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V následujícím příspěvku bych vám ráda představila způsob, jakým uchopuji FIE lekce při práci se
studenty psychologie na Pedagogické fakultě UK. Kurzy pro studenty i navazující rozvojové skupiny jsou
realizovány v rámci činnosti ATC Instrumentálního obohacování R. Feuersteina Katedry psychologie
PedF UK.

O realizovaných skupinách
Studenti psychologie na PedF UK si mohou v rámci nabídky volitelných kurzů vybrat
mj. dvousemestrální kurz „Úvod do metody instrumentálního obohacování“. Jeho cílem je představit
a na konkrétních příkladech ukázat, co je zprostředkované učení a jak je možné je využívat
v pedagogické i psychologické praxi. Je veden sebezkušenostně – zážitkově.
Studenti tedy pracují s jednotlivými instrumenty a procházejí jejich stranami podobně jako uživatelé
metody v jiných kontextech. Ve skupině bývá 20 – 30 studentů. Kurz probíhá ve dvou základních
formách – pravidelně (1 setkání týdně v délce 90 minut) nebo blokově (3 dny po 8 vyučovacích
hodinách). Konkrétní obsah je potřeba přizpůsobovat právě organizaci kurzu tak, aby zároveň plnil své
cíle a aby pro studenty bylo možné se soustředit na práci a těžit z ní. V prvním semestru se studenty
vždy pracujeme primárně s instrumentem Uspořádání bodů, v druhém semestru pak volím jako
primární instrument Porovnávání nebo Kategorizaci. Důvodem této volby je ukázat možnost práce
v jiné modalitě a zároveň rozvíjet vyšší myšlenkové operace.
Kromě primárního instrumentu je studentům představena osobnost R. Feursteina, základy teorie
Instrumentálního obohacování, je jim popsán systém instrumentů (řada Standard a řada Basic), je jim
nabídnuto nahlédnout do dalších instrumentů, jsou popisovány příklady užití metody v praxi.
Seznamují se také s baterií LPAD (baterie R. Feuersteina pro realizaci dynamické diagnostiky).
Při pravidelné výuce lekce obvykle vypadá tak, že se společně připravíme na vstup do stránky (pohled
na stránku, porovnání s předchozí stranou, popis obsahu, plánování postupu práce). Následně se
studenti pustí do samostatného řešení strany. V té době jako lektor zároveň procházím třídu a sleduji
práci jednotlivců, zároveň na tabuli sepisuji otázky směřující k reflexi práce na stránce. Důvodem
tohoto kroku je nabídnout činnost související s lekcí těm, kdo stranou projdou rychleji. (Kdo má
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hotovou stránku, promýšlí níže uvedené otázky a své odpovědi písemně formuluje na druhou stranu
pracovního listu). Struktura otázek bývá obvykle následující:






porovnejte vyřešenou stránku se sousedem
jak se vám pracovalo na stránce? S jakými obtížemi jste se setkávali? Co vám pomohlo je
překonat?
jaké strategie jste používali? V čem se osvědčily? V čem naopak ne?
co je z vašeho pohledu zásadní pro tuto stranu? (otázka směřuje k formulaci principu
vynořujícího se na dané straně)
co vás napadne, když se řekne „….“ (zde uvádím vždy nějaký pojem, který je pro danou stranu
zásadní – např. nápověda, asymetrie, více cest apod. Jde o nabídku tématu k přemostění,
nicméně tato nabídka vychází z mé zkušenosti z práce se stranou. Proto musím být vždy
připravena na to, že se téma nemusí ujmout a že studenti budou sdílet zcela odlišné
zkušenosti).

