Predslov

Už najmenej desať rokov je zrejmé, že systém formálneho vzdelávania je potrebné reformovať, aby
sa prispôsobil výzvam, ktoré súvisia s dosiahnutím sociálnej spravodlivosti a nového hospodárstva
zameraného na sociálnu súdržnosť.

Existuje množstvo návrhov, ale nie je medzi nimi veľká súdržnosť. V našom prípade sme sa snažili
dosiahnuť väčšiu konzistentnosť v spôsobe, akým na seba vzájomne pôsobia neformálne a formálne
vzdelávanie, aby sa mohli navzájom dopĺňať. Formálne a neformálne vzdelávanie vnímame ako
súčasť nedeliteľného celku: môžu mať rôzne metodiky, ale tvoria súčasť jedného vzdelávacieho
systému a ako také by mali mať spoločné ciele a stratégie. (Ako príklad pozri projekt "Rupturas:
entre la escuela y la calle": https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/07/Publi-entre-laescuela-y-la-calle-ANNF -2020.pdf )

V procese stierania hraníc medzi sektormi sme si uvedomili, že umenie a tvorba sú veľmi silnými
nástrojmi vo vzdelávacej práci s mladými ľuďmi. Preto boli vypracované a otestované projekty
sociálnej inovácie, vďaka ktorým sa umenie stalo kľúčovou súčasťou metodiky, s ktorou pracujú
formálni aj neformálni pedagógovia. Existuje však len málo zdokumentovaných inovatívnych
modelov, v ktorých sa mladí umelci zúčastňujú ako súčasť vzdelávacieho tímu spolu s učiteľmi a
pracovníkmi s mládežou.

Tento program CultureYouthLab: V rámci projektu aktivácie a emancipácie mládeže
prostredníctvom tvorivých procesov sa navrhuje model s názvom Vzdelávacia trojnožka: 1)
formálni pedagógovia, 2) neformálni pedagógovia a 3) umeleckí pedagógovia: títo traja môžu
poskytovať integrálnu sociálno-vzdelávaciu podporu deťom a mladým ľuďom, s ktorými pracujú.

Všetci projektoví partneri majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti; aktívnu umeleckú tvorbu možno
s veľkým efektom využiť v terapeutických procesoch, pri sociálnej participácii, ako spôsob prístupu k
akademickému obsahu, na zvládnutie spolužitia, na podporu medzikultúrnych a medzigeneračných
vzťahov a pri aktivizácii a emancipácii mládeže.
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V súvislosti s pandémiou SARS-CoVe 2 mali rôzne opatrenia prijaté na ochranu verejného zdravia
obzvlášť negatívny vplyv na medziľudské vzťahy a objavili sa nové znepokojujúce trendy a správanie,
ktoré mali obzvlášť negatívny vplyv na školy a na proces učenia. Podpora komunikácie
prostredníctvom online zariadení znížila interakciu medzi pedagógmi,deťmi a mládežou.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sa umenie a kultúra systematicky zavádzali do vzdelávacieho procesu a
aby priamo prispievali k príprave mladých ľudí na prácu a sociálne začlenenie. Kultúrny sektor a
najmä umelci sa musia zapojiť na základnej úrovni svojimi dielami a umeleckými produktmi, ako aj
podieľať sa svojimi vedomosťami na tom, čo budú robiť, a rozhodovať o tom, čo budú ich tvorivé
procesy zahŕňať. Je nevyhnutné, aby mladí ľudia od začiatku zažívali tvorivý proces, chápali ho a
zúčastňovali sa na ňom, ako aj využívali plody tohto tvorivého procesu).

Opätovné otvorenie škôl po pandémii je pre všetky komunity pedagógov príležitosťou na zavedenie
nových stratégií, ktoré by ukázali účasť ďalších aktérov, ako sú umelci a samotní študenti. To je
hlavná myšlienka tejto príručky pre učiteľov, pracovníkov s mládežou a umelcov. Vyzývame ich, aby
preskúmali spoluprácu novými spôsobmi s využitím umenia a tvorivých procesov pre aktívnejšie a
produktívnejšie vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje sociálne začlenenie.
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Model vzdelávacej trojnožky - úvod
Táto metodická príručka sa zaoberá časťou širšieho problému rozšíreného v mnohých moderných
spoločnostiach: nedostatočnou komunikáciou medzi učiteľmi a žiakmi alebo študentmi a medzi učiteľmi
a pracovníkmi s mládežou alebo pouličnými pracovníkmi s mládežou, ktorí napriek tomu, že pracujú s
tými istými mladými ľuďmi, pracujú častejšie paralelne ako v tandeme. Ako metodika sa zameriava na
rozvoj zručností v oblasti učenia, ako aj na vytváranie väčšej interakcie medzi pedagógmi a žiakmi, ako aj
medzi učiteľmi, pracovníkmi s mládežou alebo pouličnými pracovníkmi s mládežou a umelcami .
Táto príručka sa zaoberá sociálnymi teóriami a prevažne tými, ktoré pristupujú k jednotlivcom
komplexnejšie, zaoberajú sa kultúrne vyspelým človekom, využívajú ľudský a sociálny kapitál a
vychádzajú z kultúrnych modelov analyzujúcich skúsenosti a riadenie nehmotných zdrojov. Okrem toho,
keďže sú sociokultúrne orientované, postupy neformálneho a informálneho vzdelávania, ktoré
navrhujeme, zahŕňajú prvky interkultúrnej pedagogiky, terénne psychosociálne prístupy, kognitívne
modely z modernej neurovedy a napokon nové pokroky v oblasti efektívnej komunikácie a podmienok,
ktoré sa starajú o solídnejšiu skúsenosť s učením sa jednotlivca a komunity ako celku.
V čoraz rozvinutejšom vzdelávacom a kultúrnom prostredí sa objavuje veľké množstvo sofistikovaných
referenčných rámcov o učení, ktoré kladú dôraz na kontakt s predmetom, využívanie medzipriestoru,
kritickú introspekciu, kultúrne sprostredkovanie a zážitkové učenie.
Model CultureYouthLab paradigmaticky berie do úvahy prítomnosť nepredvídateľnej premennej "x" v
našom každodennom živote, ktorá je schopná neočakávane modifikovať naše vnímanie v podloženej
podobe . Medzi tieto faktory by okrem iného mohli patriť emócie, zvedavosť a rozmanitosť.
Psychologické pojmy ako autobiografia, impulz, rozšírenie a prehĺbenie vnímania a kritické myslenie sú v
súlade s naším modelom a s cieľmi špecializácie, celoživotného vzdelávania a certifikácie. Stojí to za
zmienku, pretože sa to deje v čase, keď dochádza k hlbokému narušeniu vzťahu medzi vzdelávaním a
výrobou, špecializáciou a zamestnateľnosťou.
Dnes vieme, že formálne a štandardné vzdelávanie sa oveľa viac zameriava na teóriu ako na prax a
skúsenosti, ktoré dozrievajú na ceste s priamejšími procesmi, obohacujú koncept seba samého a
podporujú kultúrny kapitál jednotlivca a komunity. Medzigeneračnosť zabezpečuje kontinuitu medzi
teóriou a praxou v teréne.
Keďže subjekty, s ktorými pracujeme, preukázali, že sú otvorené aktivizačným činnostiam, je potrebné,
aby sme organizovali naše vzdelávacie aktivity: Musíme sa sústrediť na tieto oblasti:
●

Prebudiť a transformovať deti a mládež a zmeniť spôsob, akým ich vnímajú občania.

●

Medzikultúrnosť: vzdelávanie mládeže s cieľom podporiť rešpektovanie iných kultúr a tradícií

●

Vytvorenie siete spolupráce medzi všetkými aktérmi
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●

Poskytnite im teoretické nástroje a povzbuďte ich, aby vo svojom živote presadzovali
inovácie a zmeny.

●

Získajte porozumenie a obohaťte naše skúsenosti o zručnosti a skúsenosti našich rovesníkov.

Uvedené možno dosiahnuť prostredníctvom neformálneho a formálneho vzdelávania a nástrojov
umeleckého vzdelávania.
1. Etika, logika a pedagogika modelu vzdelávacej trojnožky
V tejto časti sa učitelia, vychovávatelia mládeže a umelci zapojení do modelu vzdelávacej trojnožky budú
teoreticky zaoberať novými názormi a udržateľnými spôsobmi účasti a organizácie života v spoločnosti.
Najmä sa oboznámia s terminológiou spojenou s teóriou učenia a pedagogikou modelu Vzdelávacia
trojnožka, aby sa oboznámili so základnými charakteristikami etiky a logiky modelu Vzdelávacia
trojnožka. Hlavným cieľom je poskytnúť ucelený teoretický rámec a alternatívny hodnotový systém, na
ktorom budú založené a rozvíjané vzdelávacie aktivity. Ak to zhrnieme, hlavnými cieľmi tejto časti sú:
●

Rozvíjať kritické myslenie

●

Rozvíjať schopnosť spracovávať komplexné informácie.

●

Teoreticky a eticky podložiť vzdelávacie aktivity v ďalšej časti, ktoré podporujú a rozvíjajú
špecifické zručnosti a kompetencie detí a mládeže v zraniteľných situáciách, ako je zdieľanie,
samostatná intervencia, participácia, spolupráca.

