POMOC PRVÁKŮM FORMOU MENTORINGU
NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
HILFE FÜR ERSTSEMESTER DURCH MENTORING AN
DER FAKULTÄT FÜR BAUEN DER ČVUT IN PRAG

prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Kontakt se spolužáky a průběžné dozvídání se informací je jedním
z nejdůležitějších aspektů zvládnutí začátků studia na vysoké škole.
Společně strávené okamžiky mezi přednáškami – ať už na chodbách, ve
studovnách, v menzách či bufetech – jsou momentem, kdy si hlavně studenti
prvních ročníků navzájem sdělují vše potřebné nejen kolem studia, zápočtů
a zkoušek, ale i kde co najdou a mohou na fakultě využít a co jak funguje.

21. 9. 2020
18. 9. 2020

zahájení výuky akademického roku 2020/2021
vláda ČR zakazuje osobní přítomnost studentů
vysokých škol ve výuce kvůli pandemii COVID-19

21. 9. 2020
18. 9. 2020

Beginn des Unterrichts
tschechische Regierung verbietet persönliche
Anwesenheit von Studenten wegen COVID-19

895 studentů prvních ročníků, kteří se zapsali do bakalářských
studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze (FSv),
se tak do poslucháren ani nepodívalo…
895 Erstsemester der Bachelor-Programm an der Fakultät für
Bauen konnten so noch nicht einmal einen Blick in die Hörsäle
werfen…

JAK PRVÁKŮM POMOCI?

WIE ERSTSEMESTERN HELFEN?

Mentorský systém

Mentorensystem
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Impulz aneb malý román v e-mailech začíná
Impuls oder der Beginn eines kleinen Romans in Mails
19. 10. 2020 / 11.13
e-mail od Ing. Petra Kavky, Ph.D., pedagoga z Katedry hydromeliorací a
krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT, proděkance pro studium
prof. Peškové
Dobrý den,
Bavil jsem se s kolegou z matfyzu, kde zavedli podle mě docela zajímavou věc pro studenty prvních ročníků. S
cílem aby částečně nahradili takové to "neoficiální/poloficiální" zvykové předávání informací starších ročníků
těm mladším, které se běžně děje na chodbách, kolejích a přilehlých restauracích.
Mají to udělané pro jednotlivé kruhy s tím, že je pro kruh jsou dva mentoři, jeden učitel a jeden starší student.
Studenti prvních ročníků tak mají možnost se ptát. Mají na to vyčleněný čas, kdy mají mezeru v rozvrhu.
Zkušenost je s tím prý docela dobrá, minimálně je to vstřícný krok ke studentům.
Tak jen inspirace/myšlenka, jestli se nějakou podobnou cestou nevydat. I když toho máme i mi pedagogové víc
než obvykle, věřím, že by se našlo pár lidí co si tu hodinu týdně pro studenty nad plán najdou. Předpokládám,
že bychom i našli mezi studenty napříč obory pár, kteří by byli ochotni se do akce zapojit.
Pokud by se naše fakultní vedení k nějakému podobnému kroku odhodlalo, tak mi to dává smysl a tu hodinu
se studenty si rád najdu. Prvního dobrovolníka z řad pedagogů, když tak máte😊.
Petr K
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Malý román v e-mailech

Kleiner Roman in Mails

19. 10. 2020 / 11.55
e-mail prof. Peškové Akademickému senátu Fakulty stavební a ŠTUKu –
studentskému klubu
Krásný den všem,
dovoluji si přeposlat zajímavý nápad. Prosím zejména SKAS a ŠTUK o zvážení, zda něco podobného neudělat i
pro naše prváky.
Zuzana Pešková
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Malý román v e-mailech / čtenářský výběr
Kleiner Roman in Mails / Leserauswahl
19. 10. 2020 / 12.14
E-mail senátora Váni (student) prof. Peškové

… Určitě proti tomu nejsem a pokud není proti ani pan doc. Cajthaml (další senátor), mohli
bychom se na nějakém takovém dni / čase domluvit …

19. 10. 2020 / 12.14
E-mail senátora Dočkala (pedagog) prof. Peškové

… připomenul bych, že Tutory jsme tu už před 15 lety měli. Já to dělal a rád. Souhlas, že by to mohlo mít smysl
zejména v době, kdy prváci o fakultě neví nic, jen… teď by to bylo distančně?

