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Klíčové znaky:

Tento postup se v Anglii a Walesu používá v rostoucí míře ve
vzdělávacích programech, které zahrnují větší skupiny. Forma výuky
a délka trvání budou záviset na počtu zúčastněných osob.
Tato metoda byla navržena s cílem umožnit velkým skupinám
generovat komplexní myšlení nebo spolupracovat za účelem určení
společného souboru možností nebo podnětů. Metoda byla přijata jako
způsob upevnění znalostí nebo podpory spolupráce při rozvíjení nových
podnětů, tudíž podněcování tvořivosti a společného učení.
K základním kritériím patří to, že témata a výsledky učení musí být pro
skupiny relevantní. Tímto způsobem mohou zhodnotit svou úlohu,
kterou přispěly k úspěchu tohoto vzdělávání. Potřebná doba bude
záviset na velikosti skupiny a složitosti otázek.
Například u skupiny 24 osob se začíná se čtyřmi skupinami po šesti
účastnících. Tyto čtyři skupiny projednají dané téma a zjistí, jaké na něj
mají názory.
Po 20–40 minutách (podle složitosti tématu) se čtyři skupiny po šesti
osobách spojí a utvoří dvě skupiny 12 osob, které spolupracují po dobu
15–30 minut s cílem podělit se o své myšlenky a dospět ke společnému
stanovisku.
V konečné fázi spolupracují po dobu 20 minut dvě skupiny 12 osob
s cílem určit společná témata a/nebo společný soubor myšlenek.
Konečný soubor podnětů je poté posouzen v plénu.
Všechny fáze učení se uskutečňují v jedné velké místnosti. Zpočátku
sedí skupiny u stolů, nebo se shromáždí u flipchartů. Poté, co se skupiny
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rozšíří, hledají si účastníci vlastní způsob shromažďování a sbírání
podnětů. Tento postup koordinují jedna až dvě osoby, které vystupují
jako časoměřiči a řídí jednotlivé fáze učení.
Dobrý koordinátor bude skupinu vybízet ke spolupráci a bude řídit tři
nebo čtyři fáze učení a kontrolovat čas. Koordinaci v rámci svých skupin
zajišťují i samotní účastníci.
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Další poznámky

Učení je rovněž velmi nákladově efektivní, jelikož účastníci pracují ve
skupinách sami s pomocí jednoho či dvou koordinátorů. Logistické
požadavky jsou malé – dostatečně velká místnost, aby skupiny mohly
pracovat společně, a materiály, které jim umožní zachytit jejich
myšlenky (flipcharty, bílé tabule, papír a tužky).
Tato metoda je snadno přenositelná, je možné ji použít v rámci dalšího
nebo počátečního vzdělávání a lze ji pokládat za NEJLEPŠÍ POSTUP.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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