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Úvod
Tato publikace směřuje všem, kteří se zajímají o neformální
vzdělávání a práci s mládeží, proces učení i práci se skupinami. Slouží
jako podpora pracujících s mládeží v jejich aktivitách, ať už se jedná
o odpolední zájmové činnosti, letní tábory nebo výměny mládeže.
Volně navazuje na Úvod do neformálního vzdělávání, který
představil projektové učení, inovace ve vzdělávání, způsob výběru
aktivity a hlavně jednotlivé metody a techniky. Tato publikace nás
vede dál, přímo k naší skupině. První kapitola nabízí vhled do tématu
práce se skupinou a způsoby podpory jejího vývoje a různorodosti;
dále se budeme zabývat rolemi, místem a přístupem pracujících
s mládeží a v druhé části se zaměřujeme na podporu učení.
Lidé pracující s mládeží mohou při vedení aktivit zastávat několik
rolí: roli sociální, vzdělávací, výchovnou, psychologicko-emocionální
a podpůrnou, rekreační nebo poradenskou. Tato publikace se zabývá
převážně rolí vzdělávací a sociální.
V neposlední řadě bychom rády vysvětlily způsob, jakým je
publikace psána. Po vzoru řady modernějších českých odborných
či pedagogických textů jsme tam, kde hovoříme za kolektiv jako
autorky, plošně použily generické femininum (užívání podstatných
jmen rodu ženského pro souhrnné označení mužů i žen, chlapců
i děvčat). Také jsme se snažily o genderově korektní text, protože
je pro nás stěžejní, abychom oslovovaly opravdu všechny čtenáře
a čtenářky. Co se terminologie týče, pracující s mládeží v kapitole
o skupinové dynamice nazýváme vedoucími (protože jde opravdu
o vedení skupiny), stejný důvod pak má používání termínů členka
a účastnice. Slovem aktivita někdy myslíme určitou aktivitu, kterou
s mladými lidmi děláme a někdy celý vzdělávací program. Při čtení lze
tyto výrazy nahrazovat zažitějšími.
Přejeme příjemné čtení a doufáme, že zde najdete inspiraci.
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V
Skupinová
dynamika

elké množství publikací (včetně Úvodu do neformálního
vzdělávání) se zabývá různými vzdělávacími metodami
a způsobem, jak je vybrat a dělat v práci s mladými lidmi. Při
vedení jakékoli vzdělávací aktivity je však třeba mít na paměti
také skupinu, se kterou pracujeme. Jaká skupina je, jak reaguje,
jaká je její motivace, jaká v ní panuje atmosféra atd. To všechno
je pak dobré reflektovat ve svém přístupu k práci s ní. Skupina
je živý organismus, ve kterém dochází k určitým procesům a tím
je skupina v neustálém pohybu a časem se mění a vyvíjí. Tomuto
procesu říkáme skupinová dynamika. V první části publikace
se podíváme na faktory, které tuto dynamiku ovlivňují, v jakých
fázích se skupina může nacházet a co s tím vším můžeme dělat
my jako vedoucí daných skupin.

Co je to skupina
Skupina jsou obvykle více než 2 lidé, v kontextu práce s mládeží mluvíme většinou
o skupinách o 5 a více lidech. Procesy,
o kterých v této části budeme mluvit, mohou
probíhat v různě zaměřených skupinách,
např. v pracovních týmech nebo terapeutických skupinách. My se ale zaměříme na
skupiny, se kterými se setkáváme v rámci
vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.
Fungující skupinová dynamika je předpokladem úspěšné práce se skupinou. Co je
to však skupina? Pokud se podíváme na
skupinu jako na sociální celek, zajímá nás
její velikost a struktura, tzn. faktory, které
každou skupinu ovlivňují.
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Velikost a struktura skupiny
Počet členů a členek je důležitým faktorem pro fungování a komunikaci ve skupině.
Pokud je skupina moc velká, nedostane se v práci či diskuzích na každého a ne každý
má šanci se prosadit. Naopak malé skupiny jsou někdy příliš intimní, lidé mohou mít
obavy se projevit a může chybět dostatečná různorodost přístupů a názorů. Strukturou
myslíme např. různorodé zastoupení z hlediska genderu, věku, předchozích zkušenosti
atd. Neexistuje ideální velikost ani rozložení skupiny, které bychom doporučily, protože
záleží na typu aktivity, kterou se skupinou realizujete a zároveň na vašich cílech.

Společné či podobné cíle a motivace
Většinu skupin v neformálním vzdělávání sdružuje právě společná motivace. Cílem
je naučit se, dozvědět se, zkusit si či pochopit to, co je obsahem daného programu.
Některé ale mohou do skupiny přivést také osobní záměry a potřeby, např. snaha
najít nové přátele nebo naopak získat prostor, kam se mohou na chvilku schovat před
něčím nepříjemným v jejich životě. To vše pak určuje motivaci.

Skupinová koheze a tenze
Atmosféru skupiny velmi určuje její soudržnost či napětí, oboje může být vyvoláno
např. způsobem komunikace nebo konflikty mezi jednotlivými členy. Koheze (neboli
soudržnost) je přitažlivost skupiny; je to síla, která způsobuje, že do ní lidé chtějí
patřit a „drží při sobě“. Projevuje se spoluprací během společných aktivit a přátelskou atmosférou. Naproti tomu tenze (napětí) vzniká často z potřeby uspokojování
vlastních potřeb, vymezováním rolí a nesouhlasem ve skupině. Projevuje se hádkami,
konflikty a vymezováním vůči autoritě. Soudržnost i napětí mají ve vývoji skupiny své
místo a vždy záleží, v jaké fázi se skupina nachází (o tom až dále).

Strukturované vztahy
a interakce mezi zúčastněnými
Dalším důležitým faktorem, který spoluvytváří skupinovou atmosféru, jsou vztahy ve
skupině. Znají se a „nesou“ si vzájemný vztah z minula? Nebo se vidí poprvé a vztahy se
teprve utvářejí? Ve skupině také často vznikají podskupiny lidí, od dvojic po větší počty.
Spojují je často vzájemné sympatie, shodné náhledy na věc, zájmy atd. Vznik podskupin
nemusí nijak vadit fungování celkové skupiny. Jejich interakce však může narušit celkovou
soudržnost a tím pádem skupině zabraňovat ve vývoji. Někdy se také může stát, že skupina někoho nepřijme, protože se od ní příliš odlišuje. V tomto případě je velmi důležitá role
a působení člověka, který skupinu vede, jak uvidíme v následujících kapitolách.

Vztah vedoucích a jejich skupin
Strukturu skupiny a její atmosféru z velké míry určuje vztah mezi skupinou a jejich
vedoucí osobou. Hraje zde roli její osobnost, styl práce, motivace a vůbec to, jak si se
skupinou lidsky „sedne“. Jak je schopna reagovat na měnící se dynamiku a jednotlivé
vztahy a interakce ve skupině. Zároveň je autoritou, která má větší možnost skupinovou dynamiku ovlivňovat. Je dobré si to uvědomovat a pracovat s tím.
Podle Irvinga Yaloma dochází ve skupině k vytvoření vlastního sociálního mikrosvěta,
kdy se z uměle vytvořené skupiny díky spontánním interakcím stává autentický organismus. Lidé si zvykají a začínají se chovat tak, jak se přirozeně chovají mimo skupinu. To se
děje i v práci s mládeží, kdy fakt, že je skupina vytvořena uměle, může některé procesy
urychlovat a některé naopak zpomalovat nebo jim zamezit. Jako příklad můžeme uvést
dvoutýdenní výměnu mládeže, na které se budou pravděpodobně zúčastnění některým
konfliktním situacím možná spíše vyhýbat, protože vnímají časové ohraničení své společné existence a chtějí si ho užít. Naopak v zájmovém kroužku, kde se mladí lidé potkávají
již půl roku, už stojí za to do střetu s kamarádem či kamarádkou jít a některé věci si vyjasnit. To vše má souvislost se skupinovou dynamikou a vývojovými fázemi skupiny.
Samozřejmě je možné, že jste v situaci, kdy se skupinou pracujete už dlouho a dobře
ji znáte. Zkuste si ale vzpomenout, jaké to bylo na začátku, během prvního setkání.
Představte si tuto situaci. Je září a vás čeká první setkání turistické skupiny mladých lidí,
která se sdružuje pod místním DDM. Víte, že je sdružuje společný cíl poznávat okolní
přírodu vašeho města. Kdo ale do skupiny přijde? Jaké motivace budou mít? Jaké vztahy
si vytvoří? Jak se bude skupina měnit během času? A jak na to budete umět reagovat,
skupinu podpořit a vést tak, aby fungovala? A jak reagovat na vývoj skupiny v čase?
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Fáze vývoje skupiny

V následujících řádcích prozkoumáme jednotlivé fáze a zároveň se podíváme, co bychom měli dělat v každé z nich proto, abychom vývoj podpořily:

Stanislav Kratochvíl definuje skupinovou dynamiku jako „souhrn skupinového dění
a skupinových interakcí“*. Kromě faktorů, zmíněných v předchozí kapitole, patří ke
skupinové dynamice taky vývoj skupiny v čase.
Existuje několik modelů vývoje skupiny. My se podíváme na jednu z nejznámějších teorií o vývoji skupinové dynamiky, formovanou Brucem Tuckmanem. Ke čtyřem fázím,
které popsal v krátkém článku v roce 1965 v Psychological Bulletin, přidal v roce 1977
ještě poslední, pátou fázi.

prostor a aktivity na seznámení, dostatečné úvodní informace, podpora
v tom, že možné nejistoty zvládneme společně, prostor pro všechny členy a členky,
ustanovení norem (pravidel), facilitování interakcí.

