Moudrým lidem
škola nikdy
nekončí
aneb aktuální formy celoživotního
vzdělávání na venkově

V současné době
se prodlužuje lidský
věk, a tudíž i čas, kdy můžeme strávit další životní etapu
– seniorský věk příjemně a především
aktivně. MAS Železnohorský region na základě dlouhodobé spolupráce s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU) a partnerskou MAS Pošumaví stála u zrodu konzultačních středisek pro výuku Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V). Ta se stala přívětivými místy pro setkávání aktivních lidí. Univerzita přinesla na venkov, přímo do obcí, k lidem, příjemnou formu zájmového
celoživotního vzdělávání, která jednoznačně podporuje a rozvíjí pozitivní aktivitu mnoha našich seniorů.

Víte, co je
Virtuální Univerzita
třetího věku?

Je to poznání, setkávání, zábava a také navazování nových přátelství. To potvrzuje Hana Pecharová z MěÚ Třemošnice: „Ze studentek se stala úžasná parta lidí. Semináře si
zpestřují různými doma vyrobenými koláčky, buchtami a slaným pečivem. Předávají si recepty.“ MVDr. Zuzana Dvořáková,
starostka obce Čepí, stvrzuje, že i u nich se studenti rádi scházejí, mají společná témata k vyprávění, přemýšlení a vzpomínání. Místostarostka obce Lukavice, Bc. Dagmar Krčilová,
dodává: „Těší mě, když slyším od studentů, že např. po pauze
mezi semestry se už nemohli dočkat dalšího setkání. Vidím,
jak jejich sebevědomí, které utrpělo vlivem různých životních

situací a událostí, opět
vzrůstá a oni jsou ještě plni
sil a mohou se cítit prospěšně a mít s ostatními nový cíl –
nový zájem.“ Dochází tak k tomu, že
se senioři stávají aktivními a rozvíjejí tím nejenom sebe, ale
rovněž život v regionu.
Nejlepší na celém systému vzdělávání seniorů je, že i ta
nejmenší obec může mít svou „univerzitu“, své konzultační
středisko (KS), ve kterém výuka probíhá.

Víte, jak si založit
konzultační středisko
Virtuální Univerzity
třetího věku?
Je to jednoduché. Stačí ve vaší obci mít:
• místnost s počítačem připojeným na internet (obecní úřad,
knihovna, škola, dům pro seniory, sportovní klub…),
• dataprojektor, plátno, ozvučení
• min. 1 zapálenou osobu, která je v obci aktivní, má mnoho
přátel, jež ji budou v této aktivitě následovat.
Pak již postupujete následovně:
• Jakmile budete mít skupinu nadšenců, kontaktujete MAS
Železnohorský region, aby vám pomohla s vyřízením formalit (počet účastníků pro 1 konzultační středisko není omezen, je to na vás, jak vám to vyhovuje).
• Obec (či jiný subjekt v ní) uzavře smlouvu s Českou zemědělskou univerzitou Praha o zřízení konzultačního střediska.
• Setkávání se nad příjemnými tématy probíhá 6x za půl roku
(1 semestr) v čase, na kterém se dohodnou sami účastníci
konzultačního střediska.
• Studijní poplatek za 1 účastníka na 1 semestr činí 300,- Kč.
Poplatek může být hrazen kýmkoli. Nejčastěji ho za své studenty hradí sama obec.

• Po absolvování 6 semestrů (tedy 3 let) účastníci absolvují
reálnou promoci v aule pod vedením domovské České zemědělské univerzity v Praze a obdrží „Osvědčení o absolutoriu U3V“.
Studium je dobrovolné a lze přerušit kdykoli během
semestru či před novým semestrem a po čase se k novým kurzům opět vrátit. Po absolvování prvních vyučovacích hodin, které provází přirozený ostych a
otázky “Zvládnu to? Je to vůbec pro mne?“, se
účastníci více a více zajímají, co bude dál, jakou novou zajímavou přednášku si z připravených kurzů vyberou. A že vám
třeba něco nebude jasné? Konzultujte doma s dětmi, vnoučaty
či se svými kolegy!
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Srnojedy mají prvenství, KS zde bylo založeno již v r. 2010.
Pro srovnání: v České republice je 218 konzultačních středisek
a jejich počet se stále rozrůstá. Svou činnost mohou ukončit po
kterémkoli semestru, ale v reálu nám tato skutečnost ještě nenastala.
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V Železnohorském regionu jsou konzultační střediska
založena v Čepí, Lukavici, Nasavrkách, Srnojedech a Třemošnici.
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Bc. Dagmar Krčilová, místostarostka obce Lukavice, vypráví:
„Vzhledem k tomu, že obec Lukavice má zájem o kvalitní
způsob života svých občanů, včetně seniorů, využila jsem nabídky MAS Železnohorský region a začala se zajímat o náležitosti vzniku konzultačního střediska i v Lukavici. Na podzim
roku 2012 jsem se vydala osobně informovat seniory o studiu
a jeho podmínkách. Přihlásilo se prvních 9 odvážných studentů, kterým jsme přislíbili osobní podporu, pomoc a zařídili
jsme jim i kurz pro seniory, kde se mohli dozvědět o základních uživatelských dovednostech při práci s počítačem. A tak