1.1 Model vzdelávacej trojnožky - etika a logika
Prvým odkazom, ktorý nám pomôže vytvoriť teoretický rámec modelu vzdelávacej trojnožky, je koncept
"Commons" alebo "common-pool resources" (Ostrom 1990: 30, 90) alebo "commons-based peer
production" (Benkler & Nissenbaum 2006: 395), ktoré pozostávajú z tovarov a zdrojov, ktoré sú
spoločne využívané a spoločne produkované. "Commons" sú rôzne formy kolektívneho rovného
vlastníctva, ktoré boli vytvorené rôznymi spoločenstvami na zabezpečenie prežitia a prosperity každého
z ich členov. Existencia commons predpokladá a podporuje samoorganizáciu spoločenstiev a racionálne
hospodárenie s ich spoločnými zdrojmi.
Existuje celý rad spoločných statkov, od prírodných spoločných zdrojov (Ostrom 1990) až po družstvá
pracovníkov a digitálne statky, ako napríklad softvér s otvoreným zdrojovým kódom (Benkler a
Nissenbaum 2006; Dyer-Witheford 2012). Bez ohľadu na to, či ide o hmotné statky, ako je pôda a voda,
alebo nehmotné, ako je vzdelanie a vedomosti, spoločníci (členovia spoločenstva) majú tendenciu
vytvárať kolektívnu sieť sociálnej spolupráce a vzájomnej závislosti. Spájajú individuálnu slobodu so
spoločenskou spoluprácou, čo je prísľubom demokratickejšej účasti, otvorenosti, rozmanitosti, tvorivosti
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a koprodukcie bez hierarchie štátu a trhu (Benkler 2006: 2; Bollier 2014). Zdieľanie je jadrom spoločného
majetku.
Ako vybudovať štruktúru "commons" v kontexte modelu vzdelávacej trojnožky? Štruktúra "commons"
by mohla byť postavená na troch vzájomne prepojených častiach za účasti všetkých kľúčových aktérov
(učiteľov, pracovníkov s mládežou, umelcov a žiakov a študentov: (a) spoločné zdroje, (b) pravidlá a (c)
"spoločníci", ktorí sa podieľajú na tvorbe a reprodukcii "commons". Preto majú "commons" hranice,
pravidlá, sociálne normy a sankcie určené "commoners" (t. j. teoreticky majú všetci členovia skupiny
rovnaké podmienky). V tomto kontexte,
"Spoločné" sa tu chápe ako proces "spoločného" občianstva a sociálnej integrácie. Nejde o statickú
realitu, ale o alternatívny pedagogický a mikropolitický proces, ktorý sa neustále vyvíja mimo logiky
štátnej moci zhora nadol a trhu orientovaného na zisk. Aktivita commoning podporuje nové možnosti
sociálnej inklúzie a participácie prostredníctvom rozvoja rastúceho špecifického súboru subjektívnych
dispozícií, ako sú a) priama účasť na verejnom a kolektívnom živote, b) autonómia, c) sebestačnosť, d)
zdieľanie a e) spravodlivosť (Pechtelidis, 2018).
1.2 Model vzdelávania a vzdelávacej trojnožky
V spoločnom vzdelávaní (De Lissovoy, 2011; De Lissovoy, Means, & Saltman, 2015; Means, Ford, &
Slater, 2017) a odbornej príprave, ktorá spája autonómnu invenciu, zdieľanie a spoluprácu, sa učiteľ,
pracovník s mládežou alebo umelec stávajú facilitátormi, ktorí pomáhajú študentom alebo žiakom stať
sa spoločníkmi, t. j.t. j. samostatne sa riadiacimi, tvorivými jednotlivcami, ktorí čerpajú zo spoločných
vedomostí, ale púšťajú sa aj do vlastného inovatívneho skúmania, obnovujú zdedené formy a vymýšľajú
nové (Pechtelidis, Kioupkiolis, & Damopoulou, 2015; Pechtelidis, 2018). Preto facilitátori rokujú so
študentmi a žiakmi o podmienkach učňovskej praxe. Umožňujú im stať sa autonómnymi žiakmi, ktorí
vychádzajú z existujúcich vedomostí a skúseností, ale zároveň ich aj rekonštruujú, prichádzajú s novými
nápadmi, komunikujú s inými tvorcami a podieľajú sa na obnove a rozširovaní vedomostí. Facilitátori
upúšťajú od klasickej úlohy učiteľa ako majstra, ktorý odovzdáva vedomosti z pevnej pozície autority a
jedinej pravdy. Naopak, mali by sme sa snažiť pristupovať k študentom a žiakom ako k rovnako
schopným aktérom, ktorí sú nositeľmi jedinečných schopností a tvorivej energie, a pomáhať im stať sa
slobodnými pospolitosťami, teda jednotlivcami, ktorí sú začlenení do pospolitosti vedomostí a môžu sa v
nich slobodne pohybovať.
Východiskovým bodom vzdelávacieho procesu podľa modelu Educational Tripod sú individuálne
potreby každého dieťaťa alebo mladého človeka "tu a teraz". Spontánne veci, ako napríklad nápad alebo
tvorivá práca, môžu začať život ako neformálna vzdelávacia aktivita. Proces učenia sa stáva
otvorenejším, flexibilnejším a prispôsobeným účastníkom zo strany facilitátorov dynamickým spôsobom,
ktorý reaguje na okolnosti a potreby účastníkov. Výsledky učenia nie sú vopred určené, hranice procesu
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učenia nie sú vopred stanovené a zdôrazňuje sa a kultivuje vzájomná prepojenosť učenia (Pechtelidis
2018).
Facilitátori by sa mali snažiť byť diskrétni a nechať mladých ľudí slobodne sa vyjadrovať a formovať
realitu podľa ich vlastných podmienok. Facilitátori, žiaci a študenti medzi sebou komunikujú na
rovnakom základe. To je podobné myšlienke pedagogického prístupu tzv. kritického priateľa, v rámci
ktorého učiteľ nadväzuje blízky vzťah s deťmi bez toho, aby si prisvojil status autority dospelého (Costa a
Kallick 1993; Pechtelidis a Pantazidis 2018). "Kritický priateľ" sa stáva spoľahlivou osobou, ktorá
neposkytuje hotové nápady, poznatky a riešenia, ale kladie náročné otázky. Cieľom tohto druhu
"intervencie" zo strany facilitátorov je podporiť sebariadenie mladých ľudí a pomôcť im na ich ceste k
samostatnosti. Pojem "intervencia", ktorý je založený na vplyve, vzájomnom súhlase a dohode, je
vhodnejší ako pojem "vedenie", ktorý znamená vynucovanie a vnucovanie podľa prevládajúcich
spoločenských noriem.
Facilitátori umožňujú účastníkom, aby sa stali autonómnymi študentmi, ktorí čerpajú z existujúcich
vedomostí a skúseností, ale zároveň ich aj rekonštruujú, vytvárajú nové nápady a diela/umelecké diela,
komunikujú s inými tvorivými individualitami a podieľajú sa tak na obnove a rozširovaní spoločného
vedomostného fondu. Stručne povedané, spoluvytváranie a spolurozhodovanie o učení sa odvíja na
základe rovnosti a spôsobom, ktorý podporuje otvorenosť, spravodlivosť, rovnakú slobodu, tvorivosť a
udržateľnosť.
1.3 Modely vzdelávania pre facilitátorov
"Celý ľudský rozvoj musí chápať spoločný rozvoj individuálnej autonómie, účasti v spoločenstve a
uvedomenia si príslušnosti k ľudskému druhu."
Edgar Morin, 2002
Facilitátor, ako napríklad učiteľ, pracovník s mládežou alebo umelec v rámci modelu vzdelávacej
trojnožky, musí mať ľahký prístup k modelom vzdelávania, ktoré sú v súlade so zásadami, poslaním a
hodnotami, ktoré musia projekty podporovať. Rozvoj, učenie a vedomosti sú spoločenské procesy a pri
ich budovaní je nevyhnutná spolupráca.
Spolupráca však automaticky nevyplýva z fyzickej blízkosti. Zahŕňa rovnosť a rozdielnosť. Spolupráca
môže existovať len vtedy, keď spolupracujú zvedaví, sebavedomí, informovaní, motivovaní, analytickí,
participatívni a vnímaví ľudia s rôznymi názormi a skúsenosťami. Okrem toho tento proces predpokladá
uznanie ostatných ako kompetentných v ich individualite (osobnej, sociálnej a kultúrnej).
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Ak majú všetci rovnaké príležitosti a sú si rovní, vzniká medzi nimi "pozitívny" konflikt, ktorý vyvoláva
správnu mieru "destabilizácie" potrebnej pre kognitívny a postojový vývoj. Takto sa spolupráca môže
stať nevyhnutnou podmienkou budovania demokratickej a pluralitnej spoločnosti.
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2.1 Stratégie neformálneho a informálneho vzdelávania a učenia
"Moja stará mama chcela, aby som mala vzdelanie, a preto ma nepustila do školy."
Margaret Mead