• Seznamování
• Nejistota
• Poznávání nového

Bouření ve skupině
• Konfrontace a konflikt
• Sebeprosazování
• Vytváření podskupin

Normování skupiny
• Vytváření pravidel
a jednotlivých rolí
• Efektivnější spolupráce
• Neformální normy chování

Skupina ve fázi výkonu
• Efektivní týmová spolupráce
• Otevřenost a důvěra
• Sebeorganizace skupiny

Zánik skupiny
• Ukončení skupiny
• Návrat do vlastní reality
• Distanční komunikace
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Jsme na úplném začátku. Skupina se poprvé potkává, „oťukává“, seznamuje se. Probíhají
první rozhovory, lidé se navzájem poznávají. Na jednu stranu se snaží o kontakt, na
druhou si stále ještě udržují určitý odstup. Pro členy a členky je často důležité, jak jsou
vnímáni ostatními, a tomu také přizpůsobují své chování. Soustřeďují se na to, jaký
obraz o sobě chtějí vytvořit.
	Vedoucí:

Utváření skupiny

citace:

1. Utváření skupiny

2. Bouření ve skupině
Po nějakém čase se skupina poznává a vzniká mikrokosmos, ve kterém se členové
a členky začínají chovat tak, jak jsou zvyklí mimo skupinu. Více projevují své emoce,
názory, odkládají masky. Snaží se najít své místo ve skupině a prosadit se, mají potřebu
přijetí od ostatních. Vznikají podskupiny navzájem něčím bližších. Vytváří se vnitřní
struktura skupiny včetně jednotlivých rolí. Dochází ke konfrontacím a neshodám a skupina má problémy spolupracovat. V této fázi se jednotlivci rozhodují, kam chtějí patřit
a kam ne a s čím se chtějí ztotožnit.
zařazování aktivit, které se zaměřují na podporu interakcí, otevřené uznání
diverzity ve skupině, zachování klidu při konfliktech ve skupině i vůči nám jako
vedoucím.

	Vedoucí:

3. Normování skupiny
V této fázi si skupina nastavuje vlastní normy, pravidla, podle kterých chce fungovat.
Vytváří se vědomé „my“. Podařilo se již překonat větší konflikty a členové i členky si
vyjasnili své pozice a role uvnitř skupiny. Utváří se rituály skupiny. Dochází k větší snaze
o spolupráci a aktivnímu zapojení všech. Skupina začíná fungovat efektivněji a dochází
k rozvoji skupinové soudržnosti. Vztahy ve skupině jsou otevřenější.

* Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. 3. vyd. Praha: Galen, 2005, str. 15
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Většina skupin se opakovaně pohybuje mezi fázemi bouření a normování. Tento proces
neprobíhá jenom jednou a stává se, že část skupiny je již ve fázi normování, zatímco ta
druhá se stále bouří.
postupné opouštění řídící role a předávání odpovědnosti skupině, vytváření prostoru pro společné rozhodování, podpora spolupráce a vzájemné pomoci.

	Vedoucí:

Jak zjistím, v které fázi se má skupina nachází? Velmi přirozeně - pozorováním výkonu
skupiny i reakcemi a interakcemi jednotlivých zúčastněných, získáváním zpětné vazby,
reflexí či neformálním povídáním během přestávek. Podle popisu jednotlivých fází se
nám pak podaří určit, čím si skupina právě prochází a zároveň si říct, jak ji můžeme
podpořit. Velká část skupin se do čtvrté fáze, tedy do fáze optimálního výkonu, vůbec
nedostane, neboť na takový posun je potřeba hodně času.

4. Skupina ve fázi výkonu
Následující fáze je ta nejoptimálnější. Každý zná svou roli a cítí se v ní dobře. Skupina
spolupracuje efektivně a je výkonná. Konflikty jsou řešeny ve prospěch všech. V této fázi
se členové a členky vzájemně akceptují, jsou otevřenější. Vznikají stabilní vztahy, založené
na důvěře. Celková skupinová soudržnost funguje dobře. Skupina je schopna vlastní sebeorganizace. V této fázi je skupina schopná se soustředit na úkoly, které má před sebou
a kromě vztahů jí jde i o „výkon„ – dosažení společných cílů a/nebo splnění úkolu.
ustoupení do pozadí a velmi mírná facilitace skupiny přísunem podnětů,
výzev a zdrojů, prostor pro rozvojovou zpětnou vazbu.

	Vedoucí:

5. Zánik skupiny

Cvičení
Představte si skupinu, kterou v současnosti vedete nebo které jste se
v poslední době samy účastnily. Najděte doma předměty a s jejich pomocí vytvořte názorný obrázek skupiny. Jak je velká? Jaká je její struktura? Jaké vztahy v ní jsou a jaké podskupiny se vytvořily? Pokud je vaše
zkušenost s touto skupinou delší, zkuste také znázornit, jak se skupina
vyvíjela. Místo předmětů můžete svou skupinu také nakreslit nebo
vymodelovat. Použijte jakýkoliv způsob, který vám pomůže si uvědomit
faktory, které ovlivňují to, jak vámi vybraná skupina funguje.

Poslední fází je zánik skupiny. Pomine skupinový úkol, vyprší předem daný čas nebo se
prostě naplní cíl, se kterým lidé do skupiny vstoupili. Pokud vztahy pokračují, komunikace probíhá na dálku. Jednotlivci spolu mohou také dále komunikovat na základě společných zájmů nebo ohledně plánování společných aktivit. Z některých skupin mohou
přetrvávat vztahy ještě dlouho po jejich zániku.
podpora členů a členek v návratu do jejich reality, uzavírání témat, komunikace s jednotlivými členy/kami po ukončení skupiny (např. sdílení zdrojů atd.).

	Vedoucí:

Délka jednotlivých fází se liší podle vývoje dané skupiny a je ovlivňována již zmíněnými faktory. Fáze se mohou prolínat, může také dojít k navrácení do dřívějších fází. Při
jakýchkoliv personálních změnách se skupina znovu strukturuje a celý proces začíná
v podstatě od začátku. Může se např. vrátit do fáze normování a přehodnocování
pravidel tak, aby se mohla znovu posunout směrem k fázi optimálního výkonu nebo
až na úplný začátek, kdy se formuje. Pokud již někteří členové či členky přešli do fáze
výkonu, je zapojování a přijímání nových lidí „efektivnější“, protože tito lidé pak nejsou
vnímáni jako vetřelci, je jim vytvářen prostor a místo ve skupině.
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Jak podpořit skupinu
během jejího vývoje
Je dobré mít na paměti, že skupinová dynamika probíhá, ať do ní zasahujeme či ne.
Dynamiku skupiny se snažíme ovlivňovat převážně tak, aby se skupina dostala do fáze
výkonu. Tím, že do skupinově-dynamického vývoje zasahujeme, se snažíme podporovat
proces učení. Zároveň napomáháme sebeorganizaci skupiny a tím pádem přesouváme
odpovědnost za učení a procesy ve skupině do určité míry i na ni.

Vytvořte bezpečný prostor
Jako vedoucí se snažíme podporovat proces vytváření bezpečí, vztahů, hranic a důvěry
a vytvořit bezpečný prostor, který zároveň inspiruje a motivuje skupinu a podporuje
proces učení. O tom, co je to bezpečný a vhodný prostor, budeme mluvit v kapitolách
o učení. Je ale vždy dobré si připomenout, že pokud chceme, aby se vztahy ve skupině
vyvíjely, musíme vytvořit takovou atmosféru, ve které členky a členové skupiny budou
otevření sdílení svých pocitů s ostatními, učit se novému, přispívat do diskusí, vždy bez
odsudků. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit co nejdříve skupinová pravidla či principy,
na jejichž základě bude skupina fungovat.

Skupinová pravidla

pravidla stanovujeme na začátku, kdy se skupina ještě moc
nezná a nesouhlas by mohl být nepříjemnou konfrontací,
můžeme hlasovat anonymně (pomocí appky nebo se zavřenýma
očima). Pak je dobré mít jasno v tom, že platí jen pravidla, na kterých
se všichni shodnou. Ta ostatní mohou být jen vzájemnou inspirací toho,
co je pro některé členy a členky důležité.

Jak vysvětlíme existenci pravidel?
—

Pravidla nám pomáhají vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se nebudeme
ostýchat ptát, sdílet, ve kterém budou naplněny naše potřeby, ve kterém
se nám bude dobře učit a ve kterém nám bude společně fajn.

Vytváříme je my nebo ve spolupráci se skupinou?

Jaká pravidla se mohou objevit?

—

—

Kromě pravidel, určených zákony a danou organizací nebo institucí, můžeme doplnit seznam pravidel buď my z pozice vedoucí nebo dohromady
se skupinou. Pokud zapojíme skupinu, vytváříme prostor pro uspokojení
také jejich potřeb a zároveň jim umožňujeme spoluodpovědnost a hlubší
porozumění tomu, co reálně pravidla znamenají.

Jak pravidla formulujeme?
—

Co nejkonkrétněji. Jednoduše tak, aby si pod určitým pravidlem všichni představili stejnou věc. Např. pokud se podíváme na “dochvilnost”, co to pro nás
znamená? Být na místě těsně před začátkem nebo v momentě, kdy začínáme? Nebo např. „vzájemný respekt“. Ten si také můžeme všichni představovat
jinak. Proto je nutné pravidla opravdu napsat srozumitelně pro všechny.

Má každá skupina stejná pravidla?
—

—
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Podpisem, otiskem palce… Je dobré, když je stvrzení opravdu vizuální,
nejen verbální. Předtím, než pravidla všichni podepíší, je nutné, aby s nimi
všichni byli v souladu. Dobré je o každém z pravidel hlasovat. Jelikož

Každá skupina má své specifické potřeby, které bychom měli zohlednit
v pravidlech tak, aby byl prostor bezpečný a podpůrný v procesu učení
pro každého. Některá pravidla zazní skoro vždy (např. to o dochvilnosti),
jiná se objeví pouze v určité skupině.