Zejména při práci ve větší skupině vnímám jako obzvláště cenné rozhovory ve dvojicích
při porovnávání vyřešené stránky se sousedem. Tehdy studenti zcela přirozeně kromě řešení sdílejí
také použité strategie, hovoří o obtížích na stránce. Zásadním krokem následně je vyzvat je
ke společnému sdílení v celé skupině tak, aby se studenti obohacovali navzájem. To je také záměrem
v poslední fázi práce nad stránkou – při společném sdílení a reflexi strany. Postupem času, když již
studenti mají zkušenost s instrumentem, je součástí reflexe strany také diskuze o použitých
kognitivních funkcích. Studenti pracují s jejich seznamem a jsou tázáni, kterou z kognitivních funkcí
na dané straně nejvíce potřebovali použít. Součástí otázky je také prosba o zdůvodnění – proč právě
tuto kognitivní funkci a jak konkrétně se to projevovalo. Nedílnou součástí práce na stránce je
přemosťování principů, které studenti formulují v rozhovorech. (Oni sami reflektují moment
přemosťování jako zcela zásadní). Zároveň studenty žádám o písemné formulování vlastního principu
při dokončení práce na stránce. Principy následně sdílejí (chtějí-li se podělit), případně o nich dále
hovoříme.
V závěrečné části hodiny (obvykle 15 – 20 minut) se věnujeme teoretickým východiskům metody,
představení jiných instrumentů nebo příkladům užití metody v praxi. V průběhu semestru se věnujeme
těmto tématům: strukturální kognitivní modifikovatelnost, zkušenost zprostředkovaného učení,
deficitní kognitivní funkce, osobnost R. Feuersteina, cíle Instrumentálního obohacování.

Probíhá-li výuka blokově (8 vyučovacích hodin denně, 3 dny), pak se vždy ve dvou výukových blocích
(tj. 2x 2 vyučovací hodiny) věnujeme práci nad stranami primárně zvoleného instrumentu. Postup
práce je podobný, jako je popsáno výše (kromě závěrečné teoretické části). V dalším bloku dne
pracujeme s ukázkou jiného instrumentu (z řady Standard i Basic, vždy s uvedením do rámce práce tak,
aby byl pro studenty srozumitelný, a s komentářem o použití instrumentu). Čtvrtý výukový blok je
věnován teoretickému rámci metody, který je na tomto místě pojímán hlouběji a komplexněji. Zároveň
vždy kladu důraz na propojení teorie s praktickým zážitkem studentů ze společných lekcí FIE.
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Osvědčuje se také využít videa natočená přímo ve Feuersteinově institutu v Izraeli a následně o nich
hovořit s cílem pojmenovat klíčové prvky teorie. (Videa jsou volně dostupná na kanálu YouTube).

V tom, že je studentům nabízena možnost prakticky se seznámit s metodou Instrumentálního
obohacování, vidím hluboký význam. Mají příležitost seznámit se se zcela konkrétní a prakticky
využitelnou metodou. Zároveň nejsou při jejím studiu pasivními příjemci, ale naopak zcela aktivními
tvůrci vlastního poznání. Mají příležitost rozvíjet sebe sama a také hlouběji poznat své spolužáky,
vnímat jejich pohledy a tak se navzájem obohacovat. Jako užitečné vnímám také setkání s praxí, které
je zprostředkováno skrze práci s metodou.
Nicméně uvedení tohoto kurzu přináší také některé překážky (nebo možná spíše lektorské výzvy).
Pro samotný proces sdílení se jako nevýhodný jeví vysoký počet studentů ve skupině. V přítomnosti 30
spolužáků je mnohdy velmi obtížné najít odvahu sdílet s ostatními své prožitky a myšlenky. Probíhá-li
hodina 1x týdně, pak je organizačně náročné vždy uspořádat třídu tak, aby podporovala sdílení („stoly
do U“) – z časových i prostorových důvodů. Studenti tedy sedí v řadách, což je další překážkou
pro společné sdílení. Zásadní je rovněž otázka hodnocení – kurz je ukončován klasifikovaným
zápočtem. Je však nemožné a nežádoucí hodnotit způsob práce studentů v hodinách Instrumentálního
obohacování. Podmínkou pro udělení zápočtu je tedy docházka. Posledním faktorem, který může
ovlivňovat průběh hodin, je zvláštní role, ve které se studenti ocitají. Jsou zároveň uživateli metody,
nejsou připravováni na to, aby se stali jejími lektory, ale současně je jim poodkrývána filozofie metody,
jsou vysvětlovány jednotlivé principy. To může mnohdy působit matoucím dojmem.

Studentům projevujícím hlubší zájem o metodu, ale také pedagogickým pracovníkům, psychologům
a dobrovolníkům v oblasti vzdělávání jsou v rámci činnosti ATC na Katedře psychologie nabízeny také
rozvojové skupiny. V rámci těchto skupin účastníci společně procházejí stranami vybraných
instrumentů (dle struktury práce v instrumentu). Cílem skupin je rozvíjet sebe sama i své profesní
kompetence. V současné době jsou realizovány dvě skupiny, každá se setkává 1x týdně na 75 – 90
minut v prostorách Katedry psychologie. Má cca 8 členů. Jejich společnou charakteristikou je zájem
o seberozvoj a mnohdy také praktická zkušenost z oblasti vzdělávání nebo poradenství. V tomto směru
se průběh jednotlivých setkání liší od kurzů realizovaných v rámci běžné výuky. Členové rozvojových
skupin mnohdy hlouběji reflektují vlastní proces přemýšlení a jsou otevřenější ke sdílení v rámci
skupiny. Za dobu fungování rozvojových skupin jsme se společně věnovali řadě instrumentů
(Uspořádání bodů, Porovnávání, Instrukce, Ilustrace, Sylogismy, čekají nás Tranzitivní relace).
Při výběru instrumentů si dovoluji experimentovat a nenásledovat zcela posloupnost jednotlivých
nástrojů. Výběr instrumentu provádím a proces práce nad stranami zprostředkovávám vždy vzhledem
k dané skupině a vzhledem ke zkušenostem jejích členů.
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Jak to vidí studenti (členové skupiny)
V následující části bude představeno, jak studenti chápou na základě absolvovaných kurzů
Instrumentální obohacování a v čem vnímají přínosy FIE pro sebe sama. Mnohé bude uvedeno
citacemi jednotlivých studentů, které následně okomentuji.
Nejprve tedy odpovědi na otázku: „Co mě napadá, když se řekne FIE?“ Studenti jmenují:













přemosťování – přenesení úkolu
z instrumentu do reálné situace
zprostředkování – dovedení otázkami
k uvědomění
strategie řešení problémů
nalézání nových úhlů pohledu
„Dejte mi čas, chvilku si to rozmyslím.“
všechna řešení jsou správná (zde si
dovolím přidat komentář – pokud
dokážu své řešení zdůvodnit a obhájit)
rozvoj sebedůvěry, kreativity
hodnocení dle individuální normy
důležitý je proces, ne výsledek
není to soutěž
posilování kognitivních funkcí















uvědomění!!!
spolupráce
rozmanitost – více pohledů na věc
možnost volby
ponoukání k přemýšlení
kreativita, představivost
vytváření nových spojů v mozku
zaměření na detaily
vidět skrytý potenciál u klientů
inteligence není stálá, dá se rozvíjet
dává prostor různým pohledům
člověka na věc a žádný nezavrhuje
dává každému čas, jaký potřebuje
pracuje se s individuální normou, ne se
skupinovou

Lze tedy shrnout, že přemýšlejí-li studenti o metodě Instrumentálního obohacování a mají-li ji
charakterizovat, pak kladou důraz na její zásadní prvky. Vnímají její cíl – rozvíjet potenciál člověka
a jeho kognitivní funkce. Hovoří také o procesu samotné práce, který je dán zejména
zprostředkováním a přemosťováním, hledáním nových úhlů pohledu a jejich sdílením, důrazem
na metakognici. Vnímají, že důležitou podmínkou je zajištění klidu na práci a soustředění na samotný
úkol.
Ráda se studentů i členů rozvojových skupin tážu na to, v čem vnímají přínos metody – pro sebe
i pro svou profesní dráhu. Před shrnutím jejich pohledů si dovolím vložit výroky samotných studentů
a členů rozvojových skupin. Jsou totiž zcela autentické, osobní a odhalují to zásadní. A tak mohou být
čtenáři velkou inspirací.
Studentka psychologie, po instrumentu Uspořádání bodů:
Uvědomila jsem si, jak na zcela banální záležitosti mohou lidé nahlížet odlišně. Lidé na stejné věci nahlíží jiným
způsobem, ačkoliv nám se leckdy zdá, že řešení určitého úkolu/situace má řešení jen jedno a až po odhalení jiného
řešení nám dochází, že se na věc můžeme dívat i z jiných úhlů.
Uspořádáním bodů jsem si navíc procvičila prostorovou orientaci a pochopila, jak hodně má na mne vliv stres.
Jakmile jsem pociťovala, že nestíhám nebo jsem oproti ostatním pozadu, spojování bodů mi přestalo jít. Když jsem
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se nad tím zamyslela, přesně tak se chovám i v životě. Stres a tlak má na lidi (minimálně na mne) neskutečný vliv.
Kdybych eliminovala nátlak, který na mne při řešení různých věcí doléhá, měla bych dozajista mnohem lepší
výsledky.
Možná je dobré zmínit, že se děti/lidé touto metodou učí trpělivosti a rozvážnosti. Věřím, že děti (a leckdy i já) by
nejradši úkoly řešily hned, bez jakéhokoliv přemýšlení. Mnohdy mám pocit, že řešení je jasné, avšak a když se nad
tím spolu se třídou zamyslíme, najednou už tak jasné není. A není to tak i v životě? Ano. Zkrátka je dobré nad
věcmi přemýšlet, než se do nich střemhlav rovnou pustit.
Naopak někdy (převážně u uspořádání bodů) to bylo zcela opačně. Když jsem se na stránku podívala, přišlo mi
nemožné úkol splnit. A jakmile se o tom hovořilo, diskutovalo a já do daného problému pronikla, všechno bylo tak
snadné a šlo to rychle. I v životě je dobré se nad věcmi zamýšlet. S odstupem času se nám těžké může zdát lehké.

Studentka psychologie, po instrumentu Uspořádání bodů:
Ze začátku jsem byla lehce vykulená, o co se vlastně jedná. Nedokázala jsem přesně uchytit význam toho celého.
Příliš otázek, pomalé tempo (které je pro mne jako pro dost rychlého člověka velký nezvyk) a popisy stránek,
u kterých si říkáte, proč mám popisovat něco tak banálního? Netrvalo ovšem dlouho a můj první dojem se změnil.
Postupem času jsem si začala každé setkání užívat více a nacházela v něm hlubší smysl. Otázky, které provokují
k asociování do běžného života, jsou pro mne mnohdy velkou výzvou. V nich samotných vidím však velký přínos
zejména do mé budoucí profese, ve které je schopnost propojovat si určité skutečnosti dohromady nezbytná. Moc
užitečná mi přijde však i zpětná vazba, se kterou se v rámci celé metody pracuje. Ta dává možnost vyjádřit
každému svůj vlastní názor a zároveň bych řekla, že učí jedince svůj názor mít a nebát se ho vyjádřit. Spousta úhlů
pohledu na danou věc přináší ostatním poznání, že jsou lidé, kteří to vidí jinak. Toto vše má velký přínos jak do
osobního, tak profesního života.
Další věc, která se mi na metodě líbí, je ta, že „učitel“, zde působí spíše jako takový „průvodce“. To se odráží v tom,
že je dán velký prostor samotným „žákům“ a jejich osobnostní individualitě. Nikdy neexistuje špatná odpověď,
vždy se jedná pouze o jiný úhel pohledu, kterému je připisována stejná váha. Důležitá mi přijde rovněž práce
s individuální časovou potřebou jedince, která je celkově ve společnosti často opíjena.
To, co mi také skupina přináší, bych nazvala „klid“. Určitým způsobem mne donutí vždy zastavit, být v ten moment
„tady a teď“ a nehnat se kupředu. Možná i proto na mne setkání působí jistým způsobem relaxačně.

Studentka psychologie, po Uspořádání bodů:
Hodiny FIE pro mě jsou užitečné zejména tím, že si člověk rozvíjí nové způsoby myšlení, které běžně nemá možnost
stimulovat. Je veden k tvořivé práci také tím, že většinou žádná odpověď není špatná. Velmi to pomáhá, díky
vedení lektora, uvědomovat si běžně používané vzorce chování a myšlení, k jejichž reflexi by se člověk normálně
nedostal. Velmi se mi tedy líbí propojování úkolů s běžnými situacemi ze života, a nalézání nových způsobů jejich
řešení. Pro příklad: U pokročilého spojování bodů na mě body působily jako nezvládnutelná směsice teček, stejně
jako na mě občas působí začátek školního roku, kdy se na nás navalí spousty prací. Postupně ale, jak se člověk
pustí do spojování (řešení jednotlivých prací ve škole), tak se do toho dostane a přijde na to, že nic není tak hrozné,
jak se zdá.

