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Jednotlivé dokumenty a události
je možné filtrovat dle zvoleného jazyka.

Blogy – zde si můžete přečíst
a komentovat blogy odborníků na
vzdělávání.
Události – sekce obsahuje nejdůležitější
konference, semináře a další akce na
národní i evropské úrovni.
Zprávy – tady najdete novinky a události
ze světa vzdělávání dospělých.
Zdroje – obsahují dokumenty a publikace
z oblasti vzdělávání dospělých.

EPALE přináší čerstvý
vítr do vzdělávání
dospělých
EPALE (ePlatform for Adult Learning
in Europe – tedy Elektronická platforma
pro vzdělávání dospělých v Evropě) je
nový užitečný nástroj, který od konce roku
2014 slouží odborníkům na vzdělávání
dospělých. Cílem elektronické platformy je
vybudovat mezinárodní online komunitu
všech subjektů působících v této oblasti.
Pokud se tedy zajímáte o vzdělávání
dospělých, je platforma EPALE pro vás
přesně to pravé.
Na EPALE najdete nejen nejnovější
zprávy ze svého oboru nebo aktuální
trendy, ale můžete zde také předat své
zkušenosti kolegům, ať už prostřednictvím příspěvků či blogů. EPALE přitom
nejen otevírá cestu k mezinárodní výměně
zkušeností, ale umožňuje také najít si
partnera ze stále se rozšiřující nabídky
organizací. Užitečnou pomůckou je pak
kalendář odborných akcí, kde uživatelé

naleznou aktuální semináře a konference,
které se konají jak v České republice, tak
i v ostatních zemích Evropy.
Webové stránky ec.europa.eu/epale
jsou přístupné ve všech jednacích jazycích
Evropské unie, v každé členské zemi tak
mohou zájemci o nové trendy ve vzdělávání dospělých získat všechny důležité
informace zveřejňované na této platformě
v rodné řeči. V ČR se o EPALE, podobně
jako o další mezinárodní programy z oblasti vzdělávání, stará Dům zahraniční
spolupráce. Zajišťuje zejména obsahovou
stránku platformy, jejíž česká verze se
v současnosti neustále rozšiřuje. Zaregistrovaní účastníci se již nyní do EPALE
mohou zapojit prostřednictvím diskuzí,
blogů či sociálních sítí a své příspěvky
mohou také posílat na e-mailovou adresu
epale@dzs.cz.

Platforma EPALE je virtuální prostředí pro setkávání
profesionálů, organizací i dalších zainteresovaných
osob z oblasti vzdělávání dospělých, kterým nabízí
řadu jedinečných prvků:
• Otevřený přístup. Aby bylo možné plně využívat
všech možností databáze, je lepší se zdarma zaregistrovat, není to ale nezbytné.
• Vícejazyčný obsah. Do národních jazyků jsou přeloženy nejen hlavní stránky webu.
• Aktualizovaný kalendář. Díky němu lze vyhledávat
kurzy, semináře, nové publikace a další zajímavé
události v celé Evropě.
• Uživatelská tvorba obsahu. Uživatelé platfomy mají
šanci zveřejňovat vlastní materiály, ale mohou také
hodnotit příspěvky ostatních, čímž ovlivňují podobu
webu.

Co platforma EPALE

• Sdílení výukových

umožňuje?

materiálů.
• Získávání informací
o akcích jako jsou kon
ference,
kurzy nebo semináře
v rámci celé Evropy.
• Hledání partnerských
organizací.
• Navázání spoluprác
e na národní i mezin
árodní
úrovni.
• Aktivní zapojení do

diskuzí a blogů.
• Získávání nejnověj
ších diskuzí z oblasti
vzdělávání
dospělých.