Mohou se pravidla během času měnit?
—

Jakým způsobem stvrdíme, že všichni pravidla akceptují?

Záleží na skupině. Často se objevují pravidla o dochvilnosti a času. O tom,
že co se stane během programu v něm i zůstane. Že pokud sdělujeme svůj
názor, používáme zájmena „já“, ne „my“ nebo zevšeobecnění, že to přece
tak je nebo že si to myslí všichni. atd.

I to je možné. Některá pravidla mohou časem vzniknout, právě z potřeb
a přání členů/ek skupiny, např. při práci se zpětnou vazbou či během řešení konfliktů. Je dobré se k pravidlům opakovaně vracet, zvláště pokud
organizujeme dlouhodobé aktivity nebo se nám střídají členové a členky
skupiny.
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Skupina by měla být inkluzivní pro všechny, což znamená, že vnímáme vzájemné
rozdíly, přistupujeme k nim jako ke zdrojům inspirace a slouží nám jako další možnou
perspektivu fungování světa. Naším úkolem je různorodost vnímat a reagovat na
ni tak, aby všichni cítili ve skupině podporu, bezpečí a pohodu. Musíme dbát na
soudržnost a autenticitu. Nabízet prostor pro zvědomování procesů ve skupině a čelit
stereotypům, které se mohou ve skupině přetvářet v předsudky. Ty totiž mohou vést
k diskriminaci, kdy dochází k vysmívání se odlišnostem a neochota zapojit člověka, který je vnímán jako jiný. Tomu můžeme také čelit tím, že z této jinakosti místo
překážky a důvodu k výsměchu učiníme inspiraci pro ostatní. Důležitá je otevřenost,
prostor pro dialog a budování vzájemného porozumění. Zároveň je vhodné podporovat spoluodpovědnost skupiny za její fungování, atmosféru a proces učení. A tím
v mladých lidech posilovat pocit kontroly nad svým vlastním jednáním.

Používejte ledolamky
Inspirujte a motivujte
Bezpečný prostor se nám podaří vytvořit ustavením skupinových pravidel. Prostor,
ve kterém pracujeme, by měl být také inspirativní - změňte občas prostředí, jděte
ven, zaveďte skupinu do jiné místnosti nebo si jednoduše vyměňte místa v kruhu,
aby všichni získali novou perspektivu. Změny prostředí dodávají skupině energii. Je
dobré mít také speciální místo na neformální setkávání, ve kterém se skupina může
potkávat mimo program, během přestávek nebo volného času před a po programu.
Uvidíte, jak tyto zdánlivě malé úpravy a uzpůsobení místa „rozhýbou“ skupinovou
dynamiku. Motivující a podpůrný by měl být i váš osobní přístup ke skupině a výběr
a vedení aktivit a to s ohledem na rozdílné potřeby a styly učení ve skupině. Inspirujte se v kapitole o učení.

Podporujte různorodost a inkluzi
Jako pracovnice s mládeží víme, že i když mladé lidi ve skupině spojuje stejná motivace,
často se od sebe jednotliví členové a členky odlišují v jiných směrech, což činí každou
skupinu velmi různorodou, jakkoli se to na první pohled nemusí zdát. Kromě jasně zřetelných faktorů jako je různý věk je to například jiná míra zkušeností s daným tématem,
různé styly učení, schopnosti, dovednosti, často potřeby, postoje a hodnoty. Ve skupině,
stejně jako v naší společnosti, se začíná více objevovat i etnická a kulturní různorodost.
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Na začátku, během formování a i bouření skupiny, velmi pomůžou tzn. „icebreakery“
či „ledolamky“. Jsou to aktivity, jejichž cílem je zmenšit bariéry ve vztazích a podpořit komunikaci a interakci ve skupině. Lamače ledů pomáhají zúčastněným překonat
ostych z nového prostředí a zároveň nastolit v nové skupině neformální atmosféru.
Vyberte si typ icebreakeru podle toho, co vaše skupina zrovna ocení a co ji podpoří
v dané fázi. Např. aktivita „Detektor lži“ (z Úvodu do neformálního vzdělávání
a inspirována z Do Evropy hrou II) se zaměřuje na základní poznání se ve skupině. Další typy mohou zase podporovat spolupráci v menších skupinkách či všech
dohromady. Tady můžeme zmínit aktivitu “Na šíři fixy”, kdy se dvojice stojící proti
sobě propojí přes dvě fixy, které drží pouze pomocí ukazováčků a takto spojeni se
pohybují po prostoru. Aktivita je o spolupráci a komunikaci a zároveň podporuje i blízký fyzický kontakt. S celou skupinou pak můžeme pracovat na týmových
aktivitách, ve kterých se přirozeně utvářejí role ve skupině a může se také budovat
důvěra. To splňuje známá aktivita „Čtverec“, při které skupina dostane lano, ze
kterého musí se zavázanýma očima vytvořit čtverec. Velké množství ledolamek se
často pojí s fyzickým dotykem, na který v počáteční tvorbě skupiny nemusí být
všichni připraveni. Než některou aktivitu použijete, pořádně si promyslete, zda a kdy
ji můžete skupině nabídnout. Když použijeme některé z těchto aktivit později, ve
fázi normování, zaměřené na budování důvěry a využívající fyzický kontakt a dotyk,
mohou posílit společný pocit blízkosti.

15

Nebojte se pracovat s konflikty
Během fáze bouření je naším úkolem podporovat projevy odlišností, udržovat hranice,
a posilovat schopnost ustát konfrontaci. Zároveň se jako vedoucí nebojme dávat
najevo své emoce a dál s nimi pracovat (více informací najdete v kapitole Rozvojová
zpětná vazba Slabikáři neformálního vzdělávání). Napětí, o kterém jsme mluvily
v předchozí kapitole, stoupá a je normální součástí života skupiny. Zároveň nám dává
skvělou příležitost posílit soudržnost skupiny a podpořit učení, jak podobné situace
zvládat v reálném životě. Nebojte se nabídnout skupině aktivitu, která bude kromě
podpory komunikace a interakce pracovat s konflikty. Soňa Hermochová ve své knize
Skupinová dynamika ve školní třídě popisuje aktivitu (nazvanou jednoduše „Práce
s konflikty“), ve které děti sedí v kruhu a mají možnost představit nějaký konflikt,
který se buď týká jich osobně, či jehož byly svědky. Následuje potom diskuze o tom,
kdo konflikt způsobil, jak reagovala druhá strana a zda šlo něco udělat jinak. Pro nás
je možné aktivitu zasadit do rolové hry nebo simulace, která bude tématem vyhovovat obsahu aktivity a zároveň se bude zabývat právě konflikty. Pomáháme tím
skupině ve vývoji.

na otázky, např.: Jak vnímám naši spolupráci? Jak naše spolupráce probíhala? Je nutné,
aby se skupina nacházela ve fázi, kdy vzájemnou zpětnou vazbu bude umět dávat
i přijímat. Nezapomeňte předtím probrat alespoň základní pravidla.
Úkolem pracovníků a pracovnic s mládeží je uvědomovat si jednotlivé fáze, kterými
skupina prochází, podporovat vývoj skupiny takovým směrem, aby všem zúčastněným umožnila začlenění a rozvoj a zároveň přibližovat skupinu jako celek k fázi
výkonu.

Pochvalte se navzájem
Během konfliktů často zapomínáme na pozitivní stránky osoby, se kterou konflikt
máme. Proto je dobré nabízet aktivity, při kterých členové a členky skupiny ocení
ostatní, uvědomí si, v čem tkví jejich výjimečnost a právě to verbalizují. Dvě aktivity,
které můžete zkusit, pocházejí z improvizačního divadla, a jmenují se „Superhrdina/
superhrdinka“ a „Dávání dárků“. V první představujeme druhou osobu skrze její
superschopnosti („Pájina superschopnost je zvednout náladu všem ve skupině, kdykoli je to potřeba“). V druhé hře předáváme komukoliv ve skupině imaginární dárek,
něco, co mu podle nás udělá radost.

Vytvářejte prostor otevřený zpětné vazbě
Pro atmosféru ve skupině i pro její vnitřní vztahy je důležité sdílet vlastní pocity a reakce na chování druhých. Často se tak děje mimoděk, ať už verbálně či neverbálně,
přímo či nepřímo. Její vědomé zahrnutí do vzdělávacího programu podpoří dynamiku
skupiny. Zpětnovazebních aktivit je spousta. Obě aktivity z předchozího odstavce
jsou ve své podstatě také dáváním zpětné vazby, v tomto případě převážně pozitivní.
Účastníci a účastnice vašeho programu si však mohou vyzkoušet zpětnou vazbu po
společných úkolech. V podskupinách, ve kterých se pracovalo, se posléze odpovídá
16
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Naše role a místo
ve skupině