Hoci sa nám táto poznámka slávnej americkej antropologičky Margaret Meadovej môže zdať trochu
uletená, vystihuje to, o čom by sme dnes mohli diskutovať v súvislosti s rôznymi metódami výchovy a
vzdelávania, najmä ak ide o deti a mladých ľudí. To, kde a čo sa učíme a ako si vytvárame predstavy o
tom, čo je v našom živote skutočne dôležité, má dlhodobé transformačné schopnosti a pomáha nám
konštruovať a "obhajovať" naše životy a identity.
Aby sme boli všetci na jednej lodi, bolo by užitočné veľmi stručne definovať, čo chápeme ako formálne,
neformálne a informálne vzdelávanie/učenie.
1. Pod formálnym vzdelávaním rozumieme "vzdelávanie, ktoré je inštitucionalizované, zámerné a
plánované prostredníctvom verejných organizácií a uznaných súkromných subjektov a vo
svojom súhrne tvoria formálny vzdelávací systém krajiny" (Glosár UNESCO, 2011, s. 80).
Prevádzkovateľmi sú učitelia a profesori.
2. Pod neformálnym vzdelávaním rozumieme inštitucionalizované a zámerné vzdelávanie, ktoré
organizuje poskytovateľ vzdelávania, ale ktoré nie je súčasťou bývalých inštitúcií (Torres del
Castillo, s. f.; Glosár UNESCO, 2011, s. 82). Typicky môže ísť o jazykovú školu, mládežnícke
centrum, občianske centrum a podobne.
3. Informálne vzdelávanie alebo učenie sa zahŕňa "formy učenia sa, ktoré sú zámerné alebo
zámerné, ale nie sú inštitucionalizované. V dôsledku toho je menej organizované a
štruktúrované ako formálne alebo neformálne vzdelávanie. Informálne učenie môže zahŕňať
vzdelávacie aktivity, ktoré sa vyskytujú v rodine, na pracovisku, v miestnej komunite a v
každodennom živote, a to na základe vlastného smerovania, smerovania rodiny alebo
smerovania spoločnosti" (Glosár UNESCO, 2011, s. 80). V oboch prípadoch, neformálnom aj
informálnom vzdelávaní, môžu byť prevádzkovateľmi pracovníci s mládežou a umelci.
Tieto tri sa nevyskytujú zámerne, ale stávajú sa počas realizácie činností, ako je počúvanie rádia, čítanie
novín alebo zapájanie iných ľudí. Alebo keď sa - a to je v našom prípade obzvlášť dôležité - zapájame do
kultúrnych alebo spoločenských aktivít, zúčastňujeme sa na činnosti športového klubu alebo susedského
združenia, hoci tieto aktivity nie sú organizované s konkrétnymi učebnými cieľmi, ale len preto, aby sme
sa "dobre bavili", sledovali spoločnú vec, relaxovali alebo sa zapájali do života našich ľudí. Rozlišovanie
medzi neformálnymi a nezámernými formami učenia sa nám môže dokonca pripadať nevhodné: často sa
práve v kontextoch, v ktorých sa nemáme niečo konkrétne naučiť, v skutočnosti učíme najviac: kontexty,
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v ktorých sledujeme osobné záujmy a vášne, umožňujú najvyššiu úroveň učenia sa vďaka vysokej
motivácii a osobnej angažovanosti: Ak som veľkým fanúšikom punkovej hudby, môžem sa o nej veľa
naučiť, pretože ma k tomu vedie moja vášeň a zvedavosť. Táto skutočnosť je obzvlášť dôležitá v kontexte
mládeže.
V súčasnosti sa stretávame s pomerne rozporuplnou situáciou: na jednej strane sa na celom svete
výrazne zvýšila hodnota a význam formálneho vzdelávania a získavania certifikátov, diplomov a vyššieho
vzdelania (pozri aj Cobo a Moravec, 2011). Počet študentov, najmä na vysokých školách, sa zvyšuje,
rovnako ako počet kariér, diplomov, certifikátov a skúšok: všetci sú zaneprázdnení zbieraním certifikátov
a túžia stúpať po rebríčku vyššieho vzdelania; čím vyššie, tým lepšie! To samozrejme súvisí s rastúcimi
požiadavkami transformovaného trhu práce a vyššou úrovňou konkurencie. Hoci každý v danej
spoločnosti musí znášať tlak, ktorý vzniká v dôsledku náročného trhu práce a vzdelávacieho systému,
deti a mladí ľudia ho znášajú najviac.
To znamená, že učitelia, vychovávatelia a pracovníci s mládežou sú na ceste v tomto systéme nápomocní
mladým ľuďom, uľahčujú im a riešia ťažkosti na ceste k získaniu potrebných certifikátov, diplomov,
titulov atď., a tým im zaručujú najlepšie príležitosti na trhu práce a budúcu samostatnosť. Rastie
tendencia, že mimoškolské, na mládež orientované organizácie ponúkajú akademickú podporu a pomoc
mladým ľuďom, ktorí majú problémy v systéme vzdelávania: s cieľom získať lepšie známky, absolvovať
potrebné skúšky, získať prístup k vysokoškolskému vzdelaniu atď. Väčšina pracovníkov s mládežou musí
byť dobre informovaná o systéme vzdelávania a musí byť schopná riešiť súvisiace potreby, výzvy a
starosti mladých ľudí.
To znamená, že pracovníci s mládežou sa často musia vyrovnávať s veľkým psychickým stresom a
frustráciou, ktorú mladí ľudia prežívajú. Odporúča sa, aby pracovníci s mládežou absolvovali odbornú
prípravu v tejto oblasti, aby sa mohli mladým ľuďom primerane venovať a lepšie porozumieť tomu, čo
prežívajú.
"Vzdelávanie je obdobie, počas ktorého vás vzdeláva niekto, koho nepoznáte; o niečom, čo nechcete
vedieť." Gilbert K. Chesterton
Na druhej strane tento systém vytvára naliehavú potrebu preniesť procesy učenia sa z formálneho
prostredia do menej formálneho. Musíme odbúrať stresové procesy učenia, ponúknuť alternatívne
spôsoby učenia a prostredia, ktoré sú schopné uľahčiť "nové spôsoby učenia". Ako by to vôbec mohlo
vyzerať?
2.1.1 Nové spôsoby učenia
Nové spôsoby učenia sa znamenajú prístup k novým typom priestorov, v ktorých sa mladí ľudia môžu
stotožniť so sebou samými a s procesom učenia sa, priestorov, v ktorých sa môžu spojiť s vášňami a
záujmami a venovať sa imand , ktoré môžu ovplyvniť svojimi vlastnými nápadmi a pohľadmi.
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Najdôležitejšie je, aby sa mladí ľudia vrátili k tomu, aby si uvedomili - prečo sa chcú učiť a pociťovať
záujem, motiváciu a zvedavosť o veci. A tieto záujmy sú zo svojej podstaty u každého človeka iné, v
závislosti od osobnosti, sociokultúrneho prostredia, skúseností a ďalších prvkov. Táto nová forma učenia
by mala posilniť schopnosti, zručnosti a postoje, ako aj užitočné a plodné vedomosti, ktoré nie sú fixné.
Skôr by sa malo považovať za živú záležitosť v neustálom vývoji, a to po celý život.
Jedným z najväčších problémov v živote mladých ľudí je ich rozporuplná úloha v spoločnosti: na druhej
strane sú na nich kladené veľmi vysoké nároky. Tieto očakávania sa spájajú s vyhliadkou na budúcnosť,
ktorá je veľmi neistá a neustále sa mení. Na druhej strane sa mladí ľudia považujú za závislých od
dospelých a majú "ne-status" medzi dieťaťom a dospelým, keď sa im hovorí, čo majú robiť, učiť sa a
študovať. V tomto kontexte je pomerne ťažké uskutočniť samostatný, autonómny a na skúsenostiach
založený proces učenia, ktorý umožňuje pokusy a omyly.
Preto by sa tieto procesy mali uľahčovať prostredníctvom neformálneho, informálneho a zámerného
učenia, v ktorom je učenie motivované a prepojené so záujmami a životom mladých ľudí. Mal by byť
vytvorený priestor a čas na skúmanie vlastných záujmov a spoznávanie seba a iných; kde je priestor na
pokusy a omyly. Považujeme za významné transformovať roly medzi dospelými a Mladými ľuďmi na
rovnomernejšie a horizontálnejšie vzťahy. Mladí ľudia by mali mať možnosť formovať svoj vzdelávací
proces a dokonca sa stať odborníkom na predmet, o ktorom veľa vedia.
2.1.2 "Neviditeľné učenie"
Cobo a Moravec (2011) vo veľmi inšpiratívnej knihe navrhujú nový model vzdelávania, ktorý by mal byť
integrálny, otvorený, horizontálny a mal by prikladať oveľa väčší význam "neviditeľnému učeniu". Toto
"neviditeľné učenie" je v rozpore s tým, čomu sa v našich okcidentálnych formálnych vzdelávacích
systémoch stále venuje najväčšia pozornosť a hodnota: s explicitnými vedomosťami, ktoré "sa dajú
jednoducho zakódovať alebo verbalizovať, a dokonca pozorovať v knihách, databázach, programovacích
príručkách, hudobných partitúrach atď." (Cobo a Moravec, 2011, s. 26). Neviditeľné znalosti sú teda
tacitné, osobné alebo skúsenostné a "oveľa zložitejšie (ak nie v niektorých prípadoch nemožné) na
export, systematizáciu a dokonca verbalizáciu" (tamže).
Okrem sociokultúrnych faktorov musíme brať do úvahy aj rôzne typy učiacich sa, ktorí používajú rôzne
stratégie učenia. Stratégie učenia by sme mohli definovať ako "špecifické činnosti, správanie, kroky
alebo techniky - ako napríklad vyhľadávanie partnerov na rozhovor alebo povzbudzovanie sa pri riešení
náročnej jazykovej úlohy -, ktoré študenti používajú na zlepšenie vlastného učenia" (Scarcella a Oxford,
1992, s. 63).
V súvislosti so všetkými týmito úvahami by sme chceli poukázať na jednu zásadnú skutočnosť: musíme
byť veľmi opatrní, aby sme všetkých mladých ľudí nezaradili do rovnakej škatuľky a nedovolili, aby naše
chápanie mladých ľudí určovali stereotypy a predsudky.
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Ak to zhrnieme, budúcnosť nových vzdelávacích procesov by mala posilniť a umožniť deťom a mladým
ľuďom budovať si samostatný a sebavedomý život. Mohli by sme ich nájsť v kombinácii formálneho,
neformálneho, informálneho a neintencionálneho vzdelávania: "je potrebné rozšíriť dimenzie
formálneho a informálneho učenia sa, aby sme vytvorili prepojenia, ktoré nám umožnia posilniť vzťah
medzi oboma koncepciami" (Cobo a Moravec, 2011, s. 26). A prispôsobiť programy zamerané na mládež
potrebám, špecifikám a situáciám každého jednotlivého Mladého muža alebo Mladej ženy.
2.2 Model vzdelávacej trojnožky a medzikultúrne vzdelávanie
Koncepcia interkultúrneho vzdelávania je veľmi užitočná pre tých, ktorí uplatňujú model vzdelávacej
trojnožky. Interkultúrne vzdelávanie sa vzťahuje na všetky systematické vzdelávacie procesy, ktorých
cieľom je rozvíjať:
●

lepšie pochopenie kultúr v moderných spoločnostiach;

●

lepšia schopnosť komunikovať medzi ľuďmi z rôznych sociálnych skupín;

●

postoje lepšie prispôsobené kontextu kultúrnej rozmanitosti prostredníctvom pochopenia
psychosociálnych mechanizmov a faktorov sociálno-politických skupín, ktoré sú schopné
produkovať rasizmus;

●

väčšia schopnosť zúčastňovať sa na sociálnej, tvorivej interakcii identít a spoločného pocitu
spolupatričnosti k ľudstvu.

