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Cílem předmětu je seznámení s problematikou vzdělávání seniorů v rámci širokých
sociálně-ekonomických, kulturních a edukačních kontextů, jakými jsou např.
demografická situace ČR, postavení seniorů v současné společnosti, meze a
možnosti jejich docility či analýza vzdělávací nabídky. Absolvování tohoto předmětu
by mělo přispět ke komplexnímu porozumění zásadním aspektům seniorského
vzdělávání a umožnit studentům v budoucnu realizovat vzdělávací, osvětové a
kulturní aktivity vhodné pro uvedenou cílovou skupinu.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Stáří a stárnutí v pohledu aktuálních teoretických konceptů
2. Periodizace lidského života, vymezení sénia
3. Demografická situace ČR, aktuální stav a prognózy dalšího vývoje
4. Demografické aspekty stárnutí společnosti
5. Koncepty aktivního a úspěšného stárnutí
6. Gerontagogika (předmět a vznik gerontagogiky; postavení v systému věd)
7. Vzdělávání seniorů (význam, funkce, zaměření a obsah)
8. Specifika seniorské edukace
9. Motivace seniorů k účasti na edukačních aktivitách
10. Docilita seniorů (psychické a fyzické aspekty stárnutí; paměť; rychlost učení)
11. Specifické požadavky seniorů na organizaci učebního procesu
12. Věkový manistreaming; bariéry edukace seniorů
13. Institucionální zabezpečení (univerzity třetího věku; akademie třetího věku;
kluby důchodců; další instituce)
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Zápočet:
Získání zápočtu je pro studenty prezenčního i kombinovaného studia podmíněno
vypracováním písemné práce v rozsahu přibližně 6 normostran, jejímž obsahem má
být shrnutí realizovaného strukturovaného rozhovoru s vybraným seniorem.
Požadavky na obsah a podobu tohoto interview musejí být předem konzultované s
vyučujícím. Zpracovaný text je nutné odevzdat nejpozději týden před
předpokládaným termínem zkoušky v tištěné podobě na sekretariát katedry a
současně zaslat elektronicky na adresu: michal.serak@ff.cuni.cz.
Zkouška:
Zkouška má podobu diskuze nad předloženou písemnou prací a její součástí je i
zodpovězení jedné z vylosovaných otázek, jejichž zadání je totožné s výše
uvedenými tematickými okruhy (viz Charakteristika obsahu předmětu). Očekávána je
kromě zvládnutí obsahu přednášek i samostatná práce s odbornými prameny.
Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu.
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