýzy chyb a úspěchů

Délka 45 minut 

Materiály • Papír, fixy

• Počítač s přístupem k aplikaci pro vytváření multimediálních příběhů, např. Pixton,
Storybird, Comic Master, nebo tištěné storyboardy (příloha č. 8)

Postup 1. Účastníci zpracovávají úkol individuálně.

2. Školitel vysvětlí, že úkolem účastníků bude vytvořit příběh popisující jejich profesní

dráhu. Tento příběh by měl obsahovat jejich největší profesní úspěch nebo důležitý

problém, se kterým se ve své profesi potýkali.

3. Způsob provedení se zvolí podle typu vybavení školicí místnosti.  Účastníci mohou

pracovat na počítačích a ve zvoleném programu připravovat komiksy nebo

multimediální příběhy, nebo mohou také pracovat bez počítače a použít storyboard
(příloha č. 8) a fixy.
4. Účastníci mají 20 minut na samostatnou práci.

5. Po dokončení práce, mohou účastníci dobrovolně prezentovat své příběhy celé

skupině.

Hodnocení Školitel shrne celou aktivitu tak, že vyvolá diskuzi týkající se těchto otázek: 

• Jak účastníci hodnotí účinnost metody vyprávění příběhů s ohledem na předpoklady

neuroandragogiky?

• V jakých jiných ohledech můžeme při práci s dospělými studenty uplatnit metodu

vyprávění příběhů?

• Jaký vliv může mít rozbor vlastních profesních zkušeností na učení dospělých ze skupin

ohrožených vyloučením?

Source Vlastní zpracování 

Analýza SWOT pro zjištění vlastního potenciálu na trhu práce 

Vzdělávací 

cíle 

• Analýza vlastních silných a slabých stránek ve vztahu k trhu práce

• Vysvětlení důležitosti sebeanalýzy jako součásti procesu učení dospělých

Délka 20 minut 

Materiály • List s analýzou SWOT (příloha č. 9)

• Psací potřeby

Postup 1. Účastníci pracují na úkolu individuálně.

2. Školitel vysvětlí principy analýzy SWOT a rozdá účastníkům pracovní archy (příloha č. 9).

3. Účastníci analyzují svůj potenciál na trhu práce. Uvedou silné (Strengths) a slabé

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) související s jejich

profesní dráhou. Mají 10-15 minut na samostatné zpracování úkolu.

Hodnocení Školitel shrne úkol tak, že zahájí diskuzi na tyto otázky: 

• Jaký význam má správné hodnocení vlastního potenciálu pro profesní rozvoj?
• Jak může dospělý člověk využít výsledky analýzy SWOT pro navržení aktivit souvisejících

s učením a profesním vývojem?

Zdroj Vlastní zpracování
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Pracovní list 1 

Použili jste někdy v rámci svých zkušeností s výukou přístup, který (na základě znalosti získaných v průběhu 

tohoto školení) byl v souladu s neuroandragogickými předpoklady? 

Vyberte jeden příklad z níže uvedeného seznamu a vysvětlete: Použili jste tuto strategii? Čeho jste chtěli 

dosáhnout a proč?? 

Můžete uvést i vlastní příklad, který není na seznamu uveden. 

• Vysvětlujte nebo vykládejte nové informace v malých, zřetelně odlišených krocích.

Při zadávání instrukcí třídě udělejte po zadání každého kroku pauzu, aby ho každý student

stihl v hlavě zpracovat.

• Učíte-li něco obtížného, dejte výkladu jasnou kostru.

• Využívejte vizuální zobrazení postupu, psané i ústní pokyny.

• Používejte různorodé pokyny, abyste podpořili úspěšné zvládnutí nové učební látky.

• Zkraťte rozsah textu, jež je třeba přečíst.

• Stanovte cíl a vztáhněte ho k již známým skutečnostem

.

• Po dobu výuky používejte karty se slovy jako neustálé vizuální podněty: umístěte je na tabuli,

stěnu či zavěste na provázek a pověste od stropu

. 

• Požádejte studenty o zpětnou vazbu

.

• Jiné_________________________________________________
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Příloha č.. 2 – Pracovní list 2 

Ke snížení kognitivní zátěže během procesu učení dospělého můžete studentům nabídnout různé 

paměťové pomůcky. Zaškrtněte (√) u níže uvedených tvrzení, zda s nimi souhlasíte či ne. 

pravda nepravda 

Symboly (např. červené světlo na semaforu, namířený prst na něco ukazuje, 

dopravní značky apod.) umí rychle a efektivně vyjádřit poměrně složitá sdělení 

Vytváření seznamů úkolů usnadňuje provádění složitých instruktážních úloh 

Poskytněte praktické příklady pomocí: 

• Začátků příběhů
• příběhů s otevřeným koncem

• ústních odpovědí

Vyzvěte studenty, aby si dělali poznámky a používali barevné fixy ke zvýraznění 

důležitých informací 

Používejte vyobrazení negativních a nepříjemných věcí. Váš mozek často 

vytěsňuje příjemné obrazy. 