Rozhovor

Odborníci vnímají platformu
EPALE jako skvělé místo pro
hledání partnerů pro spolupráci
Na to, jak vidí roli informačních technologií i platformy EPALE, jsme se zeptali šesti uznávaných expertů z různých oblastí vzdělávání dospělých. Se svými zkušenostmi a názory se
nám svěřili František Hroník, odborník na řízení lidských zdrojů a psychologii práce z poradenské a vzdělávací společnosti MotivP z Brna, Branislav Frk, odborný asistent katedry
andragogiky Prešovské univerzity a expert na moderní trendy ve vzdělávání, nebo manažer
platformy pro online vzdělávání Seduo.cz František Dalecký. Odpovídali také Lukáš
Paleček, metodik digitálního vzdělávání v poradenské společnosti WebSchool, či vítězka
soutěže Lektorka roku 2014, zkušená poradkyně z královéhradeckého Centra andragogiky
Bohdana Kašparová, a též Jana Brabcová, prezidentka Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR.

Všem jsme položili pět otázek:
➀ Mění informační technologie vzdělávání
dospělých? Mění se lidé, kteří se vzdělávají?
➁ V souvislosti se vzděláváním dospělých se
dnes často mluví o gamifikaci, počítačové
simulaci nebo internetu věcí. Které z trendů
považujete za zásadní pro české prostředí?
➂ Jsou naopak některá dříve „trendová témata“
na ústupu?
➃ V čem vidíte největší přínos platformy
EPALE pro rozvoj vzdělávání dospělých?
➄ V čem bude platforma EPALE užitečná
i pro vás?
Všichni nám na základě svých dlouholetých zkušeností poskytli odpovědi, ve kterých se shodli na
tom, že moderní technologie budou hrát v jejich
oboru stále důležitější roli. Virtuální komunitu
EPALE vnímají jako místo, které jim pomůže
zůstat v kontaktu s nejnovějšími trendy.
............................................................................
Není překvapením, že všichni oslovení přisuzují moderním technologiím významnou roli.
„Zdůraznil bych hlavně jejich vliv na dostupnost,
otevřenost a interaktivitu vzdělávacího procesu,“
podotkl například Branislav Frk, zatímco František
Hroník vyzdvihl nejnovější trend virtualizace vzdělávání, která zvyšuje efektivitu učení díky interaktivnímu prostředí a přizpůsobení se potřebám
každého jednotlivce. Zároveň ale podle něj není
žádná z moderních metod univerzální či nejlepší
a je potřeba je vždy správně kombinovat. Podle
Františka Daleckého pak ČR poněkud zaostává
za světem, což přisuzuje „nedostatečné nabídce
možností kvalitního online vzdělávání a také
všeobecně nízkému povědomí o možnostech
využívání technologií ve vzdělávání“.
Lukáš Paleček vidí velký přínos v tom, že
informační technologie mají „amplifikační efekt“,
že vše je měřitelné a výsledky jsou okamžitě vidět.
Díky tomu podle něj získají skutečně kvalitní instituce s dobrým marketingem těžko překonatelný
náskok. „Proces vzdělávání by se stal pro mnoho
účastníků neatraktivním, kdybychom rigidně trvali
na tabuli, křídě a formě přednášky,“ uvedla Jana
Brabcová, podle které je důležité, aby vzdělavatelé
správně vnímali potřeby klientů. Bohdana Kašparová vidí přínos technologií například pro přípravu
kurzů, zmiňuje ale i jedno jejich nebezpečí.
„Dávají nám na výběr tolik témat a tolik úkolů, že
nevíme, jak se rozhodnout a co si máme vybrat.
Tak nakonec neuděláme nic,“ podotkla.
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Podle Jany Brabcové ale nelze moderní technologie ve vzdělávání ignorovat, časem bude podle
ní čím dál víc platit, že „kdo se chvíli nevzdělával,
dnes stojí opodál“, a na trhu práce bude úspěšný
jen ten, kdo se bude aktivně zajímat o vlastní
zdokonalování. Branislav Frk pozoruje, že u lidí
již dnes roste ochota k řízenému vzdělávání vlast-
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vznik platformy EPALE také jako potvrzení trendu
elektronizace vzdělávání.