Role a přístup
pracovnice s mládeží

Jak už jsme zmiňovaly v předcházejícím textu, i my jako pracovnice s mládeží máme
ve skupině své místo. I my jsme ovlivňovány skupinovou dynamikou a přecházíme
z jedné fáze do další. Při prvním setkání se snažíme vytvořit určitý dojem, navázat vztahy specifickým způsobem. Ukazujeme, jak bychom chtěli ve skupině do
budoucna fungovat a tím dáváme i najevo, jak chceme, aby se chovali zúčastnění.
Stejně tak se nás dotýkají i další fáze. Ve fázi bouření naše místo ve skupině podléhá
procesům znovu definování. Náš přístup a způsob práce se skupinou mohou být
(a pravděpodobně budou) skupinou intenzivně rezonovat a bude podrobován hodnocení, včetně toho kritického. V této fázi je důležité, abychom byli otevřeni dialogu
a byli schopni vysvětlit, proč jsme se rozhodli pro určitý přístup a v čem vidíme jeho
hodnotu. V této fázi může být také velmi důležitá naše otevřenost k tomu slyšet, co
od nás skupina fakticky potřebuje a co nám říká. Také my bychom se do určité míry
měli vývoji skupiny průběžně přizpůsobovat, spolusdílet odpovědnost za to, co se
ve skupině děje a podporovat skupinu ve schopnosti řešit věci co nejsamostatněji.
To může být důležité hlavně ve fázi normování, kdy mohou být pravidla fungování, která jsme se snažili ve skupině, ať už sami nebo společně, nastavit, dána pod
drobnohled. Ve fázi výkonu se pak můžeme trochu ocitnout na druhé koleji, naše
role už nemusí být tak potřebná a skupina může potřebovat, někdy i vyžadovat
více prostoru. Čím více jsme otevření sdílení společné odpovědnosti se skupinou,
tím více se skupina učí využívat svou kreativitu, různorodost a schopnosti. Zároveň
pomáhá si uvědomovat, zvláště pokud děláme jednorázové krátkodobé aktivity, že
v tomto momentě je na nás myslet o krok napřed a začít skupinu připravovat na
poslední fázi – uzavírání a loučení.
Naše role se tedy v průběhu vývoje skupiny mění bez ohledu na to, jaký přístup
máme. Jak ukazuje graf, naše role je největší na začátku a na konci aktivity. Zatímco
na začátku aktivity je naším úkolem postupně zapojovat skupinu a více jí dávat
prostor k seberegulaci, na konci je naopak naším úkolem provázet členy a členky
skupiny na cestě zpátky do jejich každodenní reality a podpořit je v “oddělení se” od
skupiny a přípravě na návrat zpátky domů.
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Začátek školení

Začátek školení
Školitel má kontrolu:

Skupina začíná
být soudržná,
roste její sebevědomí

školitel manipuluje a facilituje

Skupina přebírá
kontrolu; oslabuje roli školitele, školitel se
stává facilitátorem, sílí proces
sebevzdělávání
Oslabování skupiny:
je dokončen posun od skupiny

Školitel začíná
znovu prosazovat autoritu,
manipujuje
a facilituje
zkušenosti
učení; odklání
pozornost od
akce k analýze
(reflex)

chopení. Stejně tak se může stát, že naše potřeba pečovat o skupinu může skupině
bránit v jejím osamostatnění a zúčastnění mohou mít pocit, že s nimi zacházíme
jako s dětmi.
Při spolupráci v týmu je s ohledem na role důležitá různorodost a rovnováha. Pokud
budeme všechny expertkami, může být pro skupinu obtížné klást dotazy nebo
s námi navázat bližší kontakt. Pokud se budeme snažit všichni o to být vtipné, může
se vytratit pointa celé aktivity. I proto je dobré své role v týmu společně reflektovat,
abychom v situacích, kdy je to potřeba, mohli zvolit adekvátní přístup, případně
abychom věděli, kdo z nás by v takovém momentě měl reagovat. Mějme také na paměti, že naše role se může s okolnostmi měnit. Pokud začínáme pracovat v novém
týmu, otevíráme novou oblast nebo vstupujeme do nové skupiny, může se stát, že
na sebe vezmeme jinou roli než obvykle. I proto, že většina z nás má potenciál ve
více oblastech a pro více rolí.

k osobním zájmům
Konec školení

Konec školení

Cvičení
Zdroj: h
 ttps://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261332/T-Kit_6.pdf/06ff9c83-3586-

4c68-8476-2f0356b1919d, str. 99

Během aktivit máme různé role, některé vycházejí z typu naší práce - organizační
a technické zabezpečení, komunikace s různými aktéry, jiné více souvisí s naším
stylem práce a tím, jak chceme, aby nás účastníci vnímali. Některé z nás se cítíme
lépe v roli expertky - někoho, kdo o tématu hodně ví, má s ním zkušenosti a rád je
sdílí a předává. Pro jiné to může být role kamarádky. Někoho, kdo je stejné úrovni
s zúčastněnými, tráví s nimi čas, povídá si s nimi. Pro některé z nás může být důležité, aby se zúčastnění dobře bavili, můžeme se proto více situovat do role bavičky či
klauna. Role pečovatelky může být také součástí práce se skupinou. Podobných rolí
může být více podle zaměření aktivit, které realizujeme.

Zamyslete se nad tím, ke kterým rolim nejvíce inklinujete. Co jsou jejich
výhody a nevýhody? V čem vám tyto role pomáhají a kdy vám naopak
při aktivitě mohou zkomplikovat život? Pokud pracujete v týmu, zkuste
se společně zamyslet nad tím, kdo z vás přebírá jakou roli a jestli je vaše
spolupráce v tomto směru vyvážená.

Všechny tyto role mají své opodstatnění, každá něco přináší a něco naopak komplikuje. Pokud chceme do skupiny vnášet humor, je možné, že nás v důležitých
momentech skupina nebude brát až tak vážně. A naopak, pokud se cítíme lépe v roli
expertky, zúčastnění za námi možná nepřijdou se svými problémy, protože se před
námi budou cítit nedostatečně, anebo nebudou věřit, že u nás najdou lidské po20
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Ať už si ve skupině vytváříme jakékoliv místo, pomáhá, když jsme si toho, co a proč
děláme, co nejvíce vědomé. Určité charakteristiky a svojí povahu nebo naladění
můžeme změnit jenom částečně. Pokud si je uvědomujeme, je pro nás stejně jako
pro ostatní jednodušší porozumět jim a v lepším případě je i přijmout. Proto by
z našeho pohledu měla být reflexe naší praxe, toho, proč a jak věci děláme, nedílnou
součástí práce se skupinou. A pokud pracujeme v týmu, pak by měla být součástí
naší spolupráce i vzájemná rozvojová zpětná vazba, o které se můžete dočíst víc
například ve Slabikáři neformálního vzdělávání.
Kromě toho, jaké role ve skupině zaujímáme, jsou důležité i další aspekty naší práce.
Vybraly jsme dvě témata: jakým způsobem s účastníky komunikujeme a na jakých
etických principech naše práce stojí.
To, že komunikace je nedílnou součástí života každé skupiny, asi nikoho nepřekvapí.
To, že my jako pracovnice s mládeží komunikaci ve skupině ovlivňujeme asi také ne.
I v tomto směru je důležité si být vědom/a, jakým stylem komunikujeme. Nejedná
se pouze o srozumitelnost toho našeho sdělení, ta je samozřejmě důležitá, náš komunikační styl však hraje neméně důležitou úlohu. Může motivovat nebo motivaci
snižovat, může podporovat účastníky k samostatnosti, zodpovědnosti nebo sebedůvěře nebo je naopak dělat na nás závislými. A to více souvisí s naším přístupem
jako pracovnice s mládeží. Komunikace zároveň probíhá na mnoha úrovních. Jakým
způsobem informaci sděluji? Jak ji přijímám? Zpráva může být předávána i přijímána
fakticky, zároveň si v ní obě strany mohou promítnout svůj vlastní postoj, pocity,
vztahy či výzvy. V praxi to pak vypadá, že jeden může říkat jednu věc a druhý slyšet
něco naprosto jiného. Existuje spousta přístupů, které nám v komunikaci pomáhají,
např. koncept nenásilné komunikace.
Pokud by vás zajímala teorie komunikace, která se zaměřuje na různé úrovně
a obsahy, podívejte se na transakční analýzu Erica Berneho. Stručné shrnutí nabízí
Slabikář neformálního vzdělávání, pokud by vás toto téma zaujalo, „Jak si lidé
hrají“ může být další možností, jak se do tématu více ponořit.
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Přístup pracovnice
s mládeží
V neformálním vzdělávání často mluvíme o partnerském přístupu. Co to vlastně
znamená v praxi? Z našeho úhlu pohledu je partnerský přístup postaven na několika
hodnotách: vzájemném respektu, vnímání hodnoty každého z nás a důvěře v to, že
i mladí lidé, naši účastníci a účastnice, mají určité zkušenosti, kompetence a zájem,
které mohou sdílet a přispívat tím jak ke skupinové atmosféře tak i ke společnému
procesu učení. Zároveň je pro nás partnerský přístup i otázkou vnímání a přijímání
toho, že každý mladý člověk může mít svou cestu a má právo volby toho, jak se chce
do našich aktivit zapojovat.
V partnerském přístupu je z naší zkušenosti důležité mít pro sebe jasno v tom, jakou
odpovědnost naše role přináší a kde hranice této odpovědnosti z našeho pohledu
končí. Tato hranice může být ovlivněna věkem zúčastněných, předchozími zkušenostmi skupiny a formální či právní odpovědností, kterou jako pracovnice s mládeží
máme. Stejně tak nás ovlivňují naše vlastní zkušenosti, nastavení toho, jak se “to dělá”
v organizaci nebo v týmu, naše hodnoty. Je tedy dobré zamyslet se nad způsobem,
jakým chceme ke skupině přistupovat. Na jednu stranu je dobré pečovat o skupinu,
dávat jí co nejvíce informací co možná nejdřív a všechno pečlivě vysvětlovat. Na
druhou stranu také můžeme účastníky a účastnice nechat, ať si na věci přijdou sami
a podpořit je až v momentě, kdy si neví rady. Je pro nás důležité mít odpověď na každou otázku, nebo raději podpoříme zúčastněné, aby si odpovědi našli sami? O kterých
věcech, které se ve skupině dějí, potřebujeme s ohledem na proces učení a práci s dynamikou skupiny vědět, a které procesy a informace se mohou objevit, aniž bychom
o nich věděli? Na tyto otázky není jasná odpověď. Přesto je dobré si je klást a hledat
odpovědi s ohledem na konkrétní skupinu, program, aktivitu a svůj tým.
S tématem našeho přístupu souvisí také téma moci, tedy jak velkou kontrolu potřebujeme mít nad tím, co se ve skupině děje. V našem kontextu je téma moci velmi
aktuální. Účastnice a účastníci vstupují na naše pozvání do prostoru, který jsme pro
ně vytvořili a často nemají předem představu, jak to tam bude vypadat a co se bude
dít, nemohou se tím pádem rozhodnout vědomě na základě dostatečných informací.
Někdy také během programu připravujeme aktivity, ve kterých je prvek překvapení
a neznáma důležitým stavebním kamenem procesu učení a společného sebeobjevování. Tím, že nám automaticky dávají důvěru, ať už při prvním vstupu do našich
aktivity nebo i během nich, nám zúčastnění kladou moc nad sebou samými, byť jen
na omezenou dobu, s důvěrou v to, že uděláme to nejlepší možné a nevystavíme je
ničemu neadekvátnímu.
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V kontextu evropské práce s mládeží existuje spektrum názorů na to, co znamená
a jak vypadá moc u nás pracovnic s mládeží. Na jedné straně spektra je pohled na
moc jako takovou, který říká, že jako pracovnice s mládeží bychom žádnou moc
ideálně mít neměly, protože je-li naše práce postavena na partnerském přístupu,
pak jsme rovnocennou a nedílnou součástí skupiny. Tento pohled zdůrazňuje také
to, že bychom v kontaktu s mladými měly být samy sebou, být autentické. Na druhém protipólu se objevuje názor, že jako pracovnice s mládeží máme být pro mladé
lidi vzorem a autoritou a podle toho se za všech okolností chovat. Takové chování
můžeme následně podněcovat, a někdy i očekávat od samotných mladých lidí. Mezi
těmito dvěma náhledy je další spektrum pohledů na míru našeho vlivu, porozumění
tomu, co je rolí pracovnice s mládeží a jakou odpovědností a mocí chceme a můžeme při práci s mladými lidmi disponovat. Na to navazuje naše vnímání toho, co je
správné a co ne, tedy téma etiky.
U etiky, stejně jako v jiných oblastech, je důležité mluvit s ostatními v týmu, sdílet
své zkušenosti a klást si otázky o smyslu našeho počínání či zda by bylo možné
situace řešit nebo na ně nahlížet i jiným způsobem. Mohou se objevovat již zmíněná
témata, například naše odpovědnosti nebo způsob, jakým nás mladí lidé vnímají
v roli pracovnice s mládeží. Mohou se však vynořovat i velmi konkrétní a praktické otázky, jako je kouření nebo pití alkoholu během našich programů, vyprávění
a vhodnost vtipů nebo navazování vztahů se zúčastněnými. Některé organizace
mají rámcově zpracovány etické kodexy, v nichž ukotvují odpovědi alespoň všeobecně. V praxi se stále více ukazuje, že přínosnější je reflektovat konkrétní situace
a na jejich základě postupně vylaďovat to, jak má podle nás etické chování vypadat.
Etiku je možné tedy popsat takto: „Cílem [etiky] totiž není vědění pro vědění, ale vědomější odpovědné jednání“*. Při tomto hledání je dobré mít podporu, můžeme využít
supervizi nebo mentoring týmu, ať už někým ze zkušenějších kolegů v organizaci
nebo externím odborníkem.

