


Mít motivované účastníky.  
 
Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. 
 
Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. 
 
Používat materiály ve srozumitelné podobě. 
 
Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné 

podobě (nebo promítnuté na stěně). 



 Pokud je to možné, je dobré ukázat všechny dovednosti na 
konkrétním cvičení (ukázka, vyzkoušet si to). To trvá více času.  

 
 Praxe je lepší než teorie. 
 
 Vyzkoušet si dovednosti v různém prostředí (v učebně, na 

vlastním počítači, doma). 
 
 Využívat různých metod. 

 
 Opakovat informace z předchozích.  

 
 Spolupracovat při přípravě a vedení kurzu s pomocníkem 

lektora.  
 



 Většina lidí s mentálním postižením pracuje lépe s 
myší než s dotykovým displejem.  

 
 Hledat využití dovedností v reálném životě.  
 
 Pravidla kurzu.  

 
 Kurz není volnočasová aktivita.  

 

 

 

 



 

 

Metoda vzájemné podpory známá také pod 
pojmem Peer Support Method je metodou, 
která využívá podporu lidí ve stejné skupině 
vrstevníků jako asistentů lektora během 
kurzu nebo školení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pomocník má pozitivnější vztah k účastníkům 

kurzu než instruktor. 
Pomocník může sdílet s účastníky stejné nebo 

podobné zkušenosti. 
Pomocník pomáhá přiblížit kurz reálnému 

životu účastníků. 
Pomocník se může stát vzorem pro účastníky.  
Pomocník lektora rozumí lépe svým 

vrstevníkům.  
 



 Projekt: Sociální dovednosti a vzájemná podpory: 
Nové příležitosti pro lidi s mentálním 
postižením na otevřeném  trhu práce a při 
začleňování do společnosti. Podpořen 
Evropským sociálním fondem.  

 Člověk s mentálním postižením jako lektor na 
kurzu sociálních dovedností 
 

 
 Projekt NROS- Už vím! Zlepšení prevence a 

komunikace žen s mentálním postižením a 
zdravotnického personálu 
 



Pomocník lektora je člověk s. 
    postižením, který pomáhá ostatním  
    lidem s postižením. 
 
  Pomocník lektora sdílí své zkušenosti s ostatními. 

 
Pomocník lektora může být příkladem pro  
    ostatní účastníky kurzu. 

 
Pomocník lektora lektoruje na kurzech pro lidi s 

mentálním postižením. 
 
 
 
 
 



Pomocný lektor má mentální 
   postižení, takže může sdílet své                
zkušenosti s ostatními. 

 
Pomocník lektora rozumí potřebám a 

požadavkům účastníků s postižením 
lépe. 
 

Školení s pomocným lektorem je pro 
lidi s mentálním postižením nejlepší 
formou vzdělávání se. 
 



 Je schopen komunikovat s lidmi, pomoci jim, 
zeptat se a odpovědět na otázku. Mluví jasně a 
nebojí se mluvit na veřejnosti. V případě, že 
něčemu nerozumí, je schopný to sdělit lektorovi, 
ale i účastníkům.  

 
 Rozumí, co se školí a proč: je mu jasná jeho role . 
  
 Je motivován být dobrým pomocníkem: 

Pomocník se snaží rozvíjet, je schopen kritizovat, 
je obecně aktivní a má pozitivní postoj. 
 
 



 Má zkušenost s tématem, o kterém školí: například: 
pokud je kurz zaměřený na práci s počítačem, pomocník by 
měl umět používat počítač.  
 

 Je přirozený: pomocník není vázán svou rolí, zůstává sám 
sebou, nepředstírá, že je instruktorem, má hluboký zájem o 
komunikaci s třídou. 

  
 Spolehlivost: pomocník je přesný a chodí včas, omlouvá se 

v případě, že nemůže přijít, je vždy připraven na kurz. 
 

 Čistota: pomocník nosí čisté oblečení, je upraven. 



Zvláštní úkoly závisí na osobnosti a 

individuálních možnostech každého 

lektora 

 

Připravit se na školení. 

Domácí příprava. 

Přijít před začátkem školení. 



TECHNICKÉ ÚKOLY: 

Sledovat čas, přestávky. 

Ukončit školení. 

Psát odpovědi na flipchart nebo tabuli. 

Předávání materiálů účastníkům školení. 

Svolat účastníky po přestávkách k 

pokračování školení. 

Připravit místnost (židle, stoly). 

 



Přivítat účastníky kurzu. 

Představit nové tváře. 

Shrnout informace z předchozích setkání 

– Co jsme dělali minule? 

Představit téma dnešního dne – Co 

budeme dělat dnes? 

Na konci se rozloučit. 



Mluvit s účastníky kurzu před školením a 

během přestávek. 

Podpořit diskusi (další dotaz). 

Zaměřit se na konkrétní lidi a snažit se jim 

odpovědět na otázku. 

Mluví o svých zkušenostech. 

Ptá se účastníků. 



Přiřazení jednoduchých úkolů ostatním. 
Práce na úkolech nebo vypracování 

zadání s ostatními účastníky (práce ve 
dvojicích). 

Pomáhá kolegům číst nebo vysvětlovat 
úkoly - i jednotlivě. 

Povzbuzení ostatních při práci a účasti. 
Kontroluje, zda byly úkoly splněny. 
 Je důležitým zdrojem zpětné vazby pro 

své vrstevníky. 



Pomocník lektora dělá věci, se 

kterými nesouhlasíme. 

Pomocník lektora říká věci jinak, než 

jsme se domluvili. 

Pomocník lektora má jiný názor a je 

buď v přímém nesouhlasu s názorem 

lektora, nebo jen vytváří zmatek. 

 



Technické úkoly: 
 ukázat účastníkům internetové stránky; 
 ukázat účastníkům jak funguje facebook; 
 říci  a ukázat, jak se odhlásit z facebooku; 
 ukázat, jak si vytvořit profile, jak zablokovat; 

někoho na facebooku nebo skypu; 
  mluvit o pravidlech bezpečnosti. 
 
Komunikační úkoly: 
 na začátku kurzu přivítat účastníky. 



4 kroky při vytváření školení pomocníka 

lektora: 

1. Určete zaměření kurzu (co budete učit a 

jak).  

2. Vyberte úkoly pro pomocníka lektora. 

3. Identifikujte kompetence a potřebné 

dovednosti. 

4. Vytvořte školení a vyberte vhodné 

metody.  



Na kurzech o bezpečném internetu chceme 
učit: 

 
 Jak se chovat bezpečně na internetu. 
 Jak stáhnout nějaké aplikace. 
 Jak vytvořit facebookový profil. 
 Co jsou osobní údaje a jak je zabezpečit. 
 Nebezpečí na internetu. 
 Bezpečné používání smartphonu. 
 Bezpečnost na sociálních sítích 

 



Co může dělat pomocník lektora? 

 

ukázat účastníkům internetové stránky; 

ukázat účastníkům jak funguje facebook; 

 říci  a ukázat, jak se odhlásit z facebooku; 

Ukázat, jak si vytvořit profile, jak 

zablokovat někoho na facebooku nebo 

skypu.  

mluvit o pravidlech bezpečnosti. 

 

 

 



 Komunikační dovednosti ( základní komunikační 
dovednosti – oční kontakt, výměna informací, interakce) 
 

 Prezentační dovednosti: Mluvit jasně a srozumitelně. 
 

 Technické dovednosti:  mít zkušenosti s tématem kurzu: 
měl by mít zkušenost s prací na internetu a počítačem a 
sociálními médii.  
 

 Empatické dovednosti (jak citlivě říci svůj názor, 
respektovat další lidi, pozitivní zpětnou vazbu) 
 

 Facilitativní dovednosti 
 

 Organizační dovednosti (co je potřeba připravit před 
setkáním, jaká témata budeme školit, jakým způsobem?) 
 



Školení technických dovedností 

Práce s databází, pravidla bezpečného internetu. 

Vysvětlit hlavní pravidla. 

Ukázat nebezpečné situace na internetu. 

 

Školení komunikačních dovedností 

Hrát svoji roli (přivítání účastníků, zopakovat, co 

se dělo minule,….). 

 



- Otevřená debata  

- Nahrávání videa (zpětná vazba na slovní 

projev) 

-  Brainstorming (lektor položí otázku a 

účastníci říkají, co je zrovna napadá) 

Hraní rolí (scénka o konfliktní 

komunikaci) 

Používání představivosti (filmy, 

obrázky, piktogramy) 

 

 

 

 

 

 

 



Používání flipchartu nebo velkých listů 

papíru 

Příklad někoho zvenčí 

Osobní zkušenosti 

 Icebreakers 

Neformální pohovor 

 

 



 

 Využívat představivost, debata o 

vlastních zkušenostech 

 

    Hraní rolí (přivítat třídu, shrnutí       

předchozí lekce) 

 



Najdi 2-3 témata do počítačového kurzu, 
napiš každé na malý papír. 

Vyber si jedno téma a zkus si představit, jak 
by lektor mohl o tématu školit. 

Napiš, co by mohlo být úlohou pomocníka 
lektora. 

Zkus najít, jaké dovednosti by měl mít/znát. 
Zkus si představit pár konkrétních 

cvičení/metod, jak školit o těchto 
dovednostech. 
 
 



Děkuji za pozornost 

 

Hezký den 