Ilustrační foto

ními silami, což „technologie výrazně ulehčují“.
Lidé si „uvědomují, že jim už nestačí původní
formální vzdělání a aktivně vyhledávají možnosti
rozvoje“, všímá si nového trendu i František
Dalecký, který také očekává, že zejména u mladší
generace s otevřenějším přístupem k technologiím bude mít například online vzdělávání „daleko
lepší odezvu“.
............................................................................
Ohledně trendů, které budou hrát důležitou roli
v českém prostředí, zmínili účastníci ankety celou
řadu nových a progresivních přístupů. František
Hroník uvedl velký potenciál simulačních her nebo
gamifikace, tedy vnášení prvků hry do neherního
prostředí, na čem se s ním shodl také Lukáš
Paleček. František Dalecký neopomněl zmínit
svou specialitu, tedy online kurzy a hromadné
otevřené online kurzy (MOOC). Podle Branislava
Frka, který si hodně slibuje od umělé inteligence
nebo využívání mobilních zařízení pro výuku, se
ovšem v kategorii států v případě technologických
novinek už nedá kvůli globalizaci moc uvažovat.
Lukáš Paleček zmínil, že zásadní roli hraje
infrastruktura a také koncepce, jejíž utváření ale
podle něj bude záležet spíše na soukromém sektoru než na státu. Respondenti také upozornili na
nebezpečí, která může přinést přílišné spoléhání
na technologie. „Gamifikace pomocí počítačové
simulace a další imaginární pomůcky nikdy nezastoupí skutečný prožitek,“ je přesvědčena Bohdana Kašparová, která na základě své lektorské praxe
považuje za zásadní prvek vzdělávání vlastní přímou zkušenost. „Nejdůležitější je vědět, že jsou
to prostředky, které nám mají život a potažmo
i vzdělávání usnadnit, ale neměli bychom být na
nich zcela závislí,“ uvedla na adresu moderních
technologií Jana Brabcová.

to, že stále chybí technologie, které by umožnily
využít skutečnou virtuální realitu.
Velké přání, aby už „konečně byly na ústupu
powerpointové prezentace na webech, vydávané
za e-learning“, pak vyjádřila Jana Brabcová, která
také volá po efektivnějším propojování plnohodnotného e-learningu s prezenčním studiem.
Výrazně pak tato odbornice oceňuje fakt, že už
dnes stále více firem „neškolí všechny všechno,
ale jen to, co lidé v práci uplatní“. Bohdana Kašparová zase kritizovala současné nadužívání pojmu
koučink. Ten je podle jejích slov skvělá vzdělávací
metoda založená na prožitku, skuteční kouči to
ale dnes kvůli všudypřítomným „expertům na
život“ nemají na vzdělávacím trhu jednoduché.
............................................................................
Šestice expertů nejčastěji označila za hlavní přínosy platformy EPALE koordinaci aktivit a sdílení
zkušeností. „Budeme-li o sobě vědět, můžeme
připravovat významné projekty společně či tak,
aby byly komplementární, pokud jde o potřeby
cílové skupiny,“ uvedl například Lukáš Paleček,
zatímco František Dalecký si od propojení lidí
a organizací slibuje lepší rozvoj celého oboru.
„Chce se odpovědět jediným slovem: sdílení.
To je téma, které je v současnosti velmi aktuální
v mnoha firmách a organizacích,“ dodal František
Hroník. A Branislav Frk, podle jehož slov „podobná evropská platforma zatím chyběla“, pak vnímá