Využívejte všechny smysly k zašifrování informace nebo “vyšperkování” obrázku 

či představy.. 

Nezapomínejte, že vaše mnemotechnická pomůcka může obsahovat zvuky, 

pachy a vůně, chutě, hmatové vjemy, pohyby, pocity i obrázky. 

Nekreslete důležité části obrázku příliš veliké. 

Vyvarujte se používání humoru! Legrační či zvláštní věci si nezapamatujete tak 

snadno jako něco normálního. 
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Příloha č. 3 – Pracovní list 3 

V tomto pracovním listu najdete hlavolamy na procvičení Vaší pozornosti, krátkodobé paměti a schopnosti 

udržet informace v hlavě, zatímco je dále zpracováváte a integrujete. Vyzkoušejte si cvičení níže a vyhodnoťte 

individuálně nebo ve skupině, zda pro byl zadaný úkol těžký a jak dlouho Vám jeho plnění zabralo. 

Během cvičení není povoleno dělat si poznámky. 

1. Uveďte dny v týdnu pozpátku a poté seřaďte dny v týdnu podle abecedy.  (Pokud znáte dny v týdnu i v

jiném jazyce, cvičení opakujte.) Během cvičení si nedělejte poznámky!

2. Vyjmenujte měsíce v roce seřazené podle abecedy.

3. Zkuste vyjmenovat takto seřazené měsíce (viz 2.) pozpátky, tedy v obráceném abecedním pořadí.

4. Spočítejte součet číslic data svého narození, měsíc+den+rok.

5. Podle stejného principu (viz.) spočítejte data narození svého kolegy nebo kamaráda.

6. Vyjmenujte 2 předměty pro každé písmeno ve Vašem křestním jménu. Rozšiřte seznam na 5
předmětů s tím, že se pokusíte vymýšlet pokaždé jiná slova.

7. Rozhlédněte se po svém okolí a najděte 5 červených předmětů, které by se Vám vešly do kapsy a 5

zelených předmětů, které jsou příliš velké a do kapsy byste je tudíž nedali.
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Příloha č. 4 – Pracovní list 4 

1. Jsou vodorovné čáry rovné, nebo křivé?

2. Mají čtverce uvnitř modrých a žlutých polí stejnou barvu
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Příloha č. 5 

Odpovědi pro pracovní list 4 

Kavárenská zeď 

Horizontální čáry jsou rovné, přestože rovně nevypadají. Vnímání horizontálních linií je narušeno nepravidelnými 
liniemi vertikálními. 

Bezoldův jev 

Menší čtverce uvnitř modrých a žlutých polí mají stejnou barvu. Působí ale odlišně (purpurová a oranžová), protože 

barva je vnímána jinak v závislosti na její blízkosti k sousedním barvám (zde modrá nebo žlutá ve vnějším čtverci). 

Vnímání znamená být schopen interpretovat informace, které různé smysly získávají ze svého okolí. 

Schopnost interpretovat informace závisí na určitých kognitivních procesech a předchozí znalosti. Zrakové vnímání 

je definováno jako schopnost interpretovat informace, které přijímají naše oči. Výsledkem procesu interpretace 

této informace a její přijetí mozkem je to, co se nazývá vizuální vnímání, vidění nebo zrak. Vizuální vjem je proces, 

který začíná v našich očích: 

• Fotorecepce: Světelné paprsky procházejí zornicí a aktivují receptorové buňky v sítnici.

• Přenos a zpracování: Tyto buňky vysílají signály, které jsou přenášeny přes optický nerv směrem

k mozku. Nejprve prochází optickou chiasma a pak jsou přeneseny do senzorických jader talamu.

• Na závěr jsou informace, které naše oči dostanou, zaslány do oblasti týlního laloku, kde je zrakový vjem zpracován.
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Příloha č. 6 – Pracovní list 6 

1  Případové studie  A 
Zapamatování kreativní metodou jako interpretace faktů v písni 

Učení aktivním 
experimentováním 

Při pohybu po třídě studenti přenášejí viditelné informace týkající 
se toho, co si myslí o daných záležitostech nebo jaký  

k nim mají vztah. 

3 Rolové hry C Tím, že podporují jednotlivce a skupiny ke globálnímu a 

kreativnímu myšlení, pomáhají myšlenkové mapy analyzovat, 

třídit, hodnotit, vytvářet, řadit, strukturovat a vizualizovat důležité 

myšlenky. 

Vytváření 

projektů a 

stylistické 

úlohy (psaní) 

Technika participace, podpora zapojení studentů do procesu 

učení, podpora rozvoje spolupráce; všichni studenti přispívají 

svými podněty ke konečnému výsledku. 

5 Samostudium E Vědomosti získané od školitele v rámci formálního výukového sezení.. 

Získávání vlastních vědomostí, dovedností a zájmů 

prostřednictvím vlastního výzkumu. 

