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Již potřetí se konala národní konference Distanční vzdělávání v ČR – současnost a
budoucnost, tentokrát  v prostorách Spořitelní akademie v Brně. Desítky účastníků z
celé republiky si tak mohly předat své zkušenosti a nebylo jich opravdu málo.

Letošní konference, probíhající od 30. 6. do 2. 7.,  se zaměřila na aktuální otázky rozvoje
celoživotního vzdělávání na vysokých školách. V určeném čase 10 minut bylo prezentováno
neuvěřitelných 63 odborných příspěvků a dalších 14 také formou tzv. posterů - plakátů na
panelech v předsálí. Druhý den konference se účastníci rozdělili do dvou skupin a každá se
věnovala podrobněji oblasti, která ji více zajímala, jako např. e-learning, tvorba distančních
studijních opor, organizace distančního studia apod. 
Příspěvky informovaly o současném stavu rozvoje DiV, účastníci si vyměňovali zkušenosti s
jeho přípravou a realizací nebo zkušenosti ze vzájemné spolupráce. Pořadatelům (Národní
centrum distančního vzdělávání, ČADUV, fakulta strojní ČVUT a NVF) se navíc povedla
užitečná věc - ještě před konferencí vyšel obsáhlý sborník se všemi příspěvky. Každý účastník
si tak mohl tyto materiály doplnit aktuálními informacemi při živém vystoupení autora.
Sborník vyšel díky finančnímu přispění z projektu Socrates „Distance Education about Life-
long Learning“, kde je jedním z 10 partnerů právě Národní vzdělávací fond a jeho Národní
informační středisko pro poradenství. Ing. Zuzana Freibergová z NVF k tomu uvádí: „Krédem
tříletého projektu je skutečnost, že většina v současné době působících pedagogů získala své
vzdělání pro prezenční formu studia, založeném na přímém kontaktu se studenty s možností
sledování jejich reakcí a průběžného monitorování výsledků. V nových formách výuky tento
kontakt a zpětná vazba chybí. Pedagogové se stávají „prostředníky“ mezi studenty a
výukovými materiály a jejich hlavním cílem je proto zejména motivovat  a vést
sebevzdělávacím procesem.“ 
Počet účastníků konference má stále vzestupný trend – na zahajovací v roce 1999 přijelo
kolem 50 zájemců, předloni již kolem stovky. Letos se jich přihlásilo již 153 a poprvé také
sedm ze zahraničí. A za zmínku jistě stojí, že se celé konference účastnila paní Ingeborg Bo,
současná prezidentka EDENu (European Distance and Electronical Education Network).
RNDr. Helena Zlámalová, CSc. jako zástupce hlavního organizátora a předsedkyně
přípravného výboru konference zhodnotila přínos konference: „Lidé měli možnost se sejít,
poslechnout si, co kdo v dané oblasti dělá, udělat si srovnání s vlastními aktivitami a načerpat
zkušenosti a nové poznatky. Vzhledem k faktu, že distanční vzdělávání je u nás opravdu ve
stadiu zrodu, jsou všechny tyto informace velice cenné.“ Tento ročník byl z jejího pohledu
zajímavý ve dvou směrech: „Především veliký zájem o danou problematiku a o možnost
prezentace, který každé dva roky zásadně stoupá. Pak to je také výrazný posun v obsahu
příspěvků. Už se nediskutuje o tom, zda je u nás potřeba zavádět distanční vzdělávání, kde na
to vezmeme peníze a zda je to vůbec vhodné pro činnost vysokých škol. Příspěvky i diskuze
byly o konkrétních zkušenostech s přípravou a realizací studia, o možnostech uplatnění v
rámci vzdělávacích aktivit VŠ, o kvalitě a jejím zajištění. Prostě už se o DiV přestalo
teoretizovat a diskutovat a začalo se něco dělat! Ne vše se daří a dělá správně, ale důležité je,
že na mnoha VŠ jsou aktivity dobře nastartované.“ Podle H. Zlámalové i zahraniční účastníci
hodnotili konferenci velmi vysoko. Například paní Bo byla překvapena situací v oblasti
rozvoje DiV v ČR, úrovní příspěvků i aktivit vzdělávacích zařízení, a totéž říkali kolegové z
Velké Británie a Finska. „Naše konference na ně opravdu udělala pozitivní dojem,“ dodává
ještě H. Zlámalová.
Pokud máte zájem o zaslání sborníku, je možné si o něj napsat na adresu:
konference@csvs.cz. 
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