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Cílem tohoto předmětu je hlubší seznámení se segmentem zájmového
vzdělávání dospělých, jeho historií, vývojem, strukturou a jednotlivými oblastmi
působení. Zvláštní pozornost je věnována otázce volného času a jeho prožívání.
Absolvování tohoto předmětu by mělo přispět ke komplexnímu pochopení všech
relevantních aspektů konceptu celoživotního učení a jeho aplikace do sféry
volnočasových edukačních aktivit.
Charakteristika obsahu předmětu:
1) Zájmové vzdělávání (pojem, funkce, obsah)
2) Vymezení základní terminologie (zájmové vzdělávání, mimoškolské vzdělávání,
další vzdělávání, neformální vzdělávání, osvěta, lidovýchova, popularizace)
3) Volný čas, jeho klasifikace a funkce (vztah volného času a práce, základní
teoretické přístupy)
4) Prožívání volného času (volný čas a životní styl, vzdělávání ve volném čase,
vzdělávání pro volný čas)
5) Postavení zájmového vzdělávání ve struktuře vzdělávání dospělých a v konceptu
celoživotního učení
6) Historický vývoj zájmového vzdělávání v českých zemích
7) Aktuální situace zájmového vzdělávání v ČR (přístup státu, legislativní zakotvení,
významné dokumenty a strategie)
8) Institucionalizace zájmového vzdělávání dospělých
9) Kulturní a estetická edukace (muzea, galerie)
10) Knihovny a jejich role v nabídce zájmově edukačních aktivit
11) Sportovní a pohybová výchova (turistika, cestování), zdravotní výchova
12) Environmentální výchova, vědeckotechnické vzdělávání, chovatelství a hobby
13) Náboženská a duchovní výchova
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Zkouška:
Získání atestace je podmíněno ústní prezentací na předem zvolené téma a
aktivní spoluúčastí studentů na výuce včetně průběžné přípravy. Obsah i termín
vystoupení je nutné domluvit s vyučujícím nejpozději do konce února. Samotná ústní
zkouška má podobu diskuse nad jednou vylosovanou otázkou, kdy zadání
zkušebních otázek vychází z výše uvedeného přehledu témat.