19. 10. 2020 / 12.14
E-mail senátora Dočkala (pedagog) prof. Peškové

… připomenul bych, že Tutory jsme tu už před 15 lety měli. Já to dělal a rád. Souhlas, že by to mohlo mít smysl
zejména v době, kdy prváci o fakultě neví nic, jen… teď by to bylo distančně?

19. 10. 2020 / 20.20
E-mail senátora Holana za Studentskou komoru Akademického senátu
(SKAS) prof. Peškové

… za SKAS nám to přijde jako skvělý nápad - studenti určitě ocení "osobní" kontakt :)
Myslím, že by bylo vhodné, kdyby to organizačně zabezpečilo vedení fakulty - my (mimo jiné) nemáme přístup
k seznamům studentů v jednotlivých kruzích, jejich rozvrhům, kontaktům atd.
Jako SKAS rádi pomůžeme sehnat studentské mentory, a my, níže uvedení senátoři, se rádi zúčastníme jako
mentoři… a následuje konkrétní seznam jmen mentorů-studentů pro jednotlivé programy
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Malý román v e-mailech / čtenářský výběr
Kleiner Roman in Mails / Leserauswahl
19. 10. 2020 / 18.09
E-mail senátora Šibravy (pedagog) prof. Peškové

Zdravím, pokud bude ještě zajímat názor starého fakultního harcovníka, tak se rád zúčastním.

19. 10. 2020 / 19.11
E-mail senátora Bubeníka (pedagog) prof. Peškové

Rád se připojím, "porady" dělám stejně a provádím individuálně, často stejná problematika, opakované
dotazy. Hlavně noví studenti (někteří) se zajímají...

19. 10. 2020 / 19.36
E-mail senátorky Vaškové (pedagog) prof. Peškové

… Osoba mentora (dříve jsme měli studijní poradce), by v této době byla pro studenty přínosem - případně
uvážit zda založit "mentory" pro jednotlivé kroužky (několik kroužků) dle rozvrhu nebo možnost dotazů a
problémů rozdělit na "výuka" a "ostatní" (asi lépe 1.varianta). V počátcích výuky studenti dost psali na
studijní oddělení a není se co divit - nevěděli, na koho se obrátit, na studijním se zapisovali. Vše také nemůže
směřovat na garanty programů (pro SI by to Honza Pruška nezvládl). Mohu také pomoci.

19. 10. 2020 / 19.58
E-mail senátora Cajthamla (pedagog) prof. Peškové

… za SKAS nám to přijde jako skvělý nápad - studenti určitě ocení "osobní" kontakt :)
Myslím, že by bylo vhodné, kdyby to organizačně zabezpečilo vedení fakulty - my (mimo jiné) nemáme přístup
k seznamům studentů v jednotlivých kruzích, jejich rozvrhům, kontaktům atd.
Jako SKAS rádi pomůžeme sehnat studentské mentory, a my, níže uvedení senátoři, se rádi zúčastníme jako
mentoři… a následuje konkrétní seznam jmen mentorů-studentů pro jednotlivé programy
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Malý román v e-mailech / čtenářský výběr
Kleiner Roman in Mails / Leserauswahl
20. 10. 2020 / 17.30
E-mail senátorky Křečkové (studentka) prof. Peškové

… Jelikož jsme ale v IAESTE po zrušení MALTY (studentská seznamovací akce) řešili něco podobného, předala
jsem tuto možnost i stavařům v IAESTE. A někteří by o to zájem měli, takže posílám i seznam lidí z IAESTE,
kteří by se rádi zapojili…

21. 10. 2020 / 18.44
E-mail ŠTUKu (studentský klub) prof. Peškové

… nám se nápad také líbí a našlo by se v našich řadách pár studentů, kteří by se zapojili, jmenovitě …

21. 10. 2020 / 19.23
E-mail prof. Peškové senátorům a ŠTUKu

… Dala jsem dohromady seznam studentů a vyučujících, kteří se mi ozvali, že by byli v kontaktu s prváky jako
„tutoři“. U sebe, mých zástupců a garantů studijních programů toto beru jako věc cti;-)
Klíčové je nyní, jak vytvořit týmy v Teams. Musím poslat na VIC přesné zadání. Není problém, pokud různé
programy budou rozděleny různě, jen si řekněte jak, aby se Vám dobře se s prváky pracovalo…