Botanička, studentka pedagogického minima, po instrumentu Instrukce:
Hodiny FIE mi ukázaly, jak pracovat s instrumenty, zjistila jsem, že řada úkolů dává více možností řešení a je jen
na mně, které si zvolím. Můžu se držet „při zemi“ a pracovat jen s informacemi, které jsem získala v předchozích
úkolech, nebo zařadit i jiné prvky a tím posunout smysl úkolu, jež jsem na začátku neviděla. Tato tvůrčí volnost mi
přijde skvělá, i když mi opakovaně nabourává mé školní stereotypy o jednom správném postupu a jednoznačnosti
řešení. Při hodinách FIE je zajímavé sledovat, jak se s tímto problémem vypořádávají ostatní kolegové, mnohdy
v instrukci naleznou zcela nové věci, které mě vůbec nenapadly. Je to tedy i o poznávání vlastního myšlení a
myšlení ostatních. Pokud budu v budoucnu vyučovat, chtěla bych se FIE přístupem inspirovat a zařadit do hodin
více volnosti myšlení, naučit žáky nebát se vyjadřovat své myšlenky a názory, diskutovat o možnostech řešení úloh
ve škole s přesahem do jejich budoucího života.
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Učitelka, po instrumentu Instrukce:
Hodiny FIE jsou pro mě užitečné asi nejvíc pro učitelskou praxi. Konkrétně:
 pomáhá mi nahlédnout, jak přemýšlejí ostatní, jak strukturují svou práci, jaké postupy a schémata
používají pro orientaci v problémech;
 nutí mě víc přemýšlet o metodách, které používám;
 slovní formulace toho, jak jsem o čem přemýšlela, mi pomáhá být ve sledování vlastních myšlenek
mnohem přesnější
Provokují ve mně otázky: „Jak je možné vést žáky k tomu, aby přistupovali bez obav k řešení méně
strukturovaných úkolů?“, „Jaké zaběhnuté vzorce používám já?“

Studentka psychologie, lektorka programů primární prevence, po instrumentu Instrukce:
Instrument Instrukce na mě zpočátku nepůsobil příliš sympatickým dojmem, jelikož se mi zdál hodně matematický
a geometrický a já geometrii během studií na SŠ neměla v lásce, poněvadž jsem nikdy neoplývala dobrou
prostorovou představivostí. Avšak při podrobnějším prozkoumání jednotlivých stránek jsem začala zjišťovat, že
když si řádně pročtu instrukce a prohlédnu si zadaný úkol, tak ke mně řešení snáze přicházejí a já se nemusím
vztekat nad tím, jak hrozivě to vypadá. To je to, co mě instrument naučil - nezaleknout se prvního dojmu, ale dát
úkolu prostor na analýzu a rozkrokovat si zadaný problém na menší části, aby nebyl tak zahlcující. Také jsem se
zlepšila v zaměření pozornosti na jeden úkol, před tím jsem pravidelně praktikovala "multitasking" a dané
povinnosti neplnila pečlivě, spíš napůl, aby se všechno stihlo, což se odráželo na kvalitě práce. Nyní se snažím
koncentrovat pouze na jeden podnět a to plně a zjišťuji, že nejen má práce je kvalitnější, ale i se mi to daří časově
vše skloubit. Něco na tom heslu "Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím" bude. :-)

Z reflexí je patrné, že pro členy jsou zásadní zejména oblast osobnostně-sociálního rozvoje a oblast
metakognice (včetně používaných kognitivních funkcí). Směřují tedy k zásadním cílům, o jejichž
naplnění FIE usiluje. Z oblasti osobnostně-sociální zmiňují zejména vnímání sebe sama, vlastních
procesů myšlení i vlastních obav (z tématu či náročnosti úkolu, ze sdílení, z nároků na svou práci)
a rozvoj postupů pro jejich překonání. Popisují rozvoj vlastní trpělivosti a rozvážnosti i zlepšující se
schopnost pracovat s vlastní pozorností, zpomalení pracovního tempa a rozvíjející se dovednost dopřát
si chvilku času. Důležité je také uvědomování si vlastní svobody ve vztahu k řešení úkolu a nakládání
s ní. (U dospělých, mnohem častěji než u dětí, vnímám, jak právě uvědomění si vlastní svobody a její
využití je pro uživatele metody obtížné.) Ve vztahu k druhým opakovaně zdůrazňují významnost toho
vnímat pohled druhého, který se může v mnohém lišit (a to není samozřejmé), a poznávat procesy jeho
myšlení. V oblasti metakognitivní je zásadní vůbec samotný důraz na reflexi procesu myšlení
(od samotného sběru informací přes plánování postupu práce po následné zhodnocení vhodnosti
a výhodnosti volených postupů). Často hovoří o tom, že nejde o samozřejmé kroky a vnímají jako
cenné, že právě tomuto procesu je v průběhu FIE věnován čas a prostor.

Co se při práci se studenty (dospělými) osvědčuje a co lze doporučit
V závěrečné části shrnu zkušenosti z práce se studenty a členy rozvojových skupin a popíši oblasti,
které se ukazují jako zásadní a které mohou výrazně pomoci při provázení podobné skupiny jejími FIE
lekcemi.
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Organizační a praktické otázky
Jako zásadní se ukazuje počet členů ve skupině. Standardní počet studentů (30 na kurz) se jeví jako
nevyhovující – při takovém počtu jednak není možné věnovat individuální pozornost jednotlivým
členům skupiny, jednak je velmi obtížné zajistit každému dostatečný prostor k osobnímu sdílení.
Zároveň také, je-li skupina smíšená a studenti se navzájem neznají (nejde-li o kolegy z jednoho
ročníku), je výrazně obtížnější vytvořit prostředí důvěry, ve kterém jednotlivci budou ochotni sdílet své
úvahy i prožitky. Vnímám jako podstatné si tento aspekt uvědomit a vzhledem k němu následně vést
zprostředkování.
Zejména ve větší skupině se objevují tišší (nebo dokonce mlčící) členové. Vnímám jako vhodné
důvěřovat tomu, že pracují společně s ostatními členy skupiny, promýšlejí své odpovědi, vnitřně
zdůvodňují a vytvářejí přemostění. Snažím se tedy důvěřovat tomu, že se skrze práci na instrumentu
rozvíjejí. Zároveň je možné a smysluplné v průběhu zprostředkování klást důraz na některé
z parametrů zkušenosti zprostředkovaného učení – zprostředkování sdílení; zprostředkování
a individuální a psychologické odlišnosti a zprostředkování pocitu sounáležitosti, a tak i tyto mlčící
členy zvát (a vybízet) ke sdílení. Vnímám však jako důležité toto přinášet jako nabídku, nikoliv jako
povinnost.
Zajímavá je rovněž otázka organizace setkávání – zda je vhodnější setkávání pravidelné po delší dobu
(týdně) nebo blokové (3 intenzivní dny). Každá z variant má svá pro a proti – jak z hlediska prožívání
studentů (členů), tak z hlediska organizace. Probíhají-li setkávání každý týden, mají uživatelé metody
větší prostor hlouběji prožít a promyslet své zkušenosti z lekce. Zároveň je snadnější se v průběhu času
opakovaně vracet k některým přemosťovaným tématům a hlouběji je propracovávat. Při intenzivní
blokové výuce je nezbytné připravit strukturu setkání tak, aby byla pestřejší a aby účastníky stále
vtahovala a zajímala. I přes nedostatek prostoru pro zažití jednotlivých témat může být prožitek
z takového intenzivního setkání hlubší a více „vtahující“ do metody.
Nároky na zprostředkovatele při práci s dospělou skupinou
Ve zcela obecné rovině se nároky na zprostředkovatele při práci s dospělou skupinou nijak neliší
od jeho práce s jakoukoliv jinou skupinou, pakliže chce být zprostředkovatelem FIE. Vždy je potřeba
mít na mysli jednotlivé parametry zprostředkování, cíle metody a cíle práce na jednotlivé stránce.
Naprosto zásadní je být si stále vědoma toho, s jakou skupinou právě pracuji (jaké jsou její potřeby),
a podle toho zdůrazňovat konkrétní parametry zprostředkování, formulovat otázky a vést členy
skupiny k formulaci principů a přemosťování. Z toho samozřejmě vyplývá, že prakticky je práce
s dospělou skupinou odlišná od práce se skupinou dětskou. Pro dospělé (studenty univerzity či
pedagogické profesionály) bývají úkoly mnohdy snadné, o to více je potřeba během zprostředkování
zaměřit rozhovor na prováděné myšlenkové procesy, na formulaci principů a přemostění. Tehdy začíná
být úkol pro uživatele smysluplnou výzvou.
Podobně jako při práci s dětmi, vnímám jako podstatné být při práci s dospělou skupinou otevřená
novým pohledům a nápadům, které členové skupiny přinášejí, být pozorná vůči tomu, co a jak členové
skupiny formulují, a věnovat těmto myšlenkám prostor, nezaleknout se jich. Je velmi pravděpodobné,
že zazní názory a myšlenky, se kterými jsem se coby zprostředkovatel nikdy nesetkala. To je na práci
zprostředkovatele krásné, zároveň to na zprostředkovatele klade nárok ponechávat si otevřenou mysl.
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(V jedné skupině jsme např. hovořili o tom, jak maximálně tlustá může být čára, aby šlo stále ještě
o čáru – aby se z ní nestal obdélník.)
Na co klást důraz v průběhu zprostředkování
Samozřejmostí je zohledňování všech parametrů zprostředkovaného učení, obzvláště pak prvních tří
(zaměřenost a vzájemnost, zprostředkování významu a zprostředkování přesahu). Zejména při práci
s dospělou skupinou se snažím klást důraz na vnímání sebe sama (roviny osobní – prožitkové a růstové
i roviny metakognitivní), sdílení ve skupině, otevřenost a vytváření prostoru pro pestré pohledy
na tutéž otázku či situaci. Naprosto zásadní je nespokojovat se s obecnými odpověďmi (ve smyslu
„s tím se setkávám všude“), ale opakovaně členy skupiny vyzývat k pojmenovávání konkrétních situací
a zážitků (kde konkrétně, kdy naposledy, jak to vypadá apod.).
Velmi se mi osvědčuje vyzývat účastníky skupiny, aby na konci hodiny písemně formulovali (na druhou
stranu řešeného listu) to, co si z dané lekce odnáší, co pro ně bylo zásadní, co pro ně bylo principem
strany. Poté, co má každý chvilku na promýšlení, mohou ti, kdo chtějí, sdílet své myšlenky. Tento krok
vnímám jako způsob uzavření lekce a upevnění principů, které byly pro danou skupinu důležité. Příklad
takových shrnutí po práci nad stránkami Uspořádání bodů čtenář nalezne na konci tohoto příspěvku.
Sám tak uvidí, jak mocný tento krok je. Zároveň si všimne, že nejde pouze o formulaci principů, ale
vůbec o zachycení myšlenek nad stránkou – i to výrazně napomáhá reflexi vlastního procesu
přemýšlení a prožívání strany.