Koncepcia interkultúrneho vzdelávania v škole, v rodine, v práci, v športe, na akomkoľvek území,
predpokladá spochybňovanie a prehlbovanie vedomostí, opustenie ego/etnocentrizmu a prijatie novej
paradigmy. Podľa Fernanda Ouelleta (2002) sa interkultúrna výchova nevyhnutne spája s výchovou k
občianstvu a možno ju definovať aj ako kumulatívne nasledovanie piatich princípov/koncepcií, ktoré sú
inšpiráciou pre model výchovnej trojnožky:
- Otvorenosť voči kultúrnej rozmanitosti;
- Rovnosť príležitostí a spravodlivosť pre sociálnu súdržnosť;
- Kritická účasť na demokratickom živote v deliberácii;
- Úcta k životu na planéte.
Spoločnosť, ktorá bráni svojim členom - deťom i dospelým - v plnom rozvoji ich schopností z dôvodu ich
prostriedkov alebo kultúry pôvodu, alebo ktorá im upiera plné občianske práva z dôvodu miesta ich
narodenia, nie je životaschopnou spoločnosťou.
2.2.1. Zručnosti v oblasti medzikultúrneho vzdelávania
V prostredí neformálneho a informálneho vzdelávania sa môžu vyskytnúť rôzne skutočnosti a zároveň sa
môžu objaviť nové skutočnosti, ktoré sa transformujú vlastnými sociálnymi procesmi a ktoré sa samy
transformujú novými vzdelávacími intervenciami. Vzdelávacie priestory ako miesta stretávania sú
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miestom vytvárania hodnôt a ich výmeny medzi ľuďmi, tiež miestom, kde sme si vybudovali časť svojej
identity.
Rozmanitosť je viditeľná vo vzdelávacom priestore a posilňuje sa ako miesto, kde navzájom
komunikujeme, pretože nám umožňuje byť si rovní, ale zároveň sa odlíšiť od ostatných. Interkultúrny
prístup sa zameriava na rozbitie tých deficitov, ktoré konštruujú konceptualizácie a významy diverzity, a
snaží sa ukázať, že diverzita nie je ako rozdiely založené na nedostatkoch (Gil Jaurena, 2007). Preto sa
ako metodologický návrh zameriava na prelomenie týchto mechanizmov a vytvorenie nového rámca na
uvažovanie o diverzitách.
Mladí ľudia a ich siete sa stávajú aktívnymi aktérmi, podporovateľmi a príjemcami koncepcií, ktoré ich
účasťou vo vzdelávacom priestore konštituujú a stavajú do pozície pred ostatnými. Medzikultúrny
prístup je priestorom, v ktorom sa uznáva a posilňuje rozmanitosť a podporuje dialóg medzi rôznymi
ľuďmi. Znamená to vytvoriť návrh, ktorý robí analýzu reality a ktorý umožňuje generovať návrhy na
zmeny v budúcnosti.
Vedieť rozpoznať rozmanitosť a odlišnosť ako dva protichodné mechanizmy, ktoré na jednej strane
vytvárajú dialóg a na druhej strane vylúčenie, sa stáva transcendentálnym.
Keď hovoríme o rozmanitosti, hovoríme o dialógu a o spôsobe vnímania reality, ktorý sám o sebe
znamená uznanie druhého. Rozmanitosť nás spája s kultúrou a zároveň podporuje vytváranie a
konštruovanie kultúrnych prvkov a ich komunikačných mechanizmov. Ak sa prístup alebo návrh
nachádza v tejto schéme rozmanitosti, kultúra sa bude konštruovať inak. Záväzky budú odlišné, a preto
bude realita nakonfigurovaná inak. Mosty dialógu sa stanú motorom kultúrnej konštrukcie.
Rozmanitosť je dynamický, meniaci sa a otvorený pojem. To nás vedie k potrebe budovať nové spoločné
priestory, kde sa rozmanitosť stáva priestorom kontaktu a transformácie spoločnosti. A kde kultúrne
rozdiely pomáhajú vzájomnému obohacovaniu.
Vzťah medzi stereotypmi a predsudkami sa mení, čím sa medzikultúrnosť mení na mechanizmus učenia.
Existujú však aj odpory, ktoré vychádzajú z túžby po kultúre alebo myšlienke a utekajú z pohľadu, ktorý
vytvárame voči druhému.
2.3 Spoločenstvo praxe - CoP
Model vzdelávacej trojnožky vychádza z toho, že v súčasnosti existujú prostriedky na vytváranie a
udržiavanie komunít praxe - sietí CoP, neformálne organizovaných (alebo inak organizovaných!), ktoré
spočívajú v existencii spoločnej zásoby poznatkov.
Vznikajú z vôle zúčastňovať sa, z pociťovanej potreby zdieľania vedomostí a smerujú k optimalizácii
praxe.
Spoločenstvá praxe môžu spájať malý alebo väčší počet ľudí, ktorí majú rovnaké pracovisko, alebo
naopak, sú rozptýlené v najrôznejších geografických lokalitách. Ľudia spojení s tou istou školou (učitelia
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a pracovníci s mládežou a umelci) alebo, naopak, z rôznych škôl v krajine alebo v rôznych krajinách (ako
konzorcium Culture youth lab). Diskutujú o spoločných problémoch a spôsoboch ich riešenia, hľadajú
stratégie, projekty a intervenčné plány a/alebo sa prispôsobujú rôznym kontextom.
Sú neformálne často (virtuálne alebo osobne), čo posilňuje pocit blízkosti a spoločného cieľa;
produkovať viac vedomostí a zvýšiť úroveň dôvery v zásahu deň na deň, po pochybnosti spôsobené
izoláciou a zároveň oslobodený od obmedzení uložených postupov byrokratických
Sú to neformálne alebo aspoň neinštitucionálne komunity a "s hrôzou" voči byrokracii, ale nerastú
náhodne. Je dôležité "zaoberať sa" nimi, udržiavať ich pri živote, najmä prostredníctvom existencie
koordinácie/podpory, ktorá zabezpečuje pokračovanie činnosti a smerovanie spoločenstva. Koordinácia
zabezpečuje plánovanie, organizáciu a načasovanie kontaktov a iniciatív a je citlivá na najlepšie a
najefektívnejšie formy registrácie vybudovaných poznatkov, ktoré prechádzajú napríklad budovaním
spoločných materiálov alebo spomienok zo skúseností. Koordinácia je tiež synonymom spoločného
vedenia, a to prostredníctvom prevzatia rôznych úloh, ktoré tvoria to isté vedenie, rôznymi ľuďmi.
Spoločenstvá praxe sa opierajú o spoluprácu a zdieľanie znalostí.
Prečo teda nepodporovať komunity v školách s mládežníckymi centrami a umelcami, ako je vzdelávací
model Tripod, ktoré sa snažia na úrovni svojich pracovísk realizovať kooperatívnu prácu? Zanechať
nahromadené poznatky o učení a spolupráci, zviditeľniť úspechy a diskutovať o príčinách neúspechov ich
praxe, rozširovať vedomosti prostredníctvom registrácie a výmeny skúseností, hľadať podporu u
odborníkov, spolupracovať a učiť sa, cestou, spoznávať druhého.
2.3.1 Model vzdelávacej trojnožky - budovanie spoločenstiev praxe
Vzdelávací prístup Tripod Model ako CoP navrhuje učenie sa prostredníctvom života a učenie sa zo
života. To sú heslá, ktoré v súčasnosti prekladajú viac ako jeden dôkaz nevyhnutnosti. Pojem
gramotnosť, ktorý používa formálne vzdelávanie, neznamená len existenciu vedomostí, ale aj
kompetenciu učiť sa a kto túto chuť učiť sa a neustále držať krok s dobou neodhalí.
Tento vzťah k poznaniu znamená nielen uvedomenie si "neistoty" a "dočasnosti" toho, čo je známe, ale
aj uvedomenie si toho, čo nie je známe, a schopnosť vytvárať a regulovať cesty učenia.
V súčasnosti globalizácie existujú spôsoby, ako prelomiť múry organizačných hraníc a vytvoriť prepojenia
medzi rôznymi členmi spoločnosti, vytvoriť mosty, vymieňať si skúsenosti na národnej alebo
nadnárodnej úrovni.
Preto dnes existujú prostriedky na vytváranie a udržiavanie CoP - siete, neformálne organizované (alebo
rôzne organizované!), ktoré spočívajú v existencii spoločnej zásoby vedomostí. Vznikajú z vôle
zúčastňovať sa, z pociťovanej potreby CoP sa môže spájať malý alebo rozšírený počet ľudí, ktorí majú
rovnaké pracovisko, alebo naopak, rozprestierajú sa na najrôznejších geografických miestach.
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Ľudia spojení rovnakým záujmom[1] , diskutujú o spoločných problémoch a spôsoboch ich riešenia,
hľadajú stratégie, projekty a intervenčné plány a/alebo prispôsobené rôznym kontextom. Je to Pridaná
hodnota pre model vzdelávacej trojnožky z teórie CoP.
Často potrebujú viac ako jedno stretnutie, aby posilnili pocit blízkosti a spoločného cieľa, získali viac
poznatkov a zvýšili úroveň dôvery v každodenné zásahy, keď sa vždy objavia pochybnosti spôsobené
izoláciou a zároveň sa oslobodia od obmedzení vyplývajúcich z byrokratických postupov. Je dôležité
"zaoberať sa" nimi, udržiavať ich pri živote, najmä prostredníctvom existencie
koordinácie/sprostredkovania, ktoré zabezpečuje pokračovanie činnosti a smerovanie spolupráce.
Koordinácia zabezpečuje plánovanie, organizáciu a načasovanie kontaktov a iniciatív a je citlivá na
najlepšie a najefektívnejšie formy spolupráce a učenia sa pri registrácii vytvorených poznatkov, ktoré
prechádzajú. Koordinácia je tiež synonymom spoločného vedenia, a to prostredníctvom prevzatia
rôznych úloh, ktoré tvoria to isté vedenie, rôznymi ľuďmi.
Vznik spoločenstiev praxe v oblasti kooperatívneho vzdelávania alebo v širšej oblasti interkultúrneho
vzdelávania, v oblasti formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania alebo v akejkoľvek inej
odbornej oblasti, a tak byť informovaným a aktívnym príspevkom k pozitívnej reakcii na výzvy
vzdelávacieho modelu Tripod Approach.
2.4 Kooperatívne učenie
Ďalším zdrojom inšpirácie modelu vzdelávacej trojnožky je koncept kooperatívneho učenia. Ten sa
považuje za jeden z najdôležitejších v boji proti sociálnej diskriminácii a motivačný faktor pre učenie sa a
zlepšenie produkcie vedomostí medzi sociálnymi skupinami. Môže fungovať aj ako model učenia sa o
demokratickom občianstve a sociálnej súdržnosti, pretože heterogenita a rovesníctvo fungujú ako
privilegované spôsoby znižovania stereotypov a predsudkov poskytovaním poznatkov o iných, v ich
odlišnostiach a podobnostiach, v experimentovaní kurzu a v budovaní spoločného cieľa.
Rozsiahly výskum kooperatívneho učenia do veľkej miery preukázal výhody kooperatívneho učenia:
Vyššie študijné výsledky, lepšie porozumenie obsahu, rozvinutejšie sociálne zručnosti, stereotypy a
predsudky týkajúce sa odlišnosti, sú niektoré z dimenzií, v ktorých sa kooperatívne učenie, dôsledne
používa.
Kooperatívne učenie predstavuje z kognitívneho hľadiska príležitosť pre úspech žiakov alebo študentov,
pretože poskytuje (Díaz-Aguado 1996):
- Kognitívne a sociálne zručnosti, ktoré poskytujú kolegovia;
- Sociálno-poznávací konflikt, ktorý stimuluje interakciu medzi rovnými a väčšiu
motiváciu;
- Zvýšené množstvo aktívneho venovania sa činnosti na skupinách žiakov, čo znamená
vyššiu úroveň aktivácie a elaborácie;
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- Rozšírenie zdrojov informácií a rýchlosť spätnej väzby o samotných výsledkoch;
- Individuálna pozornosť, pretože práca s kolegom je častejšia;
- Príležitosť učiť sa od kolegov.