21. 10. 2020 / 19.23
E-mail senátora Holana prof. Peškové

… probrali jsme s kolegy ze SKASu mentoringový program pro studenty prvních ročníků, a shodli jsme se, že
Váš návrh - tj. založit Týmy pro jednotlivé programy - je nejvhodnější.
Máme k tomu ještě několik nápadů, ke kterým jsme došli, a rádi bychom se o ně podělili :) …
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Malý román v e-mailech / čtenářský výběr
Kleiner Roman in Mails / Leserauswahl
Do 26. října proběhlo ještě 26 e-mailů mezi senátory, Dr. Kavkou
a ŠTUKEm.
Připojili se další mentoři z řad senátorů-pedagogů,
ladil se způsob zadání pro rektorátní VIC (Výpočetní a informační
centrum) k vytvoření týmů v MS Teams.
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Realizace aneb malý román v e-mailech končí
Umsetzung oder Das Ende des Romans in Mails
30. 10. 2020 / 11.24
E-mail prof. Peškové senátorům, ŠTUKu a Dr. Kavkovi
… týmy pro prváky máme založené a můžeme začít komunikovat.
Nyní již nechávám organizaci na jednotlivých mentorech;-)

10 dní 23 hodin a 9 minut od zaslání nápadu Dr. Kavky začal fungovat
on-line systém mentorů pro první ročníky bakalářských studentů FSv
na platformě MS Teams.

Zapojilo se 13 pedagogů a 25 studentů, vzniklo na dvacet mentorstkých
týmů pedagog-student.
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Systém založení týmů v MS Teams
System der Gründung von Teams in MS Teams
Týmy byly založeny pro celé studijní programy.
Největší studijní programy Stavební inženýrství (SI, 523 studentů) a
Architektura a stavitelství (A+S, 220 studentů) mají dělení na kanály
podle jednotlivých koužků, ale protože byl vznesen požadavek, aby se
každý student mohl dívat všude napříč ročníku, tak jsou kanály skupin
veřejné, tj. není omezena skupina uživatelů daného kanálu jen na
studenty tohoto konkrétního kroužku. Jediným neveřejným, tj. z pohledu
počtu uživatelů omezeným kanálem, je kanál mentorů, kam nemají
studenti přístup. Kanály na SI a A+S tak tedy slouží k třídění konverzace
napříč celým ročníkem s tím, že komunikaci v kanále si bude organizovat
a koordinovat přidělená dvojice mentorů. Kanál a schůzku v kanále ale
může sledovat i student z jiného kroužku.
Studenti vědí, ve kterém jsou kroužku. Lze si vytvořit skupiny uživatelů,
které budou mentoři oslovovat.
V každém týmu jsou vyučující, kteří vyučují první ročníky a mají přístup k
dělení studentů na jednotlivé kroužky v KOSu (informační systém s údaji
o studentech).
Je čistě na mentorech, jak si práci v Teams organizují a upravují dle
potřeby. Všichni mentoři mohou tým upravovat.
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Fungování týmů v MS Teams
Arbeit von Teams in MS Teams
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Fungování týmů v MS Teams
Arbeit von Teams in MS Teams
Například tým Pešková-Kučera
„V zimním semestru se mentoring hodně propojoval s pravidelnou
výukou a měli jsme i jednu hodně velkou a vše otevřenou třídnickou
hodinku pro celý první ročník A+S, také proběhly návštěvy prváků ve
škole před Vánocemi, to bylo hodně milé setkání.
Pro letní semestr už výuku „svých“ prváků nemám, tak jsme stanovili
páteční on-line schůzky. Jinak jsem k dispozici prakticky pořád na
Teams. Studenti si zvykli psát. Spojení pedagoga a studenta se mi
hodně osvědčilo. Přecijen studet má ke studentům blíže.“
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Co nejčastěji studenti řeší?
Was suchen die Studenten am häufigsten?
Jak funguje kreditový systém?
Jak se přihlásit na zkoušku?
Jak se připravit na zkoušku a jak zkouška probíhá?
Kde jsou zkouškové místností? (Prváci se osobně dostali na fakultu často
až ve zkouškovém období na první zkoušku…)
Dá se opakovat ročník?

