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SHRNUTÍ:
Workshopu se zúčastnilo 10 expertů na další vzdělávání z kraje Vysočina, kteří tak měli
možnost se nejen seznámit s ideovým záměrem inovace vzdělávacího programu
z původního projektu MAFIDIS, která spočívá v jeho aktualizaci a převedení do elearningového prostředí, ale zároveň svou aktivní účastí přispět k závěrečné podobě
ideového záměru, vzdělávacího programu a e-learningového nástroje.
Facilitační část workshopu vedl profesionální couch-trainer Mgr. Radek Pernica, který
vzdělávacím profesionálům kraje Vysočina předvedl nejmodernější systém průběhu facilitace
- brainstormingu, jehož závěry a výstupy jsou shrnuty v expertním posudku. Účastníci
workshopu tak byli zároveň zdarma vzděláni v metodice řízení podobných workshopů,
přičemž tato problematika je velice zaujala a za jejich přínos k budoucí podobě elearningového programu projektu MAFIDIS+ jim patří velké poděkování.
Jeden z účastníků workshopu, Josef Kratochvíl ze společnosti PC HELP, a.s., k workshopu
poznamenal: "Na workshop jsem jel s očekáváním běžného pasivního načerpání informací
v souvislosti s projektem MAFIDIS+. Forma workshopu pod vedením Radka Pernici mě však
příjemně překvapila. Workshop byl veden velmi aktivně se spolúčastí všech účastníků za
použití techniky brainstormingu. Ze semináře jsem si odnesl kromě informací o projektu
i mnoho podnětů, jak podobné semináře realizovat, aby byly pro účastníky přínosem."

Průběh workshopu:
Úvod:
Účastníci workshopu byli přivítání zástupci vedoucího i partnera projektu. Následně byl
účastníkům představen harmonogram a předpokládaný průběh workshopu profesionálním
couchem Radkem Pernicou.
Představení projektu a ideového záměru:
Aleš Pekárek z agentury EPMA představil účastníkům ideový záměr inovace vzdělávacího
programu a jeho převedení do e-learningového prostředí.
Kurz metodiky vedení moderního workshopu - brainstormingu
Po krátké pauze došlo ke krátkému kurzu vedení a průběhu workshopu – brainstormingu ze
strany Radka Pernici. Účastníci se tak vzdělali v této oblasti a zároveň byli připraveni na další,
klíčovou fázi workshopu.
Obr. 1 Radek Pernica vzdělává účastníky v oblasti řízení facilitacích workshopů

Řízená diskuse – Brainstorming – Aréna názorů
Radek Pernica připravil několik flipchartů dle různých aspektů problematiky ideového
záměru vzdělávacího programu. Tyto aspekty pak v rámci brainstormingu diskutoval
s účastníky projektu, ihned zakresloval do flipchartů a stimuloval účastníky k vyjadřování
svých názorů a myšlenek.
Obr. 2 Radek Pernica zachytává nápady účastníků workshopu

Dále účastníci zakreslovali své nápady do myšlenkových map, s kterými se pak rozdělili do
několika skupin, ve kterých pak diskutovali jednotlivé podrobnosti. Všechny nápady a
výsledky brainstormingu byly zpracovány v rámci expertního posudku, který je cenným
materiálem pro další vývoj e-learningového vzdělávacího programu.
Závěr:
Na závěr se realizátoři projektu rozloučili a poděkovali účastníkům workshopu, kteří
vyjadřovali stoprocentní spokojenost s průběhem workshopu, především pak jako experti na
další vzdělávání ocenili nabyté informace a praktické zkušenosti z řízení moderního
facilitačního workshopu.