Je pravda, že kooperatívne učenie je spravodlivejší, účinnejší a motivujúcejší spôsob, ako posilniť
sociálnu intervenciu a demokratické občianstvo. Ak sa obmedzíte na súbor techník, viac či menej
mechanizovaných a aplikovaných bez reflexie obsahu a vzdelávacích súvislostí, kooperatívne učenie sa
stane "Je to skôr rutina, účinná, ale zbavená svojho základného účelu. Kooperatívne učenie má zmysel
len vtedy, ak ho sprevádza neustále monitorovanie výsledkov na pozadí podpory prostredia spolupráce
a solidarity. Stručne povedané, ak ste zarámovaní princípmi vzdelávacieho trojnožkového modelu
činnosti.
2.4.1 Modality modelu vzdelávacej trojnožky založenej na kooperatívnom učení
Inšpirovaný modelom kooperatívneho učenia Vzdelávacia trojnožka zohľadňuje vo svojej činnosti tieto
aspekty:
- Potreba systematicky rozvíjať stratégie na rozvoj sociálnych zručností;
- Vytvorenie atmosféry spolupráce (na rozdiel od individualizmu alebo konkurencie);
- Systematický a nikdy nie epizodický charakter jeho používania (bez vylúčenia iných
činností alebo foriem práce);
- Základné charakteristiky kooperatívnej skupiny: heterogenita, zodpovednosť
individuálnej a skupinovej interakcie, pozitívna vzájomná závislosť, interakcia,
rovnocenná účasť; striedanie rolí a funkcií, ktoré vykonávajú žiaci a študenti";
- Identifikácia viacerých zručností;
- Úloha facilitátora: navrhovanie činností, monitorovanie fungovania skupiny,
delegovanie právomocí;
- Proces hodnotenia/regulácie založený na schopnosti sebahodnotenia; hodnotenie
produktu s prihliadnutím na skupinu a jednotlivca (hodnotenie skupiny je výsledkom
súčtu výsledkov každého jej člena).
3.5 Model vzdelávacej trojnožky a kritická pedagogika
Model vzdelávacej trojnožky je inšpirovaný konceptom kritickej pedagogiky. "Vzdelávanie má zmysel,
pretože ženy a muži sa učia, že prostredníctvom učenia môžu tvoriť a pretvárať seba samých, pretože
ženy a muži sú schopní prevziať zodpovednosť za seba ako bytosti schopné vedieť, že vedia, a vedieť, že
nevedia". Paulo Freire, Pedagogika rozhorčenia.
3.5.1 Čo je kritická pedagogika?
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Podľa Henryho Girouxa sa kritická pedagogika snaží:
- Vytvárať nové formy poznania prostredníctvom dôrazu na rozbíjanie disciplín a
vytváranie interdisciplinárnych poznatkov;
- kladie otázky o vzťahoch medzi okrajom a centrami moci a zaoberá sa tým, ako
poskytnúť spôsob čítania histórie ako súčasť širšieho projektu znovuzískania moci a
identity, najmä pokiaľ ide o kategórie rasy, pohlavia, triedy a etnicity;
- Odmietnuť rozlišovanie medzi vysokou a populárnou kultúrou, aby učebné osnovy
reagovali na každodenné poznatky, ktoré tvoria rôzne prežívané dejiny ľudí;
- Osvetliť prvenstvo etického pri definovaní jazyka, ktorý učitelia, pracovníci s mládežou,
umelci a iní používajú na vytváranie konkrétnych kultúrnych postupov."
Kritická pedagogika je prístup, ktorý sa zaoberá transformáciou utláčajúcich mocenských vzťahov, ktoré
vedú k útlaku ľudí. Snaží sa humanizovať a posilniť postavenie žiakov a študentov. Viac sa spája s
brazílskym pedagógom a aktivistom Paulo Freirem. Kritická teória sa zaoberá myšlienkou spravodlivej
spoločnosti, v ktorej majú ľudia politickú, ekonomickú a kultúrnu kontrolu nad svojimi životmi. Cieľom
kritickej pedagogiky je emancipácia od útlaku prostredníctvom prebudenia kritického vedomia.
Myslitelia kritickej teórie sú presvedčení, že tieto ciele sa dajú naplniť len prostredníctvom emancipácie
utláčaných ľudí, ktorá ich posilní a umožní im zmeniť ich životné podmienky. Východiskom je vlastne
zvyšovanie povedomia a odmietanie porušovania a diskriminácie ľudí.
Freire obhajuje, že kritická pedagogika sa snaží transformovať utláčaných ľudí a zachrániť ich z pozície
objektov vzdelávania na subjekty ich vlastnej autonómie a emancipácie. Učitelia, pracovníci s mládežou
a umeleckí pedagógovia by mali konať spôsobom, ktorý im umožní transformovať spoločnosť, čo sa
najlepšie dosiahne emancipačným vzdelávaním.
Žiaci a študenti sa prostredníctvom kladenia si otázok týkajúcich sa ich vlastného života učia kriticky
myslieť a rozvíjajú si kritické vedomie, ktoré im pomáha zlepšovať životné podmienky a prijímať
potrebné opatrenia na budovanie spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti.
Možno teda povedať, že kritická pedagogika spochybňuje všetky formy nadvlády, útlaku a podriadenosti
s cieľom emancipovať utláčaných alebo marginalizovaných ľudí. Pedagogika je vzdelávacou reakciou na
nerovnosti a útlak. Je nepochybné, že význam tejto Pedagogiky pre projekty založené na modeli
vzdelávacej trojnožky navrhnutom v tejto príručke je nástrojom, ale aj politickým kontextom, ktorý by
mal pôsobiť nie vzhľadom na spôsob, ale na zvyšovanie zručností empatie, kritického myslenia a
komunikácie medzi deťmi a mládežou.
3.5.2 Kritická pedagogika a marginalizácia
Keďže samotný model vzdelávacej trojnožky je vytvorený pre ľudí v zraniteľných situáciách, je dôležité
ďalej sa zaoberať tým, aké je prepojenie medzi kritickou pedagogikou a marginalizáciou.
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Marginalizácii sa kritická pedagogika vyhýba, jej cieľom je podľa Freireho (1970) vrátiť marginalizovaným
skupinám ich stratené hlasy a identity. Keď ľudia získajú svoje stratené hlasy a vzoprú sa nespravodlivej
reprodukcii, stanú sa aktívnymi aktérmi sociálnej zmeny. Freire tiež zdôrazňuje, že marginalizovaní žiaci
a študenti by mali byť schopní reflektovať svoju konkrétnu situáciu, aby zistili, prečo sú veci také, aké sú.
Mali by si uvedomiť faktory, ktoré prispeli k ich postaveniu v spoločnosti.
Freire (1973) rozlišoval tri stupne alebo úrovne vedomia, a to intranzitívne, semitranzitívne a kritické
vedomie.
- Na najnižšej alebo intranzitívnej úrovni jednotlivci prijímajú svoj život taký, aký je, a
zmeny, ktoré sa môžu v ich živote udiať, sa zdajú byť výsledkom mágie alebo zázrakov.
Nepokúšajú sa zmeniť svoje životné podmienky a nespravodlivosť, ktorá sa im deje;
- V štádiu poloprechodného vedomia si ľudia s týmto druhom vedomia uvedomujú svoje
problémy a môžu sa naučiť zmeniť jednu vec za druhou. Nedokážu nadviazať žiadne
spojenie s vonkajším svetom a svoje problémy považujú za niečo normálne alebo
náhodné. Konanie, ktoré sa uskutočňuje s týmto druhom vedomia, je často krátkozraké;
- Treťou úrovňou je kritické vedomie alebo kritická tranzitivita, čo je najvyššia úroveň
vedomia. Ľudia s týmto druhom vedomia vnímajú svoje problémy ako štrukturálne
problémy. Dokážu si vytvoriť súvislosti medzi svojimi problémami a sociálnym
kontextom, v ktorom sú tieto problémy zakotvené. Ľudia s týmto vedomím dokážu
interpretovať problémy a analyzovať realitu.
Facilitátori, ktorí pracujú s modelom vzdelávacej trojnožky, sú vyzvaní, aby zvyšovali povedomie svojich
žiakov, študentov, rodín a členov komunity, aby si uvedomili, že ich problémy sú štrukturálnymi
problémami, ktoré sa nachádzajú v možných riešeniach ich komunít.
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Facilitátori vzdelávacieho statívu - úlohy a povinnosti.
Model vzdelávacej trojnožky je navrhnutý tak, aby spájal formálne vzdelávanie, neformálne
vzdelávanie a vzdelávanie prostredníctvom umenia s cieľom vzájomne pôsobiť na proces učenia sa
žiakov a študentov v školskom prostredí. To znamená, že na realizáciu tohto modelu potrebujeme
spoluprácu odborníkov pochádzajúcich z týchto troch sektorov. Každý z nich sa so svojimi vlastnými
odbornými znalosťami a inšpiráciami odváži spoločne navrhnúť aktivity, ktoré prispejú k zvyšovaniu
povedomia a akumulácii pozitívnych kultúrnych skúseností detí a mládeže s cieľom posilniť ich
zručnosti byť aktívnym občanom. Títo odborníci sú pomenovaní v kontexte vzdelávacej trojnožky
Facilitátori, ktorí napriek svojim rozdielom. prístupom, majú spoločnú prácu s rovnakou cieľovou
skupinou. Aké sú odborné znalosti týchto odborníkov a aké je zmýšľanie ich prístupov, ktoré
používajú na svoju činnosť, akú úlohu môžu zohrávať v tomto multidisciplinárnom modeli činnosti.
1. Práca s mládežou a práca s mládežou na ulici
V snahe o vzdelávanie a posilnenie postavenia mladých ľudí sa práca s mládežou javí ako najdlhšie
etablovaná profesia v rámci nových integrovaných služieb na podporu mládeže (Mckee, Oldfield,
Poultney, 2010). Napriek rozsiahlym typom výskumov, ktoré boli v rámci mládeže uskutočnené, niekedy
dochádza k nejasnostiam v tom, čo presne práca s mládežou znamená. Podľa Mckeeho a ďalších (2010,
s. 6) "práca s mládežou nie je ani sociálna starostlivosť ani neformálne vyučovanie. Je to intervencia,
ktorá kombinuje prvky oboch v kontexte vytvárania vzdelávacích a podporných príležitostí pre mladých
ľudí". Zohľadnenie voľného času a zábavy sú jedny z hlavných charakteristík dobrej práce s mládežou.
Posilnenie postavenia mladých ľudí pri vykonávaní praktických činností a dobrovoľníckych združení má
zásadný význam pre poskytnutie rôznych nástrojov, aby sa mohli zapojiť do kritického myslenia a
konania.
Existujú aj pouliční pracovníci s mládežou (SBYW), ktorí v súlade s určitými zásadami a výchovnými
metódami pôsobia v exteriéri (na ulici, školských dvoroch alebo neformálnych priestoroch (verejných
alebo súkromných) na osoby v zraniteľnej situácii. Napriek rozdielom sú si ciele veľmi blízke. Obaja
odborníci používajú rovnaké činnosti, ale s odlišným cieľom. Pre SBYW sú aktivity prostriedkom na
dosiahnutie konkrétnych cieľov, ktoré boli vopred dohodnuté s osobou, s ktorou sa počas určitého
obdobia vybudoval vzťah dôvery, ktorý nám umožňuje intervenovať s cieľom nájsť s ňou riešenia.
Tieto rôzne aktivity sú súčasťou plánovania intervencie pracovníkov s mládežou alebo pouličných
pracovníkov s mládežou. Všetky tieto činnosti sú vždy prepojené s osobnými a medziľudskými
súvislosťami. Napríklad neformálne aktivity, skupinové akcie, komunitné a odborné aktivity sa často
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spájali s kontextami pre skúsenosti súvisiace s identitou, prosociálnymi normami a väzbami s dospelými;
zatiaľ čo šport bol častým kontextom pre prepojenie práce a emocionálneho rozvoja. V tejto práci sú
identifikované dve základné oblasti vzdelávacích skúseností, rozdelené do dvoch hlavných oblastí