Etická pracovnice s mládeží
—	
se celý život učí;
—	
je motivovaná k svému vlastnímu (profesionálnímu) rozvoji;
—	
je oddaná profesionálnímu rozvoji ostatních;
—	
si uvědomuje rizika, která práce s mládeží staví před mladé lidi,
a pomáhá je zvládnout;
—	
s ostatními sdílí své znalosti, schopnosti a zkušenosti;
—	
je schopna udržovat rovnováhu mezi blízkostí a odstupem
k účastníkům;
—	
je otevřeně kritická a zamýšlí se sama nad sebou;
—	
nabízí vhodným způsobem své schopnosti a programy;
—	
je citlivá vůči potřebám mladých lidí;
—	
využívá obsah a procesy přiměřeně ke svým schopnostem;
—	
vytváří prostředí podporující učení
(Adaptováno z T-kit Základy učení, str. 19)

Poslední bod nás přivádí k druhé části této publikace, kterou je učení a jak ho podporovat v kontextu práce s mládeží a neformálního vzdělávání.

Jako inspiraci k tématu hodnot a etiky a toho, co může takový etický kodex obsahovat, doporučujeme například etický kodex sociálních pracovníků České republiky, který je z našeho pohledu práci s mládeží nejbližší. My nabízíme alespoň několik principů,
které s etikou souvisejí.

citace:
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* Matoušek, O. a kol. „Metody řízení a sociální práce“, Portál, Praha, 2003, s. 22
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Vytvoření prostoru
pro skupinu a učení

Jak podpořit učení

O tom, jak funguje skupina a co se v ní děje jsme psaly v předchozích kapitolách. Fungování skupiny při učení je v neformální vzdělávání a zvláště pak v práci
s mládeží důležité i proto, že součástí tohoto procesu je vzájemná interakce, sdílení
zkušeností, učení se od sebe navzájem a společné zkoumání a hledání, které je
často postavené na společném zážitku. Co však procesu učení pomůže a co mu
může naopak bránit? Co nám pomáhá si pamatovat a co paměť blokuje? V následující části publikace se podíváme na tyto otázky pokusíme se představit, jak můžeme
vytvořit takové prostředí, které bude pro učení co nejvýživnější.

Musí být učení zábava?
Stává se i vám, že vám účastníci říkají, že je aktivita nebavila nebo dokonce, že se
jim nelíbila? Tuhle zpětnou vazbu asi slyšet nechceme, přesto je důležité pochopit,
co jí zapříčinilo. Důvodů k nespokojenosti může být mnoho a mohou se člověk od
člověka lišit. Je třeba najít příčiny nespokojenosti a odpovědi na otázky, zda více
podpořit zúčastněné v tom, aby jí porozuměli a díky tomu se mohli něco o sobě dozvědět, zda byla nelibost způsobena faktory, které nemůžeme ani my ani zúčastnění
ovlivnit nebo zda jsme samy něco přehlédly. Pro naše účely se zaměřme na momenty, kdy nelibost může vznikat proto, že se děje něco neočekávaného a ve skupině či
jejích členech a členkách to vyvolává rozporuplné reakce. A vstupujme do tématu
zvesela, vždyť učení může být zábava.
Co se děje, když se bavíme? Přestáváme přemýšlet nad tím, jestli jsme schopni úkol
zvládnout, ponoříme se do něj, zapomínáme na čas i na to, co se děje v našem okolí.
V tématu zábavy je důležitá motivace a zvláště u mladších je možná ještě důležitější pocit dobrodružství. Pokud věříme, že budeme zkoumat něco, co je pro nás
zajímavé (a co možná ještě nikdo před námi nezkusil), jsme ochotnější vstoupit na
neznámou půdu. S věkem si však často vytváříme zvyky, které nám pomáhají v každodenním životě fungovat, začínáme očekávat, že přesně tak se svět kolem nás
bude chovat a pokud se to neděje, může se nás zmocňovat nespokojenost. Můžeme
tedy lpět na svém pohodlí i přesto, že nám může bránit v učení. Pokud se nám však
podaří udělat ten potřebný krok ze své bubliny, učení může začít.
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Citace
„Pokud vykročíme z komfortní zóny přiměřeně daleko za její hranice, překonáme obavy a stres, který toto překročení provází a vyrovnáme se se
situací, jež nastává, cítíme se obvykle příjemně. V tomto případě se něco
nového naučíme, toto zakomponujeme do našeho zkušenostního základu
a tím rozšíříme i naši komfortní zónu. Důležitým přínosem v tomto procesu je prvek sebepotvrzení a nabité vědomí, že dokážeme více.“*

Jak tedy vytvořit prostředí pro učení tak, aby byli zúčastnění ochotni vydat se na
cestu za dobrodružstvím?
Nejdůležitějším základem proto, abychom se začali učit je cítit se v situaci a prostředí
v bezpečí. To není to samé jako cítit se komfortně. To nám ukazuje model zón učení.

Zóna komfortu
Zóna napětí
Zóna krize
Zóna paniky

Všechna práva tohoto náčrtku náleží autorovi, kterého se nám nepodařilo nalézt.
Oceníme jakoukoliv informaci, která nám tohoto autora pomůže nalézt.
citace, zdroj:
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* Kirchner, J. Psychologie prožitku a dobrodružství pro pedagogiku a psychoterapii, Praha: Computer Press, 2009, str. 88

Zóna komfortu je zóna známého. V ní se pohybujeme v situacích, které dobře
známe, víme, jak v nich reagovat, prostředí i lidé kolem nás jsou nám známí a víme, co
od nich můžeme očekávat. To nám dává pocit bezpečí, zároveň nás ale tyto situace
málo motivují k tomu zkoušet k nim přistupovat jinak, hledat nová řešení nastalé
situace.
Zóna napětí (v angličtině Stretch = natahování/rozšíření) je moment, kdy se
v situaci něco změní a my ztrácíme jistotu, jak se zachovat. Je to moment mírného
nepohodlí, který nás však může inspirovat ke změně. Nutí nás k tomu udělat něco
jinak a tím vzniká příležitost k učení.
V tomto momentě je dobré si říci, že bezpečí není totéž jako pohodlí. Pohodlí je
snaha udržet si status quo, to jak věci jsou. Bezpečí je pocit, který může vzniknout i v případech kdy cítíme, že přesto, že nám situace není známá, zvládneme
ji. Bezpečí můžeme cítit třeba jen proto, že nám někdo řekne, že nám věří a že to
zvládneme.

V zóně krize se dostáváme do situace, kdy přibývá toho, co je nám neznámé
a začínáme ztrácet pocit, že situaci zvládneme. Hladina stresu se zvyšuje, náš mozek se díky tomu zpomaluje a pocit strachu se zvyšuje. V takových situacích už je
obtížné zkoušet nové věci nebo hledat nová řešení. V takových situacích je potřeba
zpomalit a vrátit se zpět do většího bezpečí.

Do zóny paniky se můžeme dostat v momentech, které přesahují naši schopnost fungovat, protože situace je natolik odlišná od toho, co známe, že náš mozek
už ztrácí schopnost jí porozumět, vyhodnotit ji a reagovat na ni. Přirozenou reakcí
v těchto situacích je vrátit se zpět do zóny bezpečí a toho, co známe, ať už tím, že
ze situace utečeme nebo se „vypneme“ – přestaneme vnímat, co se kolem nás děje.
Po případě zaútočíme, abychom ohrožení, ať už objektivní nebo subjektivní, od sebe
odehnali. Mnohdy nás takové situace vedou až k iracionálnímu chování.
Jeden ze vzdělávacích přístupů říká, že zkušenost nemusí být příjemná, stačí, když
je intenzivní. Rozeznat však ten moment, kdy už intenzita překročí naše hranice, je
obtížné i proto, že každý z nás má hranici krize i paniky někde jinde. Dobrá zpráva
je, že učením se tyto hranice postupně rozšiřují, možná i díky tomu, že si zvykáme a z neobvyklých věcí se stávají ty obvyklé. Jak jsme již zmínily, je důležité pro
skupinu vytvářet bezpečný prostor a podpořit ji ve zkoumání toho, kde začínají
a končí jejich vlastní hranice jednotlivých zón, alespoň tedy zóny komfortu a napětí.
Vykročit ze zóny komfortu však také znamená přijetí toho, že můžeme někde po
cestě udělat chybu.
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Chybovat je lidské

Emoce, obrazy nebo ruce v hlíně?

Znáte někoho, kdo v životě chybu neudělal? A pokud ano, je to vůbec dobře? Vždyť
chyby mohou být největším zdrojem učení. Do určitého věku se učíme hlavně tím, že
věci zkoušíme a díky tomu zjišťujeme, jak svět funguje. Vývojem a vlivem okolí se tento přístup postupně mění a my se zkoušení a dělání chyb začneme bát. Strach nám
pak může bránit, abychom se z chyb něco mohli naučit – strach z toho, že se nám
někdo vysměje, že nám dá najevo, že nejsme dost dobří nebo nás za chyby potrestá.
Proto se někdy potřebujeme znovu naučit vnímat chyby jako něco přirozeného, co
nám pomáhá na cestě poznání. Protože chyba je příležitost k tomu, abychom zkoušeli
různé cesty, jak dojít tam, kam chceme nebo potřebujeme. A abychom se mohli na
této cestě posouvat, potřebujeme si pamatovat, kde jsme již byli.

Jak se učíme, souvisí s pamětí a procesem ukládání vzpomínek. Tím se zabývá popis
stylů učení, který se v krátkosti jmenuje VAK, později rozšířené na VARK. VARK je
zkratka pro visual (obrazové nebo zrakový – potřebuji to, co se učím, vidět), aural
nebo auditive (sluchové nebo poslechové – potřebuji to, co se učím, slyšet), reading/
writing (čtení a psaní – potřebuji si sama přečíst nebo napsat svými vlastními slovy,
co se učím) a kinesthetic (pohybové nebo kinestetické - potřebuji si to, co se učím,
zkoušet, „osahat“ si to).

Učení a paměť
K tomu, abychom se něco naučili, potřebujeme, aby se stalo několik věcí. Aby pro
nás bylo to, co se máme naučit, dostatečně zajímavé nebo motivující, případně nás
to, že něco neumíme, dostatečně rozčilovalo. Abychom byli na učení naladěné. To vše
souvisí s naší motivací se učit. Pak ještě existují cesty, jakými se učíme. Na některé
jsme zvyklé, protože je opakovaně zažíváme – učení nazpaměť, opakování toho, co
řekl nebo udělal někdo jiný atd. Jiné cesty souvisejí více s naším vnitřním nastavením.
S tím, jak nám funguje paměť, jak si skládáme jednotlivé dílky do skládačky tak, aby
pro nás byl celek srozumitelný. Potřebujeme také, aby naskočila naše paměť a zážitek, kterým jsme prošli, se do ní vepsal a zůstal tam. Potřebujeme vhodné prostředí,
i někoho, kdo nás v učení podpoří. A pokud chceme, aby učení bylo co nejhlubší, pak
pomáhá tuto zkušenost zopakovat. A v neposlední řadě potřebujeme i zkušenost
s tím, že něco dokážeme a že nám to jde a také, že jsme za své úsilí oceněny.

Co to pro nás znamená?
Ať už se věnujeme jakékoliv aktivitě, to, co říkáme, je důležité co nejvíce i vizualizovat
– psát na flipchart, použít prezentaci nebo ukazovat, co mají účastníci dělat. Psaní
pomáhá, a pokud ještě využijeme obrázky, o to lépe. Pokud si nejste svými malířskými
schopnostmi jisté, dá se najít mnoho návodů, jak jednoduše nakreslit téměř cokoliv.
Pro začátek můžete vyzkoušet například Bikablo – příručku provádějící tím, jak komplikované obrázky nakreslit jednoduše.

Zapojujme skupinu do aktivity – nechme členy a členky, ať sami píší, kreslí nebo jinak
dokumentují to, co se děje. Pokud zúčastnění dostanou práci ve skupinkách, dejme
jim za úkol připravit krátké shrnutí toho, k čemu došli. A to i vizuálně.
zdroj:

Citace
„Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu;
ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“
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https://citaty.net/
citaty/20427-konfucius-povezmi-a-zapomenu
-ukaz-mi-a-ja-si-vzpomenu-ale/

Nepodceňujme sílu emocí, při vzdělávání je třeba pracovat i s nimi. Ať už se jenom na
začátku dne nebo na konci aktivity zeptáme, jak se účastníci a účastnice cítí nebo jim
dáme prostor svoje emoce vyjádřit pohybem, gestem nebo je nakreslit, pomůže to.
Pokud skupina potřebuje s pojmenování emocí pomoci, můžeme využít karty, kartičky
s názvy emocí nebo si zúčastnění mohou najít v místnosti předmět, který jejich emoce nejlépe vystihuje.
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Pokud něco prezentujeme, dejme publiku k dispozici další materiály, čím různorodější, tím lepší. Když všem poskytneme možnost podívat se znovu na naši prezentaci,
zhlédnout video nebo s někým z týmu konzultovat svoje otázky, je větší šance, že se
k tématu znovu vrátí. Můžeme pozornost udržet i tím, že občas necháme účastníky
vyměnit si místa nebo se protáhnout.
Střídejme různé typy aktivit. Mozek se tím tolik neunaví a skupina si bude víc pamatovat. Pokud to je jenom trochu možné, vytvářejme pro zúčastněné nabídku několika
aktivit. A pokud potřebujeme, aby prošli společnou zkušeností, dejme jim alespoň
možnost vybrat si svoji roli nebo být v roli pozorujících. V tom případě nezapomeňme
na konci aktivity dát všem možnost sdílet, co vnímali, případně, co si z toho odnášejí.

Učení a náš styl
Mnoho z vás si už asi všimlo, že lidé dávají přednost různým způsobům, jak se něco
naučit. Používají různé pomůcky, různým způsobem si naučené věci opakují, vytvářejí
si různé mnemotechnické pomůcky. Někteří z vás jste si možná také všimli u sebe
nebo i u jiných, že jsou vám některé přístupy bližší. Nebo jste naopak zjistili, že se
učíte jinak podle situace nebo obsahu toho, co se chcete naučit. Některé průzkumy
ukazují, že neexistuje ani správný styl ani přístup k učení, každý z nás volí jedinečnou kombinaci podle vlastních potřeb a možností. Což taky znamená, že můžeme
podporovat ostatní v tom, aby si zkoušeli různé způsoby učení, protože jak říká klasik,
všechny cesty vedou do Říma. A hlavně, velmi málo lidí preferuje jenom jeden styl
učení, čím více různé styly učení kombinujeme, tím víc a hlouběji se učíme.
Co je vlastně styl učení? Je to něco daného a automatického? Ano a ne. Některé
preference nám nejspíš zůstanou celý život. A některé se v průběhu života mění. Číst
moudro z knížek je pro stále více lidi dost velká překážka. Zažívat extrémní situace,
abychom si něco uvědomili, může být zase překážkou pro jiné. Mluvit s ostatními
o tom, jak se cítíme a jak se cítí oni může být také velké “ne ne”. Existuje mnoho teorií
o stylech učení, my jsme pro vás vybraly dvě. První se více týká procesu učení se.

Z čeho se učíme?
Pokud chceme, aby naše vzdělávání bylo co nejlepší, je dobré vycházet z reality účastníků a jejich předchozích zkušeností, někdy může stačit jenom zamyšlení se nad nimi
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a vzájemné sdílení mezi účastníky a účastnicemi, jindy potřebujeme vytvořit prostor pro
samotný zážitek. Z toho vycházejí Peter Honey a Alan Mumfort. Popisují to, jak aktivity,
z nichž se učíme souvisí s naším stylem učení. Pojmenovali čtyři základní styly učení.

Aktivistka se nejvíce naučí zkoušením si věcí. V učení jim pomáhá nejen věci dělat, potřebují je také cítit. A v tomto směru nemluvíme jenom o emocích, důležité jsou
i barvy, zvuky, chutě, prostě všechny smysly. Pro aktivistku je hodně důležitý zážitek.

Pozorovatelka se nejvíce naučí tím, že sleduje, co se kolem děje, porovnává
různé situace mezi sebou a tím si vytváří mapu toho, jak věci fungují. Pozorovatelé
a pozorovatelky potřebují sbírat zkušenosti, ať už své nebo cizí, aby mohli dojít ke
svým vlastním závěrům.
Teoretička se nejvíce učí z pochopení toho, jak spolu věci souvisejí, potřebuje
porozumět tomu, proč věci jsou tak jak jsou a vnímat širší kontext. Jde jí o modely,
koncepty. Aby se učila, potřebuje věci analyzovat, rozkládat na menší části a pak je
zase znovu poskládat do celkového obrázku. Pro teoretiky a teoretičky je důležité
porozumět smyslu toho, co se kolem nich děje.

Pragmatička potřebuje v tom, co se učí, vidět praktické využití do budoucna. Učí
se hledáním toho, jak uvést věci do praxe, ať už pomocí experimentování, zkoušení
nových věcí nebo hledáním toho, jak to známé využít jinak nebo jinde. Ráda také
přebírá konkrétní tipy, jak je možné něco udělat od ostatních, čím jednodušší je tuto
zkušenost vzít a rovnou použít, tím lépe. Pragmatici a pragmatičky se totiž zaměřují
na užitečnost a využitelnost toho, co se učí.
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Je důležité zmínit, že i přesto, že pojmenování stylů učení tímto způsobem zavání
přiřazováním jediné škatulky každé z nás, v praxi to tak není. Většina z nás se učí více
než jedním z těchto stylů a naopak, pokud jsme například kombinací aktivistky a pozorovatelky, k učení nám jenom jedna z těchto cest bude stačit jen částečně.
Kdy se tedy lidé vzhledem k jednotlivým stylům učení nejvíce naučí? Musíme do
programu zahrnovat samostatné aktivity pro každý styl učení? Opět platí ano i ne. Při
výběru aktivit je dobré různé styly učení zohledňovat, není to ale tak, že by jedna aktivita vyhovovala pouze lidem s jedním stylem učení. Vezměme si příklad simulace, tak
jak je popsána v Úvodu do neformálního vzdělávání. V průběhu simulace se budou
hodně učit aktivistky, mohou být aktivní a něco dělat, pokud má simulace emocionální náboj a je interaktivní, po případě umožňuje nácvik něčeho konkrétního, učení pro
ně bude ještě silnější. Pozorovatelé a pozorovatelky se mohou učit sledováním toho,
co se kolem nich děje, mají možnost porovnávat přístup a chování různých lidí k sobě
a k obsahu simulace. Teoretičky se mohou zaměřit na zkoumání tématu a přijít na
smysl toho, co téma znamená a jak se jeho jednotlivé dílky dají navzájem poskládat.
Pro pragmatičky může být simulace přínosná například možností sledování toho, jaké
způsoby komunikace ve skupině jsou efektivní a dají se využít v každodenním životě.
Pokud uděláme po skončení simulace ještě závěrečný rozbor (debriefing), učení pro
pozorovatelky a teoretičky se prohloubí samotným procesem přemýšlení. Pokud pro
aktivistky vybereme kreativnější techniky debriefingu, například kreslení, může být
velmi přínosný i pro ně. A pokud během debriefingu pracujeme i s tím, jak simulace
reflektovala reálný život, co si z ní do praxe můžeme vzít a kde a jak to využít, uspokojíme i pragmatičky.
Jak vidíte, metody se dají přetvářet do aktivit tak, aby se z nich mohli co nejvíce naučit
lidé s různými styly učení. U některých metod je to trochu obtížnější a potřebujeme
se nad tím dopředu dostatečně zamyslet. Vezměme si druhý příklad, brainstorming.
Brainstorming je obvykle rychlý proces sběru nápadů. Ve své standardní podobě
vyhovuje aktivistickému stylu učení. Jak tedy zpřístupnit tuto aktivitu i jiným stylům
učení? Pokud na jejím začátku dáme skupině několik minut v tichu k přemýšlení
s možností začít nápady rovnou psát na papírky, aktivistky už se mohou pustit do
práce, ostatním to dá trochu času na rozmyšlenou. Pokud při představení debriefingu
také vysvětlíme postup – že nejdříve sesbíráme všechny nápady a následně vybereme ty nejvyužitelnější, může se tím zvýšit zájem o zapojení i ze strany pragmatiků
a pragmatiček. A pokud dobře vysvětlíme smysl aktivity na začátku a na konci například rozdělíme zúčastněné do skupinek a v nich je necháme jejich nápady rozdělit na
témata nebo oblasti a vybrat z nich několik nejpřínosnějších, nejvyužitelnějších, může
být brainstorming přínosný i pro teoretiky a teoretičky.
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Učení, podněty
a prostředí
Jedna z komplexnějších teorií, kterou světu představili Rita a Kenneth Dunnovi, dobře
ukazuje, že ve vzdělávání je důležité myslet na různé oblasti zároveň, spíše než se
snažit účastníky a účastnice nastrkat do škatulek „stylů učení“. Některé z věcí, které
jsme zmínily již dříve v tomhle pohledu na styly učení uslyšíte znova, k nim doplníme
několik nových.

Fyziologické

Prostředí

Do you
know the
elements
of a
learning
style?
emocionální

sociální

Psychologické

Based on the Dunn and Dunn learning style, designed by Rita Dunn and Kenneth Dunn.
https://medium.com/love2learnidaho/do-you-know-the-5-elements-of-a-learning
-style-7721c10e358c

zdroj:
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A co jednotlivé oblasti znamenají?
Emoce

Prostředí
Kde se rádi učíme? Jaké
podmínky k učení potřebujeme? Tato oblast ukazuje,
že zvuky nebo ticho, světlo
či přítmí, způsob sezení
nebo teplota v místnosti
i to, jestli je v prostoru čerstvý vzduch ovlivňují naše
učení. Do této oblasti také
spadá to, jestli trávíme celý
čas v jedné místnosti nebo
jestli místnosti střídáme,
jestli trávíme s zúčastněnými v rámci aktivit i čas
venku. Velikost místnosti,
jak moc je místnost naplněná, kolik prostoru mají
účastníci a účastnice kolem
sebe, i to hraje roli.
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Fyzické prvky
Naše tělesné schránky jsou
přítomny i v momentech
učení. Dlouhé sezení, ať
už na židli nebo v kruhu
na zemi některým lidem
nevyhovuje. Tato oblast
ukazuje na to, že zapojení
pohybu nebo alespoň různé
alternativy sezení, které je
možné průběžně střídat,
učení mohou podporovat.
Přestávky jsou další možností, zohledňující fyzické
aspekty. Na jednu stranu
nám dávají možnost se
vzdálit, umožňují nám alespoň na chvíli volný pohyb.
Jednotliví lidé se mohou lišit
v tom, zda potřebují spíše
více kratších přestávek,
nebo méně delších, jak se
nejlépe soustředí, jak svému
soustředění pomáhat či
kolik jsou schopni vstřebat
informací a podnětů najednou, jestli se lépe učí ráno,
během dne nebo večer.

Emoce zásadně ovlivňují, jak se
jsou zúčastnění schopni učit.
Pokud máme dobrou náladu, jsme
více otevřeny zkoumat nové věci
stejně tak jako pokud jsou nám
vedoucí aktivity a ostatní alespoň
trochu sympatičtí. Prvky spojené
s emocemi zahrnují podporu, motivaci a/nebo strukturu. Tyto části
tvoří skládačku v komplexním
a vysoce osobním způsobu, jakým
se každý z nás učí.

nás příjemnější dostávat postupně konkrétní a jednodušší úkoly,
které můžeme rychle splnit nebo
zda raději vidíme celý proces před
sebou, abychom se mohli rozmyslet, které částečné úkoly chceme
udělat nejdříve a které až později.
Posledním tématem v téhle oblasti je struktura – to, zda potřebujeme úkol vysvětlit krok za krokem
nebo zda potřebujeme nejdříve
vidět celý obrázek a až poté si ho
rozdělit do menších částí.

Do oblasti emocí Dunnovi zahrnuli motivaci, která může být vnitřní
nebo vnější. Odpovědnost, která
souvisí s autoritou a tím, jestli potřebujeme někoho, kdo nám říká,
co máme dělat nebo autonomií
a potřebou si úkoly samostatně
plánovat a realizovat. Vytrvalost,
která souvisí s velikostí úkolů
a schopností je dokončit stejně
tak jako s porozuměním toho,
proč daný úkol děláme. Velikostí
úkolů je myšleno to, zda je pro
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Cvičení

Sociální prvky
Sociální prvky určují, do jaké míry
hrají ostatní důležitou roli v našem
učení. Zda dáváme přednost samostatné práci nebo raději pracujeme v týmu. Zda chceme podporu
vedoucích a potřebujeme si ověřovat, zda úkol plníme správně či
raději hledáme svou vlastní cestu
a vyhovuje nám větší míra nezávislosti. Sem Dunnové zahrnují také
autoritu – zda si potřebujeme na

věci přicházet samy a nezávisle,
nebo zda dáváme přednost učení
se z expertních zdrojů.
V této oblasti je důležité zohlednit, co přesně se mladí lidé
učí – pokud je učíme, jak něco
konkrétního dělat, bude potřeba
společné práce pravděpodobně
vyšší, než když jim budeme předávat informace a fakta.

Pojďme se podívat na jednotlivé prvky podporující učení na
základě otázek. Do kolonky vpravo si můžete zapsat své
preference. Pokud máte kolem sebe tým, se kterým pracujete
pravidelně, můžete sdílet své potřeby navzájem. Po případě,
pokud právě realizujete aktivitu, můžete si do tabulky zapisovat pozorování, jak je na to vaše skupina.

