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Zkušenostně reflektivní učení jako nová příležitost
pro studenty pomáhajících profesí

Již na podzim tohoto roku obohatí vzdělávací portfolio Masarykovy univerzity první
kurzy zaměřující se na teorii a praxi zkušenostně reflektivního učení. Za těmito
studijními příležitostmi stojí dva nově podpořené projekty Evropského sociálního
fondu, jejichž realizátorem je Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu
pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Konkrétně se jedná 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. Tyto synergicky
provázané projekty se zaměřují primárně na dvě cílové skupiny s rozdílnými vzdělávacími
požadavky ve vztahu ke svému profesnímu zaměření a pracovním zkušenostem. První
skupinu tvoří zejména studenti prezenčních neučitelských programů, zatímco skupinu
druhou studenti učitelských oborů v kombinované formě studia. Cílem obou projektů je naučit
zástupce těchto skupin komplexně a efektivně využívat principy zkušenostně reflektivního
učení v praxi ve státním, neziskovém i firemním sektoru a přitom individuálně reflektovat a co
nejlépe uspokojovat jejich rozdílné potřeby.
Zkušenostně reflektivní učení v tomto směru představuje moderní edukační koncept, který je
doposud na tuzemských vysokých školách neprávem opomíjen. Čerpá z bohatých kořenů
pedagogické historie a významný důraz v tomto ohledu klade na proces reflexe v procesu
učení. Zkušenostně reflektivní učení vychází z praxe i výzkumem prověřených zjištění, že
zážitky a zkušenosti mohou sloužit jako nástroje efektivního učení se novým věcem, které
v důsledku významně ovlivní osobní a profesní život.
Vedle několika zbrusu nových kurzů otevřených všem studentům, které budou postupně
rozšiřovat vzdělávací nabídku univerzity, navíc hned na podzim zahájí svůj první běh dva
komplexní vzdělávací moduly. Celkem padesáti studentům, kteří byli na základě úspěšného
složení přijímací zkoušky přijati do specializačního studia ZRU a ZKUPP, se tak od září
otevírá unikátní možnost seznámit se v průběhu čtyř semestrů s teorií, současnými pojetími
a technikami zkušenostně reflektivního učení. Odborníci z dané oblasti je dále naučí účinně
pracovat se skupinou, využívat správně v rámci pedagogického procesu reflexi a mnoho
dalšího.
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Oba projekty jsou realizovány pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje při Ústavu
pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jsou spolufinancovány
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Toto centrum, jehož
kancelář se nachází na Joštově 13, usiluje o to stát se odborným a informačně podpůrným
místem pro všechny zájemce o problematiku zkušenostně reflektivního učení.
Bližší informace o Akademickém centru osobnostního rozvoje, obou nových projektech
a jejich odborných aktivitách naleznete na: http://acor.cz/.
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