rozvoja:
1. osobnostný rozvoj: práca s identitou, rozvoj iniciatívy a rozvoj základných emocionálnych,
kognitívnych a fyzických zručností a
2. Medziľudský rozvoj: rozvoj tímovej práce a sociálnych zručností, podpora medziľudských
vzťahov a rozširovanie sietí rovesníkov, kontakty s dospelými a získavanie sociálneho
kapitálu.
Podľa štúdie Madjara a Cohena-Malajeva (2013) je neformálny kontext zvyčajne vnímaný ako "viac
podporný a vysvetľuje väčšiu časť rozptylu pri formovaní identity". Autori tvrdili, že podporné
vzdelávacie prostredie je významným prvkom v snahe o formovanie identity. Štúdia podrobne uvádza,
že "adolescenti, ktorí vnímali svoj vzdelávací kontext ako podporujúci reflexívne a na seba zamerané
exploračné procesy, ako aj bezpečný, autonómny a štruktúrovaný, uvádzali viac veku primeraný vývoj
identity"
V tomto zmysle sa práca s mládežou môže uskutočňovať v rôznych prostrediach, medzi ktoré patria
mládežnícke centrá, kluby, školy, knižnice, parky, ulice a iné.
sedem faktorov, ktoré musia byť zavedené, aby sa zlepšili výsledky pre mladých ľudí:
- Poskytovanie príležitostí mladým ľuďom, aby získali zručnosti, ktoré posilňujú ich
blahobyt.
- Rozvoj osobnej účinnosti mladých ľudí prostredníctvom budovania ich schopnosti
dospieť k vlastným rozhodnutiam a riešeniam problémov.
- Vytváranie prepojení medzi rôznymi aspektmi života mladých ľudí
- stanovenie a preukázanie primeraných noriem správania
- Ochrana mladých ľudí pred fyzickým a psychickým poškodením
- Zavedenie riadneho dohľadu prostredníctvom dospelých, ktorí poskytujú jasné,
primerané a konzistentné pravidlá a očakávania.
- Udržanie zapojenia mladých ľudí v priebehu času
Ak máme na mysli rozlišovanie praxe práce s mládežou a práce s mládežou na ulici, navrhujeme sedem
definičných znakov, ktorým sa treba venovať: dobrovoľná účasť; rovnováha moci v prospech účastníkov;
reagovanie na očakávania oddychu a zábavy, ako aj na očakávania spojené s novými skúsenosťami a
náročnými aktivitami; vnímanie a reagovanie na nich ako na jednoduchých mladých ľudí (bez vopred
stanovených nálepiek); práca na ich "území" a z ich "územia" (vrátane ich aktivít a problémov);
rešpektovanie a práca prostredníctvom ich rovesníckych sietí.
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Keďže vzdelávacie inštitúcie začali nedostatočne reagovať na sociálne a individuálne potreby a
požiadavky, najmä mladých ľudí, mladí ľudia sa organizovali (a svoje vlastné vzdelávacie programy) v
rámci neformálneho alebo informálneho prostredia.
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2. Formálne vzdelávanie a jeho aktéri - učitelia
Zatiaľ čo o definícii formálneho vzdelávania niet pochýb, neformálne vzdelávanie je oveľa širší, a teda
menej jasne definovaný pojem. Okrem toho sa definícia neformálneho vzdelávania môže v
jednotlivých krajinách líšiť. V mnohých krajinách sa má za to, že formálne vzdelávanie sa uskutočňuje
v školách, vzdelávacích inštitúciách a na vysokých školách a univerzitách. Takisto má jasne
definované učebné osnovy a pravidlá certifikácie. Na druhej strane neformálne vzdelávanie prebieha
väčšinou mimo formálnych vzdelávacích systémov a je dobrovoľné.
Model vzdelávacej trojnožky sa odvažuje predstaviť model, ktorého cieľom je silná spolupráca medzi
aktérmi formálneho a poludňajšieho neformálneho vzdelávania v prospech detí a mládeže.
Formálne vzdelávanie je hlavným poskytovateľom certifikácie - diplomu - prostredníctvom veľmi
jasných učebných osnov a dôležitého sumatívneho hodnotenia poskytovaného v rámci školy. Na
druhej strane neformálne vzdelávanie poskytuje menej jasne formulované učebné osnovy a oveľa
menšiu "certifikačnú silu", čo mu dáva slabšie spoločenské a finančné postavenie. Aj jeho stupeň
profesionalizácie je v porovnaní s formálnym vzdelávaním nižší a menej prísne vymedzený. Formálne
vzdelávanie je pre väčšinu študentov povinné a musí sa spoliehať na vonkajšiu motiváciu k učeniu;
neformálne vzdelávanie má tú výhodu, že je dobrovoľné a v zásade sa môže spoliehať na vnútornú
motiváciu svojich účastníkov. V niektorých krajinách sa dokonca chápe ako proces učenia sa bez
zjavných učebných osnov, bez učiteľa a bez skúšok alebo testov.
Vo formálnom vzdelávaní prebieha množstvo reforiem s cieľom začleniť prvky neformálneho
vzdelávania, ako sú individualizované kurikulárne prístupy, orgány pre participáciu študentov,
samoregulované učenie, umožnenie študentom vybrať si predmety podľa svojich preferencií, ako aj
začlenenie IKT ako stratégie vzdelávania.
Otázkou však zostáva, či je schopný vyriešiť paradox núteného učenia na jednej strane a vnútornej
motivácie na strane druhej. To je výzva, ktorú chce riešiť model vzdelávacej trojnožky. Je veľa
mladých ľudí najmä v nižších vzdelávacích stupňoch, ktorí chcú "niečo robiť", a tým nemyslia učenie v
škole. Majú pocit, že to, čo sa naučia v škole, im nemusí nevyhnutne - alebo vôbec - pomôcť nájsť si
prácu, "tak načo sa namáhať". Možno pozorovať nárast súkromných škôl a univerzít, ktoré slúžia
potrebám a želaniam privilegovaných študentov (a ich rodičov), zatiaľ čo pre väčšinu menej
privilegovaných zostáva štátne vzdelávanie nenahraditeľné.
"Komunitná škola" spája formálne vzdelávanie s neformálnymi aktivitami v susedstve, ktoré nie sú
určené ani tak pre privilegovaných, ako pre znevýhodnených študentov.
Nakoniec, otázka o vzťahu medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním je veľmi závislá od uznania
oboch profesionálov (učiteľov a pracovníkov s mládežou) o ich úlohách, úlohách a zodpovednosti, keďže
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učitelia neuznávajú pracovníkov s mládežou ako pedagógov a pracovníci s mládežou obviňujú učiteľov z
krízy mládeže v škole. Model vzdelávacej trojnožky je vytvorený s cieľom zdieľať Poznatky o týchto
antagonizmoch a vyzvať k spolupráci namiesto súperenia.
3. Umelecké vzdelávanie
Je dobre zdokumentovaný prínos začlenenia umeleckého vzdelávania do vzdelávacieho procesu,
ktorý zvyšuje sebadôveru a sebaúctu a umožňuje účastníkom prekonať zraniteľnosť prostredníctvom
sebavyjadrenia, regulovať emócie a spracovať traumu. Umelecké programy pre mládež môžu
podporovať rozvoj identity mladých ľudí a pestovať pozitívne sociálne väzby. Umenie ako
prostriedok na zapojenie ohrozených osôb do pozitívnych aktivít umožňuje osobné, emocionálne a
terapeutické cesty, umenie tiež ponúka konečný produkt, na ktorý môžu byť deti a mladí ľudia hrdí.
Napríklad graffiti umenie je obľúbenou umeleckou formou v rámci umeleckých programov a
predchádzajúci výskum preukázal silu legálneho pouličného umenia na konceptualizáciu
alternatívnych spôsobov občianskej praxe u ľudí ohrozených vylúčením.
Okrem toho sa hudobná tvorba s ohrozenými ľuďmi môže zamerať na aspekty subkultúry ako zdroja
odolnosti a sily a učiť hodnoty, ako je zdravý životný štýl, vzťahy a zapojenie sa do komunity.
Vzdelávacie programy založené na umení sú často zamerané na "ohrozené" osoby a predchádzajúci
výskum ukázal, že tieto programy majú na účastníkov vplyv, ktorý im mení život. Zapojením a
posilnením ich postavenia zo všetkých sociálnych vrstiev môže umenie ponúknuť dlhodobé
psychologické, sociálne a v konečnom dôsledku aj ekonomické výhody, ukázali, ako umelecké
programy ponúkajú alternatívny spôsob vyjadrenia emócií ľudí, a zdôraznili podporu
prostredníctvom zlepšenia postojov a správania.
Afektívny zážitok, ktorý môže umenie priniesť, zahŕňa pocity sebauspokojenia a úspechu, je spojený
so zmenou správania páchateľov trestnej činnosti a posilnením sektora trestného súdnictva. Okrem
toho sa umelecké aktivity využívajú na prilákanie a udržanie mladých ľudí, zníženie delikventného
správania a sociálneho vylúčenia tým, že ich udržiavajú "mimo problémov". Často sa uvádzajú
"mäkké výsledky", ako je sebadôvera a komunikačné zručnosti, ktoré možno považovať za príspevok
k tvrdým výsledkom, ako je zamestnanosť a študijné výsledky. Z pedagogického hľadiska preto
umenie ponúka štýl, ktorý odráža správanie, techniky a hodnoty zjavné u odborníkov, ktorí pracujú s
ľuďmi "ohrozenými" vylúčením.
Napriek týmto dôkazom o hodnote umeleckých programov pre "ohrozené" osoby sa len zriedkakedy
spochybňuje kvalita programov, ktoré dostávajú. Napríklad konkrétne žánre, ako je hip-hop alebo
pouličné umenie, opakujú témy deviácie, ktoré nerozvíjajú "tvorivé" ja a namiesto toho zavádzajú
diskurz "z občana sa stáva páchateľ". Posilňovaním binárneho rozdelenia medzi "vysoko funkčnými"
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a "napraviteľnými" rizikovými osobami môžu rôzne formy umenia patologizovať konkrétne
správanie, čo môže viesť k obmedzeniu tvorivého prejavu na prácu s problémami.
V rámci týchto programov sú problematické odvodené naratívy "záchrany duše" a transformácie
"problémového človeka" na "tvorivého človeka". Zatiaľ čo sa však financovatelia umeleckých
programov často snažia poskytovať "štruktúrované" a "pozitívne aktivity" ako podnety pre "správne"
správanie, v dôsledku toho je symbolická tvorivosť a zmysluplné zapojenie obmedzené. Okrem toho
prístupy pozitívneho rozvoja ľudí viedli k nekvantifikovateľným tvrdeniam o sociálnych a
ekonomických vplyvoch na "znevýhodnených", ktorým sa často pripisuje deficitné označenie, ako
napríklad "rizikový".
Umeleckým pedagógom môže byť každý umelec, ktorý využíva dobré komunikačné zručnosti a
pracuje s umením nielen ako s nástrojom, ale aj ako s procesom učenia. Otvorený tvorivosti, ktorá sa
sústreďuje v žiakoch a študentoch, a nie v sebe ako umelcovi. Spolupracujú s učiteľmi a pracovníkmi
s mládežou a sú otvorení zdieľať svoje výtvarné techniky podľa aktivít navrhnutých v programe
Vzdelávacia trojnožka.
4. Facilitátori vzdelávacej trojnožky - zručnosti
čeliť výzvam aktivácie detí a mládeže a jej heterogenite. To znamená, že na strane facilitátorov je k
dispozícii:
Na úrovni Tímová práca medzi facilitátormi sa dohodnú:
- Bohatstvo jeho činnosti závisí od úrovne spolupráce medzi ich zázemím a cieľmi ako
formálnych pedagógov, neformálnych pedagógov a pedagógov umenia;
- Diskusia o hodnotení, ktoré vykonal každý facilitátor, o tom, na ktoré problémy chcú
facilitátori poukázať.