Závěr
Práce se studenty (a pedagogickými profesionály) se ve své obecné podobě neliší od práce
nad stránkami instrumentu s jakoukoliv jinou skupinou. Liší se ovšem způsob, jakým členové skupiny
dokážou hovořit o vlastní práci nad stránkou (tedy jejich schopnost sebe-reflexe a pojmenovávání
metakognitivních procesů). Díky tomu je možné pokračovat v diskuzích o stránce do větší hloubky
jednotlivých témat a promýšlet „sofistikovanější“ přemostění. Zprostředkovatel musí být schopen tuto
hloubku vnímat, sledovat a reagovat na ni zprostředkujícími otázkami tak, aby proces sdílení byl
pro uživatele rozvíjející a přínosný. Přesto však – struktura i princip práce zůstávají stejné jako při práci
s jakoukoliv jinou skupinou.

Drobná podpora na závěr 
Často se mi stává, že když mám poprvé začít pracovat s novou skupinou uživatelů metody (ve smyslu
jiné věkové kategorie, případně jiného profesního zaměření), jsem nesvá a mám obavy. Tážu se sama
sebe, jak mám právě s touto skupinou pracovat, co budou ode mě jako od zprostředkovatele
potřebovat. Jsem nejistá v tom, jak k členům mám přistupovat tak, abych je zároveň provedla
procesem přemýšlení a zároveň aby mé provázení nepůsobilo příliš „dětsky“. Protože mám přeci jen
nejvíce zkušeností z práce s dětskými klienty. To, co mi pomáhá, je uvědomění si „Jsou to lidé, stejně
jako já. Tak se k nim budu chovat jako k lidem.“
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Příloha – ukázky reflexí po dokončení práce na jednotlivých stranách
Uspořádání bodů, reflexe strany E2

“Strengthening Thinking and Learning Skills” 2016-1-CZ01-KA201-023958

www.bbmediator.com

Uspořádání bodů, reflexe strany 3
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Uspořádání bodů, reflexe strany 5
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Uspořádání bodů, reflexe s. 8 (od dvou různých uživatelů)

“Strengthening Thinking and Learning Skills” 2016-1-CZ01-KA201-023958

www.bbmediator.com

“Strengthening Thinking and Learning Skills” 2016-1-CZ01-KA201-023958

www.bbmediator.com