Oblast

Prvky

Klíčové otázky

Prostředí

Zvuk
Světlo
Teplota
Rozesazení

Dávají zúčastnění přednost
hlasitému hlučnému prostředí
nebo tichému, tlumenému
a chladnějšímu?

Moje pozorování

Mělo by být prostředí
vytvořeno formálněji (lavice
a židle) nebo neformálněji
(polštáře a sezení na zemi)?

Psychické prvky
Každý a každá ze zúčastněných
bude zpracovávat informace jinak.
Někdo pochopí koncepční témata
snáze, když je představeno od
menších částí k celku. Jiní zase
potřebují začít od celku a poté se
soustředit na detaily. Dále sem patří dvojice impulz a reflexe: jestli se
rovnou po zadání úkolu vrhneme
na věc nebo zda potřebujeme čas,
abychom si promyslely, co a jak
udělat a po případě se zeptaly na
to, co pro nás není srozumitelné.
Ovšem pozor, styl učení se může
projevovat jak pozitivně, tak negativně. Účastníci a účastnice jsou
schopni se snáze vyjádřit k tém,
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Emocionální

které pro ně mají silnou emocionální vazbu. Z průzkumů Dunnových vyplývá, že pro většinu lidí je
důležitých průměrně 6 ze 14
prvků, ostatní pro ně při učení
nehrají žádnou roli. Pokud pustíme
v místnosti hudbu, může se stát,
že některé ze zúčastněných to
v učení podpoří, jiné to však může
zablokovat. Jak tedy vytvořit
ideální stav? Například tím, že si
zúčastnění vezmou vlastní mobily
a pustí si hudbu do sluchátek,
všichni si tím pádem vyberou svou
preferovanou možnost a přitom
nebude rušit ostatní, kteří potřebují ticho.

Podpora
motivace
Vytrvalost
Vlastní
zodpovědnost
Struktura

Potřebují zúčastnění hodně
emocionální podpory?
Zůstanou u úkolu, dokud ho
nesplní?
Jsou schopni převzít za úkol
vlastní zodpovědnost?
Potřebují rozumět struktuře,
programu a harmonogramu?

Sociální

Fyziologické

Individuální
Dvojice nebo
skupinky
Vedoucí aktivity
Různorodost

Pomáhá zúčastněným při učení
samostatná práce nebo se radši
věnují úkolu společně?

Vnímání
Čas
Pohyblivost/
možnost pohybu

Pomáhá zúčastněným věci slyšet,
vidět, osahat si nebo cítit?

Jak moc potřebují nebo chtějí
úkoly a učení provádět?

Potřebují při úkolu něco dělat
(mlsat něco, hrát si s něčím
v ruce, kreslit si…)?
Jaký je ideální čas k učení?
Potřebují se při učení pohybovat?

Psychologické

Systém
Analýza
Impulz
Reflexe

Jak se stavějí zúčastnění k úkolu
– od detailu k celku nebo od
celku k detailu?
Vrhají se na úkol, nebo si dávají
na čas?
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Tipy na závěr
Jak můžeme všechny tyhle informace
využít při tvorbě aktivit?
Fáze skupinové dynamiky
Zohledněte, v jaké fázi vývoje se skupina nachází. Schopnost učení prochází vývojem
v souvislosti s vývojem skupiny, pocitem bezpečí a důvěry ve své místo ve skupině.
V prvních fázích vývoje spíše volte zaměření na témata tak, abyste podpořili společné
porozumění tomu, o čem a proč mluvíme a možnost sdílet a přinášet vlastní předchozí zkušenosti. Postupně přidávejte více aktivit, při nichž si zúčastnění mohou věci
sami zkoušet a později i vytvářet. Stále více také pracujte s přenosem do praxe – kde
účastníci a účastnice vidí propojení na vlastní život, jak mohou naučené ve svém životě využít, popřípadě co a jak změnit, aby to bylo v praxi pro skupinu využitelné.

Různorodost aktivit
Jak už v publikaci opakovaně zaznělo, je důležité střídat různé aktivity. Poté, co vytvoříte program, si ho v týmu ještě jednou projděte a podívejte se na to, zda v něm jsou
aktivity, zohledňující různé styly učení, zda střídáte různá prostředí nebo čas v celé
skupině, v menších skupinkách a čas na individuální práci.

Střídání náročnosti aktivit
Učení je tím silnější, čím různorodější impulzy dostáváme, i mozek někdy potřebuje
pauzu, aby si mohl všechno, co jsme do něj nalili, utřídit a zaškatulkovat. Střídání
fyzických aktivit, povídání a sdílení ve skupině s hlubším přemýšlením a reflexí může
pomoci. Stejně jako střídání fyzických a pohybových s klidovými aktivitami.

Zapojení skupiny
Zvláště při práci s mládeží je co největší zapojování skupiny do aktivit důležité. Hlavně
kvůli podpoře učení se do života a s tím související soudržností, motivací a vývojem
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skupiny i jednotlivých členů a členek. Ať už se jedná o úklid místnosti, psaní zápisu
nebo zprávy nebo vedení krátkých aktivit s vaší podporou, čím více budeme účastníky
a účastnice zapojovat, tím budou motivovanější. Zároveň s ohledem na dynamiku
skupiny je dobré zapojit nějakým způsobem všechny. Začněte přemýšlet nad tím, jak
zúčastněné zapojovat už během příprav aktivity, abyste jim mohli nabídnout různé
alternativy. A pokud máte možnost během aktivit dát prostor účastníkům a účastnicím, ať sdílejí s ostatními něco, v čem jsou dobří a naučí ostatní konkrétní dovednosti,
bude to ještě lepší. Stejně tak můžete skupinu zapojit do vysvětlování složitějších
témat, zvláště pokud máte ve skupině zkušenější účastnice.

Využití různých prostředí
Pokud to možnosti jen trochu dovolí, měňte během aktivit prostředí. Někdy
i patnáct minut v jiném prostředí dokáže divy. A pokud to není možné, měňte
alespoň způsob práce v místnosti. Stoupněte si někam jinak, ať se skupina musí
otočit, nechte všechny rozesadit se na různá místa, pracujte se světlem v místnosti, využívejte hudbu, ozvučení nebo i různé zvukové signály, které můžete
spojit s konkrétním typem aktivit nebo začátkem a koncem aktivity. Může pomoci
i to, že v místnosti vytvoříte specifická místa, třeba rohy, kdy každý může sloužit
k jinému účelu. V jednom rohu může být odpočinkový prostor, v jiném pohybový
nebo sportovní, v dalším pak inspirační koutek. Mějte na paměti, že i vzhled místnosti ovlivňuje učení, pokud jsou v prostoru vizuální stimulanty, ať už jde o barvy
nebo třeba zavěšené materiály, které jste během aktivit vytvořili. To vše může
podpořit vztah k učení.

Prostor a čas zastavení a ocenění
Někdy máme pocit, že učení končí v momentě, kdy řekneme poslední větu nebo
skončí aktivita. Jak jsme ukázaly na příkladech různých stylů učení, některé z nás
potřebují víc času na to, aby si věci srovnaly v hlavě a pochopily, co se všechno stalo, jak a proč. Vytvářejte během aktivit prostor, kde tohle přemýšlení může probíhat.
Kromě přemýšlení dejte skupině i možnost vrátit se znovu k tomu, co se během aktivity stalo, zamyslet se nad významem, po případě nad otázkami, které se jim ještě
objevují. Je možné z podobného momentu udělat i pravidelný rituál, ať už na začátku nebo na konci aktivit. Dobře zvolená otázka může tento proces podpořit. Prostor
k zamyšlení by také mohl, a možná měl, sloužit k tomu, aby si účastníci a účastnice
mohli uvědomit, že se posouvají, mohli navzájem své posuny sdílet a oceňovat je.
A ocenění by mělo přicházet i z naší strany, učení je dřina a ne vždy se nám chce.
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Ptejte se, poslouchejte a pozorujte
Práce s mládeží a neformální vzdělávání jsou kontaktní sporty. Bez praxe se v nich zdokonalit nedokážeme. O naší reflexi, ať už individuální nebo v týmu, jsme mluvily, hlouběji
můžeme porozumět tomu, co se se skupinou děje jen díky tomu, že se začneme ptát
a poslouchat, co nám účastníci a účastnice říkají. A když máme během aktivit chvíli, sledujme, co se ve skupině děje. Zvláště pokud s podobnými aktivitami začínáte, může být
dobré si zavést „terénní deník“, kam si můžete psát jak to, co s vámi sdílejí zúčastnění,
tak i svá pozorování, myšlenky, dojmy a otázky. A pravidelně se k němu vracet.
Stejně jako u všech kontaktních sportů, i v práci s mládeží pomáhá trénink. A jako
u všech sportů nejde jen o to mít fyzičku, musíme rozumět i pravidlům, být sehraní se
svým týmem uvědomovat si, co jsou naše silné stránky a kde se naopak potřebujeme
spolehnout na ostatní. Další vzdělávání nám může pomoci rozšiřovat si obzory, nejen
přímo v naší specializaci, ale i v tom, co všechno je možné, ať budeme čerpat z toho,
jak tuto práci dělají jinde, jak pracovat s dalšími tématy nebo si pro další rozvoj odskočíme do úplně jiné oblasti, ve které se pracuje s lidmi. A také potřebujeme tu práci
prostě a jednoduše dělat, zkoušet si různé možnosti a taky si ji aspoň trochu užít.
Nakonec, škola života nikdy nekončí.
Doufáme, že vám tato publikace na vaší cestě prací s mládeží přinesla a snad ještě
přinese další inspiraci.
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