Preštudujte a dohodnite sa na príčinách, ktoré sú základom. A

nakoniec zámer, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a poslanie a časový harmonogram
intervencie. Vedenie pravidelnej Otvorenej diskusie o obsahu vedomostí (formálnych),
vzdelávacích nástrojoch (neformálnych a umeleckých);
- Prediskutujte a určte, kto je facilitátorom na každom sedení alebo úlohy každého z
troch facilitátorov, aby ste vytvorili obraz konzistentného a pokojného pedagogického
prostredia;
Na úrovni základných pojmov by sa mali facilitátori dohodnúť:
- Prehĺbenie poznatkov o kultúre, etnicite a identite v kontexte moderny a postmoderny;
- Preskúmajte genézu a vývoj koncepcie demokratického občianstva;
- Identifikovať prekážky pedagogických vzťahov: predsudky, diskriminácia, rasizmus;
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- Pochopiť dynamiku sociálnej inklúzie a marginalizácie, obviňovanie a odhaľovanie
prekážok rovnosti príležitostí a spravodlivosti.
Na úrovni komunikácie/empatie medzi sprostredkovateľmi a cieľovou skupinou:
- Naučte sa spoznať sami seba, uvedomte si svoj štýl a rozpoznajte prekážky v
komunikácii;
- Zabezpečte komunikáciu s druhou stranou, pričom si uvedomte, že hovoriť rovnakým
jazykom samo o sebe nestačí;
- Uvedomte si, ako môže druhý vnímať naše správanie;
- Venujte pozornosť a pochopte účinky neverbálnej komunikácie;
- Rozvíjať dobré komunikačné zručnosti - vybrať si správu podľa volajúceho, prezentovať
štruktúrovanú správu a organizovane, naučiť sa používať hlas a intonáciu, uvedomovať si
vplyv správy.
Na úrovni pedagogického vzťahu medzi facilitátormi:
- Poskytnite čas na komunikáciu; rešpektujte rytmus a štýl učenia sa druhého;
- Preukazovať a rozvíjať u svojich žiakov alebo študentov sociálne zručnosti
prostredníctvom každodennej praxe: vedieť počúvať, vedieť sa zúčastňovať, riešiť
konflikty a iné témy;
- Podporujte pocit vlastnej účinnosti.
Pokiaľ ide o pedagogické postupy, facilitátori by sa mali dohodnúť na:
- Zvýšiť (pretože je autonómna) úroveň autonómie žiakov a študentov pomocou
nástrojov neformálneho vzdelávania, ako sú napríklad rolové hry, dynamika skupín, hry,
brainstorming, "Icebreaker" umelecké nástroje.
- Podporovať iniciatívu a zodpovednosť, schopnosť uvažovať a organizovať vlastné
učenie;
- Nadviažte vzťahy dôvery;
- Podporujte účasť žiakov a študentov;
- Zlepšiť sebahodnotenie svojich činností a sebahodnotenie
Neexistuje dokonalý model učenia, rovnako ako neexistujú dokonalí facilitátori. Existujú len Facilitátori
ochotní uvažovať a skúmať, zároveň nespokojní a sebavedomí, schopní motivovať a sebamotivovať.
Stručne povedané, model vzdelávacej trojnožky nie je o začlenení "iných vzdelávacích prístupov" do
programových tém, ani o využívaní nových aktivít mimo programových tém; cieľom vzdelávania nie je
"dať hlas" menšinám ako spôsob zmiernenia alebo odloženia konfliktu, keď sa "učia" integrovať.
Hovoriť v modeli vzdelávacej trojnožky znamená, bez ohľadu na kontext, učiť sa a spoznávať
komplexnosť rôznych bodov videnia v prítomnosti, transformovať a premieňať sa s nimi. Model
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vzdelávacej trojnožky znamená podieľať sa na plnej rovnosti príležitostí a práv pri budovaní spoločnosti
založenej na rozmanitosti.
Hovorte o rozdieloch, ktoré nás spájajú, namiesto rozdielov, ktoré nás rozdeľujú. Je potrebné vyhlásiť, so
Sokratom: Som občanom sveta.
5. Uľahčovače vzdelávacej trojnožky - postoje
Model vzdelávacej trojnožky vám ako facilitátorovi navrhuje, aby ste si uvedomili tieto úlohy, ktoré
nasledujú, zamysleli sa nad každou z nich a pripravili si kultúrno-vzdelávacie nástroje, aby ste ich mohli
splniť.
i.