Často mentoři tvoří i takovou spojku mezi některými vyučující a
studenty, když dojde k nějakému zádrhelu v komunikaci.
Také jim zejména mentoři-studenti ukazuji, jaké aktivity na škole
probíhají a že vysoká škola není jen o studiu.
Wie funktioniert das Credit-Systém? Wie zur Prüfung anmelden? Wie
auf eine Prüfung vorbereiten und wie verläuft die Prüfung? Wo sind die
Prüfungsräume? (Die Erstsemester kamen erst in der Prüfungszeit an die
Fakultät) Kann ein Jahrgang wiederholt werden?
Die Mentoren bilden auch ein Bindeglied, wenn es zwischen Dozenten
und Studenten zu einer Verzögerung der Kommunikation kommt. Die
Studenten-Mentoren zeigen auch, welche Aktivitäten es an der
Hochschule gibt und dass es mehr gibt als das Studium.
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Setkání s děkanem

Treffen mit dem Dekan

Mentorské týmy byly též využity pro setkání děkana fakulty se studenty
prvních ročníků, které proběhly v listopadu 2020 po jednotlivých
studijních programech.

Die Mentoren-Teams wurden auch eingebunden für Treffen des Dekans
mit den Erstsemestern, die im November 2020 in den einzelnen
Studienprogrammen stattfanden.
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Jak sami prváci hodnotí mentoring?
Wie bewerten die Erstsemester das Mentoring?
Zvládnout systém studia bez jakékoliv pomoci by bylo velice časově náročné a určitě bych
udělal spoustu chyb, než bych na vše přišel sám. Na mentoringu si nejvíce cením ochoty
starších studentů, kteří se nebáli s námi komunikovat a řešit problémy, které během semestru
nastaly. Moc mi pomohlo i určité neformální představení školy a objasnění různých nepsaných
pravidel, které jsou na škole zvykem.
Vojtěch Hart
student prvního ročníku programu Architektura a stavitelství
Mně mentoring pomohl zorientovat se ve výuce a jsem vděčný za rady, jak se připravit do
dalšího semestru. Největší zmatek jsem měl v tom, jak a kde hledat všechny informace, abych
něco nepřehlédl. Jednoduché nebylo ani orientovat se v nastavení rozvrhu, ale stačilo jen
oslovit moji mentorku a ta mi ochotně vysvětlila vše podstatné a já už s tím neměl problém.
Pochopil jsem, že se stačí zeptat a kdokoli pomůže a poradí a nikdo se nesměje kvůli
neznalosti systému.

Dominik Harnach
student prvního ročníku programu Stavební inženýrství
Jsem ráda, že si na nás studenti a pedagogové dokázali vůbec najít čas, protože online výuka
je velmi náročná i pro ně samotné. Vždy přitom byli milí a ochotní věnovat se nám.
Eliška Fukalová
studentka prvního ročníku Geodézie a kartografie
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Snad pomohl i mentoring …
Vielleicht hat auch das Mentoring geholfen…
Úspěšnost studentů po prvním semestru Bc studia
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Ukončená studia

Postupující do 2. semestru
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Jak dál?

Wie weiter?

Ve středu 26. 5. bude spuštěn dotazník k mentoringu,
který připravili studenti-mentoři a prostřednictvím kterého bychom
rádi dostali zpětnou vazbu k letošnímu mentoringu.

ŠTUK si vzal mentoring „za svůj“ a vznikl plán příprav pro další rok:
▪ Mají sestavená a zpracovaná témata, která považují za vhodné
studentům sdělit. Tato témata dostanou mentoři při
zaškolování.
▪ Pomocí instagramu budou v průběhu května informovat o tom,
že letos probíhal mentoring a budou se snažit rozšířit povědomí
o mentoringu FSv i mezi staršími studenty. Touto cestou by také
rádi získali kontakty na studenty, kteří by měli zájem stát se
mentory pro příští ročníky, v září počítají s jejich zaškolením.
▪ Tímto rozšířením základny mentorů bychom rádi docílili
osobnějšího přístupu. Ideální stav bychom si představovali
jeden studentský mentor na každý kruh a k tomu učitel.
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DĚKUJI ZA POZORNOST

DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT

