
 

Daleův kužel prostředků působících na postoje 

 

                    

 

Verbální symboly 

 

                   Vizuální symboly 

 

                   Rozhlas a nahrávky           

 

              Nehybné obrazy 

 

              Film 

                     Upravená a zprostředkovaná skutečnost 

 

                 Vzdělávací TV programy 

                  Zprostředkovaná skutečnost 

 

              Výstavy 

                 Upravená skutečnost 

 

                 Výlety a exkurze 

                   Viděná skutečnost 

  

                  Demonstrace 

                       Učící je pozorovatelem 

 

                    Zdramatizovaná skutečnost 

                       Bezprostřední účast učícího se 

 

                  Přenesená zkušenost 

                 Náhrada skutečnosti 

 

                       Přímá, vícesmyslová konkrétní zkušenost   

                      

 

 

Proč myslíte, že vyučování, tak jak jsme se s ním setkali, je většinou o předávání informací? 

A to i přes skutečnosti, o kterých jsme mluvili? 

                              

 

 

Lukáš 24:32 - 7 klíčů Kristova vyučování 

 

1. klíč  Mt. 5:13-14,  Jan 7:37  Příklady z každodenního života. Světlo, voda, sůl, ovce, děti, 

atd. Každý abstraktní princip ( láska, milosrdenství, Boží království) spojen se zcela 

neabstraktním , lehce představitelným příkladem.   

Dnešní aplikace škola, práce, noviny 

 



2. klíč  jasná, průzračná aplikace. Máme svítit lidem, zdroj vody u Krista, Kristovo božství. 

Na konci vyučování by lidé měli alespoň v jedné oblasti znát odpověď na otázku "co máme 

dělat“.  

Dnešní aplikace definovat si, co chci, aby lidé věděli 

 

 

3. klíč  Jan 6:26, Jan 13 vizuální příklady s jasným principem. Mnoho věcí učedníci     nejen  

slyšeli, ale též viděli. Prožili tak vícesmyslovou zkušenost vyučování. 

D. a. Kempy 

 

 

4. klíč Jan 6:60-70, Mt.16:8-10, 15, 26, Mt. 5:21-22    
Ježíš často používal otázky  a  kontrasty, aby podnítil myšlení posluchačů.  Př. 16 verš - kdo 

přišel na to, že Ježíš je  Mesiáš? Ježíš nepodceňoval své posluchače tím, že by se bál, že 

budou "špatně myslet". V evangeliích je údajně více než 100 otázek kladených Kristem.  

D. a. připravit si otázky 

 

5. klíč Mt. 7:28-29, Mk. 6:2  Definice základního rozdílu mezi vyučováním farizeů a  Krista. 

Zdroje Jeho moci -  

naplnění Duchem  

poušť, půst, samota 

nešel spekulovat do Jeruzaléma, ale vyučovat potřebné 

vyučoval o skutečných otázkách posluchačů - reagoval na realitu 

 

6. klíč Mk. 6:7  "Nutil" své posluchače k aplikaci. Toto ukazovalo, že nevyučuje pouze 

abstraktní koncepty, ale uskutečnitelné věci. Dále se tímto principy jeho vyučování dostávaly 

mnohem hlouběji než pouze do mozku.  

D.a. otázka typu jak to budete aplikovat 

 

7. klíč  Mt.12:18-21  Vykládal a tudíž asi i znal Písmo, které mu bylo základním kamenem 

vyučování. Toto nezavrhuje lidskou moudrost ve smyslu příkladů, poznatků, ale je jasné, co je 

v centru. Občas se naše vyučování může stát "zmršenou“ sociologií, filozofií nebo 

psychologií. 

 

 

8 otázek před vyučováním 

 

Jaké jsou potřeby těch, ke kterým mluvím? To neznamená, co chtějí slyšet. 

Co chci, aby posluchači na konci věděli? 

Jsem schopen vyučování dotáhnout k aplikaci - tedy odpovědi na otázku „co máme dělat?“ 

Jaké budu posluchačům předkládat otázky? Stimulují myšlení? 

Jaké si připravím pomůcky k vyučování? 

Jaký příklad ze života použiji k danému tématu? 

Skutečně k závěrům používám Písmo? 

Kolik času bude moje vyučování trvat? 

 

 

 

 

 



POROZUMĚNÍ KRITÉRIÍM 

 

Existuje asi 8 kritérií, kterým byste měli rozumět před tím, než kohokoli začnete vyučovat. 

 

Cíl a předmět lekce—jaký je cíl vašeho sejití a o čem chcete vyučovat? Co chcete, aby ti, 

které vyučujete, poznali, pociťovali a dělali? Vaše sejití by mělo obsahovat vyváženost mezi 

poznáváním B. slova, náležitým postojem k tomu, co vyučujete a touhou aplikovat naučené. 

 

Počet studentů—jste stále schopni ve vaší skupině komunikovat nebo je vás příliš mnoho? 

Není počet na závadu otevřenosti? 

 

Čas—kolik času ve skutečnosti máte na vyučování? Kolik času na sdílení? Kolik na jiné 

aktivity? Chcete tyto oblasti dělat živelně nebo je radši plánovat? 

 

Pomůcky—pokuste se okořenit své vyučování pomůckami, ilustracemi, které pomohou lépe 

pochopit předmět vašeho vyučování. 

 

Prostředí—je-li to možné, nezanedbávejte tuto věc. Pokuste se vybrat prostředí, kde se lidé 

budou cítit nestísněně, svobodně. 

 

Věk a sociální faktor—snažte se skupinku tvořit z lidí, kteří jsou zhruba na stejné úrovni. 

Nejedná se o diskriminaci ale ohleduplnost vůči ostatním členům skupinky. 

 

Klima—zhodnocujte úroveň důvěry, vzájemného očekávání, otevřenosti atd.  

 

Učitel—jste pouze učitel, nebo i pomocním pastýř, poradce. Táhnete všechno sám, nebo vám 

někdo pomáhá? 

 

 

Způsoby vyučování 

 

Přednáška     Odosobněné prostředí, nemožnost okamžitě reagovat, zkušenosti.  

                             Řeknete, co jste chtěli, nikdo vás nepřerušuje - držíte koncept 

 

Diskuse v plénu Možnost “zvrhnutí se”, těžké ukormidlovat, jeden proti mnoha  

                                   Možnost reagovat na otázky, dovysvětlit to, co nebylo pochopeno 

 

Vztah                 Může vylézt na povrch realita - rozpor slov a života  

                            Nemusíte toho příliš vědět - dáváte především sebe, vícesmyslová zkušenost 

 

Dialog                Nebezpečí rozpliznutí, vyučování může skončit úplně jinde, než jste chtěli

  

                             Možnost okamžitě reagovat na otázky druhého,  možnost druhého chápat 

 

“Babický             Těžká volba otázek, nesnadné sledovat niť diskuse 

způsob”       Nechat druhého, aby sám došel tam, kam chcete, možnost interakce 

 

 

 

 



Nápady k zajímavému vyučování 

 

1. Co vlastně chci vyučovat  - několik důležitých otázek, které je dobré si položit před volbou 

tématu 

 

- čím žije skupina, ke které chci hovořit v souvislosti s tématem? 

      - jaké jsou její potřeby v souvislosti s tématem? 

      - v jaké oblasti chci, aby se dotklo vyučování posluchačů? 

- jak dané vyučování souvisí s Božími cestami? Nebude se jednat např. o přednášku      

z etiky nebo ze sociologie?  

      - jaká jsou “životně důležitá témata”? 

 

Pokuste se vypsat pět oblastí, které myslíte, že jsou ve vaší skupině aktuální. 

  Jaké biblické texty byste k  těmto oblastem použili? 

 

2.   Jak budete prezentovat svoje sdělení  

- příklady ze života 

- názory jiných na danou věc - učení skrze protiklady otázky 

- snaha o vícesmyslovou zkušenost 

- jak začnete - velmi důležitý je úvod 

- kdy chcete skončit s vyučováním, čím hůře připravené, tím delší 

 

 

 

3. Jaký bude váš vlastní přínos? 

 

- cílem není pouze opakování toho, co již někdo řekl 

- co dává téma konkrétně mně, co mně v něm Bůh učí 

- několik “kouzelných otázek”: Co kdyby? Proč? Co je v logickém rozporu? Co bys dělal 

na jeho místě? Co ti to připomíná?  Kde a kdo o tom ještě píše? 

 

4. Několik obecných rad hodících se k vyučování 

 

- život je nejzajímavější učitel, proto “žijte”; př. kempy a evangelizace - určité věci se 

nedají jen akademicky popsat 

- choďte s otevřenýma očima a ušima - mnoho věcí se dá použít jako vynikající příklad 

hodně naslouchejte 

- podtrhávejte si v knihách 

- vystřihávejte si zajímavé články 

- nebojte se používat “moudrost tohoto věku”, vždy ale pouze jako podpůrný materiál 

- poznávejte Bibli, a to jak od druhých, tak skrze vlastní studium - právě vy můžete přinést 

něco originálního - protože jste Boží originál 

- pamatujte, že vyučovat zvláště Boží pravdy nesmí být něčím nudným 

- zdravě provokujte - to, že vše, co řeknete, je jakási obecná pravda, ještě nemusí 

znamenat, že se jedná o kvalitní vyučování 

- naučte se to, co vyučujete, psát  

- naučte se “chodit” s tématem (několik dní přemýšlet nad tím, co budete vyučovat)  

 

 

 



 

 

Vyučovací modely a metody 

 

Nápady k zajímavému vyučování. 

 

1.   Myslete na to, aby materiál, který chcete prezentovat, odpovídal  času, který máte na 

sejití. 

2. Hledejte přijatelná způsoby k prezentaci a ilustraci obsahu. Vyjádřete obsah co 

nejjednodušeji (jednoduchost není primitivnost) a definujte odborné termíny, pokud jich 

použijete. 

3. Začněte každé sejití podchycením zájmu studentů, vyjádřením očekávání. 

4. Snažte se udržet připraveného obsahu, ale nebojte se improvizovat. Nicméně mějte stále v 

hlavě + na papíře to, co jste si připravovali v klidu. 

4. Prolamujte monotónnost sejití přípravou různých metod. Buďte kreativní. 

5. Dejte studentům vždy nějaký čas k otázkám. 

6. Pokuste se na konci každé lekce o určitý sumář. 

7. Nechte se během sejití vést studenty, přesto že vy vedete sejití. Tzn. pozorujte jejich 

reakce, snažte se je pochopit. 

8. Při svých vztazích se studenty pamatujte, že na prvním místě jste člověk, pak až učitel a oni 

studenti. 

9. Pokuste se rozvíjet různé styly vyučování, které jsou typické pro vaší osobnost, vaše 

hodnoty. 

 

 

Nápady k používání otázek. 

 

1. Typy otázek: 

   a. faktické: hledání informací 

   b. myšlenky-provokující: obvykle otázky typu "pro " nebo "jak". 

   c. rétorické: neočekáváme odpovědi od druhých 

   d. kontaktní: jednoduché otázky k navázání kontaktu 

 

2. Pomoc při používání otázek: 

 

   a. plánujte otázky, které položíte, vžijte se do otázek studentů  

   b. snažte se nepoužívat otázky, na které se odpovídá ano-ne. Tyto otázky příliš nestimulují 

myšlení. 

   c. pokládejte otázky jednoduché, přímé a "průzračné"; komplex otázek zmate; je-li  žák 

zmaten, dejte jinou otázku. 

   d. položte otázku a pak ji náhodně  někomu určete. To udrží všechny  v pozornosti. 

   e. na začátku sejití studentům  řekněte,  že od nich budete očekávat jejich názory, 

informace.  

   f. pokuste se o otázky, které vybudí další otázky.     

   g. nikdy otázky nezesměšňujte. 

   h. pokládejte si otázku, zda vaše otázky směřují k zaujetí studentů.  

   i. mějte trpělivost v čekání na odpověď  , nebojte se ticha. 

   j. snažte se, aby se každý ve skupince mohl zeptat, ne jen  "nejsilnější  členové". 

 