Motivovať a viesť - to je jedna z veľkých výziev činnosti facilitátora: zvedavosť žiakov
alebo študentov, rozširovanie ich záujmov, prebúdzanie ich potenciálu na vytváranie
a udržiavanie učebnej klímy. Udržiavať vysoký stupeň motivácie a angažovanosti v
úlohách, stále sa nesnažiť nahradiť žiakov alebo študentov, ani klásť otázky alebo
dávať hotové odpovede, Nechajte ich klásť otázky a odvážiť sa dávať odpovede.

ii.

Organizovať - Návrhy nástrojov neformálneho vzdelávania alebo umenia sú v
podstate zodpovednosťou facilitátora, nezávisle od väčšej alebo menšej miery účasti
žiakov alebo študentov - Cieľom facilitátora je dosiahnuť s nimi vysokú úroveň
účasti, ktorá im dáva impulz k samostatnosti. Rovnako bude facilitátor zodpovedať
za skupiny a rozdelenie funkcií, t. j. určiť, kto bude v práci facilitátorom,
spravodajcom atď. a zachovať zásadu fluktuácie. Bude veľmi dôležité uvedomiť si
organizačné detaily a byť realistický v navrhovaných termínoch činností. Ak sa úlohy
opakovane nerealizujú, všeobecne sa nerešpektuje žiadny termín.

iii.

Pozorovanie - Prostredníctvom pozorovania skupiny sa facilitátor uisťuje, že žiaci
alebo študenti účinne plnia rôzne úlohy týkajúce sa samotnej činnosti, či už tie,
ktoré sa týkajú fungovania skupiny. Je nesmierne dôležité, aby bol Facilitátor
dôsledný v spôsobe, akým sa obracia na každého člena skupiny.

iv.

Poskytovanie asertívnej spätnej väzby - Navrhované aktivity kladú dôraz na
regulačné hodnotenie, ktoré sprevádza pokrok žiakov a študentov a dáva im
možnosti a nástroje na sebahodnotenie. Záujmom facilitátora je v čo najväčšej
miere poskytnúť spätnú väzbu a včas naznačiť, čo môže každý facilitátor urobiť, aby
sa zlepšil, pomôcť mu rozpoznať jeho silné a slabé stránky. Spätná väzba vychádza z
objektívneho opisu toho, čo bolo pozorované, a snaží sa vyvážiť pozitívne aspekty a
ťažkosti bez toho, aby sa vynechali príležitosti na zvýšenie angažovanosti a úspechy.
Vyhýbanie sa vždy hodnotovým súdom o osobe, ktoré, aj keď sú pozitívne,
podmieňujú a spôsobujú vonkajšiu a závislú motiváciu.
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v.

Výskum a kritická reflexia - Facilitátor zostáva nielen vedecky, ale aj odborne
aktualizovaný. Iba tak môže zostaviť účinné návrhy svojich vzdelávacích aktivít,
citlivo prihliadať na ťažkosti, s ktorými sa žiaci alebo študenti stretávajú". Na druhej
strane je facilitátor ten, kto kriticky uvažuje o tom, ako komunikovať, aký je vplyv
ním použitých alebo navrhnutých metodík na spokojnosť a očakávania žiakov alebo
študentov. A nakoniec, zapojiť žiakov a študentov do tvorivého procesu, aby sa
podelili o vzdelávacie nástroje zo svojho kultúrneho prostredia a zdieľali medzi
sebou hlbšie poznatky.
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Model vzdelávacej trojnožky - implementácia
Model vzdelávacej trojnožky - plánovanie zasadnutia
Tento návrh plánu zasadnutia je len orientačný, každá skupina facilitátorov môže nájsť iné plány
zasadnutí, ktoré najlepšie vyhovujú ich projektom vzdelávacích trojnožiek. Dôležité je, aby pri tvorbe
svojich projektov vychádzali z toho, čo je uvedené v predchádzajúcej kapitole "Facilitátori vzdelávacej
trojnožky - zručnosti a postoje".
Pred tréningom je dôležité navrhnúť plán tréningov podľa modelu vzdelávacej trojnožky.
Plán školenia je v prostredí participatívneho učenia veľmi užitočným plánom, ale nikdy nemôže byť
prekážkou otvorenosti facilitátorov voči zmenám, ktoré vychádzajú z očakávaní a potrieb žiakov a
študentov. Okrem toho táto príručka navrhuje, aby vzdelávacie aktivity boli nástrojmi neformálneho
vzdelávania a umenia a kultúry, teda aktívnymi a participatívnymi nástrojmi so záverečným momentom
debriefingu alebo hodnotenia.
Jednotlivé fázy plánu relácie sme zvýraznili krokmi. Tento plán je rozdelený na 5 rôznych častí:
i.

Zhromažďovanie informácií - tento krok vychádza z odpovedí na uvedené otázky:
a. Aký je kontext zasadnutia? - Informácie o zasadnutí, jeho cieľoch, programe,
aktivitách, cieľovej skupine a organizáciách zapojených do zasadnutia;
b. Prečo? Aké sú očakávania facilitátorov? - To znamená mať jasnú predstavu o tom,
čo očakávajú facilitátori, aby im to pomohlo definovať ciele zasadnutia;
c. Aké sú očakávania žiakov alebo študentov? - To znamená mať jasnú predstavu o
tom, čo sa od nich očakáva a ako tieto očakávania zozbierať (mohlo by ísť o cieľ
prvého sedenia), aby bola účasť na sedení na vysokej úrovni;
d. Pre koho? - Definujte cieľovú skupinu, aby bol program pre ňu vhodnejší, pričom
nikdy nezabudnite na prispôsobivosť v kontexte školenia;
e. Aké sú talenty a potreby cieľovej skupiny? - Táto odpoveď môže byť vytvorená na
základe predchádzajúceho hodnotenia s ohľadom na participatívny model;

ii.

Návrh konkrétnych cieľov, obsahu a hodnotenia - tento krok, ktorý predstavuje
"srdce" procesu plánovania, je pre model vzdelávacej trojnožky kľúčový. Budujte s
relatívnou autonómiou, prispôsobenou očakávaniam žiakov alebo študentov, ich
nadaniu, záujmom a rytmu. Tento krok vychádza z odpovedí na tieto otázky:
a. Na čo? - Odpoveď by nám mohla dať relácia Špecifické ciele.
b. Aký obsah? - Definícia obsahu je dôležitým nástrojom tak pre facilitátora, ako aj pre
žiakov alebo študentov (hlavne pre formálneho facilitátora). To pomáha
facilitátorom klásť otázky vyhýbať sa odpovediam alebo odovzdávať vedomosti s
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vedomím, že sa musíme pripraviť na účasť v diskusii, pretože vedomosti sú jedny
vedomosti v prítomnosti počas zasadnutia.
c. Ako hodnotiť? - Vzdelávanie sa nezaobíde bez hodnotenia. Táto aktivita by však
mohla mať rovnaké výsledky, ak by sa robila participatívnym spôsobom. Všetci
aktéri a plán musia byť autoevaluovaní heteroevaluovaní. V
iii.

Program relácie - tento krok vychádza z odpovedí na tieto otázky:
a. Kde? - Miesto školenia je veľmi dôležité v neformálnom vzdelávaní a umeleckom
prostredí, prispôsobenie je vždy možné, ale mať jasnú predstavu o mieste konania
dáva facilitátorom možnosť vybrať vhodné aktivity alebo iné prostredie pre aktivity;
b. Kedy? - Časová os nám tiež poskytuje dôležitú pomoc pri výbere pedagogických
aktivít;
c. Časová os - Definované všetky položky zobrazené predtým v čase, aby sa obsah
rozložil na časovej osi. Program sa môže revidovať na konci ďalšieho kroku.

iv.

Pedagogické nástroje - tento krok vychádza z odpovedí na tieto otázky:
a. Ako? - Podľa definície obsahu musia teraz facilitátori definovať stratégiu výberu
pedagogických nástrojov. Facilitátori by mohli niektoré z nich navrhnúť, ale žiaci a
študenti by mohli niektoré definovať počas stretnutí.
b. Ako začať stretnutie - Po uvítacej časti sa odporúča začať prezentáciou a aktivitou,
po ktorej nasleduje zozbieranie očakávaní žiakov a študentov o stretnutí. Po tom,
ako facilitátor predstaví program školenia, mohol by tento moment využiť na
otvorenie programu na zmeny prichádzajúce od žiakov a študentov'
c. Hlbšie sa venujte obsahu - Nasledujte všeobecnú aktivitu, aby ste sa v malých
skupinách pokúsili dosiahnuť spoločnú reč.
d. Po prezentácii výsledkov práce v malých skupinách všetkým účastníkom nasleduje
debrífing. Tento moment si vyžaduje dobré komunikačné zručnosti facilitátorov ako
sprostredkovateľov diskusie. Nakoniec, že by mohli mať chvíľu na zdôraznenie
návrhov tém a odporúčaní, ktoré zazneli počas debriefingu.

v.

Hodnotenie - Prvým aspektom, ktorý je potrebné objasniť, keď hovoríme o
hodnotení v neformálnom vzdelávaní, je nevyhnutne proces priebežného
hodnotenia a sebahodnotenia. Dôraz sa určite nekladie na klasifikáciu, ale na
zvyšovanie vedomostí a rozvoj kompetencií - most medzi vedomosťami a činmi. Je
však veľmi dôležité uvedomiť si, že na to, aby mal projekt určujúci a priamy odraz v
učení, je dôležité mať hodnotiacu stratégiu na Evaluáciu a sebahodnotenie, či žiaci a
študenti dosiahli výsledky učenia. Výber nástrojov sebahodnotenia v podmienkach
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neformálneho vzdelávania je jednou z úloh facilitátorov. Hodnotiace aktivity sú
efektívnejšie viac dajú priestor vstupom sebahodnotenia.

[1]

Model vzdelávacej trojnožky s názvom Facilitátori (učitelia, pracovníci s mládežou a umelci)
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