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Specializační studium Zkušenostně reflektivního
učení obohatilo praxi
Po třech letech skončila pilotní realizace nově vytvořených vzdělávacích programů
produkujících jak teoreticky, tak zejména praktickými dovednostmi vybavené experty
zaměřené na oblast zkušenostně reflektivního učení. Za těmito studijními příležitostmi
stály dva synergicky provázané projekty podpořené Evropským sociálním fondem,
jejichž realizátorem bylo Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu
pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Jednalo se konkrétně o projekty Zkušenostní a reflektivní učení – podpora profesní přípravy
studentů (ZRU), CZ.1.07/2.2.00/15.0202, a Zkušenostní učení pro praxi – podpora odborné
přípravy stávajících/budoucích učitelů (ZKUPP), CZ.1.07/2.2.00/18.0004. V jejich rámci byla
v průběhu tří let nejprve vytvořena a posléze realizována dvouletá specializační studia,
v nichž se měli studenti pomáhajících oborů Masarykovy univerzity (např. psychologie,
pedagogiky, sociální práce, učitelství apod.) příležitost naučit, jak v průběhu práce
s různorodými skupinami využít dosud získaných životních zkušeností klientů a podpořit
smysluplnou transformaci těchto zkušeností do nového poznání, jež bude využitelné v jejich
dalším životě. Více o východiscích a principech zkušenostně reflektivního učení viz
www.acor.cz.
Vytvořeného profesního výcviku sestávajícího z více než čtrnácti samostatných kurzů
(zaměřených např. na témata teoretických východisek, práce se skupinou, volbu adekvátních
metod a technik, jejich optimální dramaturgickou skladbu, práci s reflexí, tvorbu a realizaci
akcí pro reálnou klientelu apod.) v celkové dotaci přes 250 hodin se v průběhu projektové
podpory zúčastnilo cca 150 studentů, přičemž 70 z nich již v praxi může prokázat svou
odbornou expertízu fakultou vydaným diplomem. Další stovky studentů pak absolvovaly
vybrané kurzy z naší nabídky a lze konstatovat, že na pracovní trh vstupují (nebo budou
vstupovat) s výrazně rozšířeným povědomím o možnostech smysluplné aplikace principů
zkušenostně reflektivního učení do vybraných oblastí své profesní působnosti.
Vytvořené studium bylo rovněž podpořeno intenzivní tvorbou kvalitních studijních materiálů.
V této souvislosti vzniklo několik komplexních elektronických opor kurzů (navíc jeden plně elearningový kurz) a sada tištěných skript. Nadto byly v průběhu projektu vydány čtyři nové
odborné monografie, zakoupeno několik stovek v ČR dosud absentujících zahraničních
publikací a realizovány dvě odborné konference „Zkušenost-reflexe-učení“ s účastí téměř
350 našich i zahraničních odborníků – teoretiků i praktiků.
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S jejich podstatnou částí se přitom podařilo navázat funkční spolupráci, jež má díky zapojení
řady z nich do přímé výuky dopad jednak na její žádoucí kvalitu, jednak je ve smyslu dalšího
odborného rozvoje problematiky významným příslibem do budoucnosti.
Oba projekty byly realizovány pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje při Ústavu
pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a byly spolufinancovány
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Bližší informace o
Akademickém centru osobnostního rozvoje, jeho odborných aktivitách a obou realizovaných
projektech naleznete na: http://www.acor.cz/.
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