„Otevřená diskuze, navazování kontaktů
s kolegy i s tvůrci politik z celé Evropy usnadní
přístup k informacím, od platformy očekávám
významnou pomoc při hledání termínů nejrůznějších akcí zaměřených na celoživotní vzdělávání,“
popsala svá očekávání Bohdana Kašparová, která
spatřuje přínos platformy také v rozšíření povědomí o hodnotách celoživotního vzdělávání. Jana
Brabcová pak věří, že EPALE budou odborníci na
vzdělávání dospělých při hledání využívat místo
dnes nejčastěji používaného Googlu. „Doufám,
že EPALE bude jediná, poslední a nejkomplexnější
databáze,“ dodala prezidentka Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR.
............................................................................
Všichni oslovení odborníci, kteří přitom působí
v různých oblastech vzdělávání dospělých, se
shodli na tom, že EPALE určitě využijí ve své
profesi. „Pomocí této platformy mohu cítit ‚tep
doby‘ v našem oboru,“ uvedl třeba František Hroník. Podobná slova volila i Bohdana Kašparová,
která EPALE bude sledovat „k získávání informací
a přehledu o dění v oboru“ a využije ji také během
svého aktuálního studia na královéhradecké
univerzitě. „Díky EPALE nebudu muset používat
Google... a také tam naleznu informace a kontakty,“ představila své plány na využívání platformy
Jana Brabcová.
Jako vhodné místo pro vyhledávání kontaktů
vidí EPALE i další experti. „Platformu budu využívat pro získávání kontaktů a navazování možných
spoluprací napříč odvětvím technologií ve vzdělávání,“ svěřil se František Dalecký. Lukáš Paleček
zase vidí ve využívání EPALE cestu, jak „doplnit
tým o kolegy s potřebnou odborností“, což je podle něj rozhodující pro úspěch jakéhokoli záměru.
A Branislav Frk bude EPALE „určitě využívat jako
zdroj informací a kontaktů nebo jako místo pro
spolupráci s evropskou komunitou odborníků na
vzdělávání dospělých“.
............................................................................
Kompletní odpovědi na otázky najdete na webu
ec.europa.eu/epale/cs.

............................................................................
Branislav Frk si všiml, že je „konečně na ústupu
klasický ‚e-learning 1.0‘, protože interaktivita
učení je už dnes základ“. František Hroník vidí
nedostatky u některých starších forem, například
webinářů, které už podle něj „nešetří čas při
samotném vzdělávání a jsou málo dynamické“.
František Dalecký i Lukáš Paleček pak shodně
tvrdí, že na ústupu je využití virtuálních světů jako
Second Life, se kterými byla v minulosti spojena
velká očekávání. Podle Palečka ale přesto stále
mají co nabídnout, například slouží jako „dobrý
prostředek komunikace a určitých forem simulace,
zejména ve výuce jazyků“. Frk pak poukázal na

Ilustrační foto

3

Fotoreportáž

Semináře EPALE

Také na rok 2016 chystáme semináře, na kterých
zájemcům představíme platformu EPALE.

opskou

»» Novonuicekvor u platfor mu

elektro edstavila
EPALE přce, která se
konferen . května v Praze.
konala 21

»» Kulatý stůl
(Ne)gramotnost dona téma
v ČR se konal 14. spělých
září 2015
v Praze.

»» Zástupci DZS se letos zúčastnili

dvou akcí zaměřených na vzdělávání:
24. dubna 2015 přehlídky neziskových
organizací NGO market
a 8. až 9. října 2015 konference
o vzdělávání dospělých Aeduca.

»» Během listopadu 2015
se v Jihomoravském, Plzeňském,
Královéhradeckém a Olomouckém
kraji konaly regionální semináře
nazvané IT ve vzdělávání dospělých.
Příští rok se budou konat semináře
ve zbývajících krajích.
Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dům zahraniční spolupráce ▪ Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@dzs.cz, www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz,
www.eurodesk.cz. Redakční rada ▪ Tereza Krbcová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh a tisk: Knowlimits s. r. o., vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, e-mailem na: redakce@mladezvakci.cz.