Poslechové 

metody 

Sociometrická 

skupinová 

práce 

Učení z problémů, zkušenost s prací se sociálními interakcemi; 

rozvinout kritické myšlení a rozhodovací schopnosti 

 Podporuje otevřenost studentů k novým podnětům, umožňuje 

uvažovat o vlastních zkušenostech s těmito podněty. 

Kreativní vyjádření hlavních bodů dosažených studijních výsledků 

či přání pohybem (jednotlivě i jako skupina). 

C

10 Myšlenkové mapy J 
Vytváření různých druhů situací, ve kterých mohou studenti 

nacvičovat nové druhy chování nebo zkoušet nové formy 

komunikace. Studenti mohou v bezpečném prostředí dělat chyby 

a napravovat je, což je připravuje na efektivnější zvládnutí 
takových situací ve skutečnosti. 

Přenos zkušeností od zpovídaných odborníků ke studentům, 

shromažďování informací odpovídajících potřebám školitele. 
Přímo zajišťuje uspokojení výukových potřeb jednotlivců či 

skupiny, růst dovedností spojených se sebeřízeným učením, 

rozvoj analytického a kritického myšlení, aktivního naslouchání a 

pozorovacích schopností

11 Otevřený prostor K 

12 Brainstorming L 
Úvahy ohledně porozumění konceptům, písemné shrnutí 
učební látky. 

 Rozhovor s 

odborníky 

Kinestetické učební 

metody 

Nástroj k řešení problémů nebo proces zapojení kolegů 

M 

Vyměňované závěry v rámci pracovní skupiny umožňují 

představit dílčí zájmy uvnitř velké skupiny a vyslechnout si 

komentáře od odborníků (kruh diskutujících uvnitř kruhu 

pozorovatelů). 

2 

B 

4 

6 Přednášky F 

7 

8 

G 

H 

9 Akvárium I 

13 

D 

11 Otevřený prostor   K 

14 
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Příloha č. 7 

Případové studie 
Učení z problémů, zkušenost s prací se sociálními interakcemi; 
rozvinout kritické myšlení a rozhodovací schopnosti.. 

Učení aktivním 

expementováním 

Podporuje otevřenost studentů k novým podnětům, umožňuje uvažovat o 

vlastních zkušenostech s těmito podněty. 

Rolové hry 

Vytváření různých druhů situací, ve kterých mohou studenti nacvičovat 

nové druhy chování nebo zkoušet nové formy komunikace. Studenti 
mohou v bezpečném prostředí dělat chyby a napravovat je, což je 

připravuje na efektivnější zvládnutí takových situací ve skutečnosti. 

Vytváření projektů a 

stylistické úlohy 
Úvahy ohledně porozumění konceptům, písemné shrnutí učební látky. 

Samostudium 
Získávání vlastních vědomostí, dovedností a zájmů prostřednictvím 

vlastního výzkumu. 

Přednášky Vědomosti získané od školitele v rámci formálního výukového sezení. 

Poslechové metody Zapamatování kreativní metodou jako interpretace faktů v písni. 

Sociometrická skupinová 
práce 

Při pohybu po třídě studenti přenášejí viditelné informace týkající se 
toho, co si myslí o daných záležitostech nebo jaký k nim mají vztah. 

Akvárium (kruh 

diskutujících uvnitř 

kruhu pozorovatelů) 

Vyměňované závěry v rámci pracovní skupiny umožňují představit dílčí 

zájmy uvnitř velké skupiny a vyslechnout si komentáře od odborníků. 

Myšlenkové mapy 

Tím, že podporují jednotlivce a skupiny ke globálnímu a kreativnímu 

myšlení, pomáhají myšlenkové mapy analyzovat, třídit, hodnotit, 

vytvářet, řadit, strukturovat a vizualizovat důležité myšlenky. 

Otevřený prostor Nástroj k řešení problémů nebo proces zapojení kolegů. 

Brainstorming 
Technika participace, podpora zapojení studentů do procesu učení, 

podpora rozvoje spolupráce; všichni studenti přispívají svými podněty 

ke konečnému výsledku. 

Rozhovory s odborníky 
Přenos zkušeností od zpovídaných odborníků ke studentům, 
shromažďování informací odpovídajících potřebám školitele. Přímo 

zajišťuje uspokojení výukových potřeb jednotlivců či skupiny, růst 

dovedností spojených se sebeřízeným učením, rozvoj analytického a 

kritického myšlení, aktivního naslouchání a pozorovacích schopností. 

Kinestetické učební 
metody 

Kreativní vyjádření hlavních bodů dosažených studijních výsledků či přání 
pohybem (jednotlivě i jako skupina). 
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Příloha č.. 8 
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Příloha č. 9 

MOJE SILNÉ STRÁNKY NA TRHU PRÁCE MOJE SLABÉ STRÁNKY NA TRHU PRÁCE 

PŘÍLEŽITOSTI (ČEHO MOHU DOSÁHNOUT) HROZBY (PŘEKÁŽKY) 