Jak funguje
běžný život
konzultačního
střediska?
jsme začali prvním – nultým ročníkem a byli jsme v České republice 102. konzultačním střediskem. Mně, jako průvodce
a zprostředkovatele přednášek, na tom baví jejich zapálení pro
témata, zájem a vidím na nich radost z každého setkání, které
organizujeme společně i při nadstavbových aktivitách – výletech, exkurzích, oslavách narozenin či nových přírůstků do
rodiny. Naším cílem do budoucnosti je přizvat ke studiu další
„nové“ seniory, kteří dosud váhají anebo se seniory v brzké době
teprve stanou. A dále chceme pořádat nadstavbová setkávání
a výlety či přednášky spolu s okolními konzultačními středisky.“

Výčet možných studovaných
předmětů je nepřeberný

Senioři si mohou vybrat: astronomii, cestování, čínskou medicínu, pěstování a využití jedlých a léčivých hub, včelařství,
etiku, evropské kulturní hodnoty, osobní finance, vývoj informačních technologií, geometrii, hudební nástroje či lidské
zdraví aj. Výběr probíhá většinou tak, že se studenti společně
dohodnou, co by je zajímalo.
O tom, že studium seniory baví, dokládají konzultačním
střediskům četné ohlasy. „Současné studenty z konzultačního střediska v Lukavici nejvíce těší historie, a to jak česká, tak
i oděvní či historie umění,“ říká místostarostka obce Bc. Dagmar
Krčilová. Paní Věra Coufalová, studentka KS Lukavice, byla
nadšená z přednášky výukového garanta doc. Mgr. Martina
Pavlíčka, PhD. o barokní architektuře východních Čech.
A jiné si zase samy zařídily návštěvu Státního okresního archivu v Chrudimi, aby se blíže seznámily s tím, co právě studují.
Všichni se navíc shodují, že obávané závěrečné testy zvládají
velice dobře, neboť si je mohou kdykoli vyzkoušet a vždy se
těší na nový zajímavý předmět.
Po dobu svého studia jsou studenti evidovaní v centrální
databázi Centra VU3V při Provozně ekonomické fakultě ČZU
v Praze. Přičemž po slnění studijních povinností a absolvování
všech kurzů jsou pozvaní na slavnostní promoci do auly České
zemědělské univerzity.

V konzultačním středisku v Lukavici absolvovali promoci již třikrát. Studentka Věra Coufalová dodává:
„Pro všechny to byla velká pocta a krásná odměna
za svědomitost a píli při studiu. Radost z předání
osvědčení sdíleli i všichni naši blízcí.“

Spolupráce s MAS
Železnohorský
region

Pilní studenti měli možnost navštívit dne 24. 4. 2017 odbornou konferenci o celoživotním vzdělávání ve venkovských oblastech v Senátu Parlamentu České republiky,
diskutovat se zástupci veřejného i neziskového sektoru,
a především představiteli Provozně ekonomické fakulty
České zemědělské univerzity Praha (PEF ČZU).
Zajímavých témat bylo mnoho. Děkan fakulty Ing. Martin
Pelikán, Ph.D. a proděkanka fakulty PhDr. Pavla Rymešová,
Ph.D. přítomné seznámili se základními principy Virtuální
Univerzity třetího věku. Představili rovněž Virtuální univerzitu
volného času určenou pro osoby od 18 let do věku nároku na
starobní důchod s jednosemestrálními kurzy a s následným
získáním Certifikátu o absolvování kurzu. Ing. Ph.D. Jiří Vaněk
účastníky seznámil s možnostmi využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, představily se také MAS
Železnohorský region i Pošumaví a společnosti zprostředkovávající celoživotní vzdělávání v dalších regionech.
Konference představila důležitost vzdělávání se po celý život, tj. od útlého věku až po věk seniorský. Tato významnost
vzdělávání zde byla rozvíjena v duchu myšlenky věkového
prolnutí a představila tak originální a specifický koncept –
Univerzita třetího věku je inspirací a příkladem pro mladou
generaci a celkově inspirací přístupu ke vzdělávání. Zapojení
seniorů do společnosti je další výzvou a úkolem pro mladou
generaci, jakým způsobem využít cenných životních zkušeností seniorů. Tuto tematiku na konferenci představila prezentace MAS Železnohorský region o projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání realizovaném v hranicích obce s rozšířenou
působností (ORP Přelouč).

Nakonec následovala úžasná prohlídka Senátu a Valdštejnské zahrady. Pro všechny to byl zajímavý a příjemně strávený
den naplněný spoustou nových zjištění a zážitků.
Pro více informací o celoživotním vzdělávání můžete kontaktovat MAS Železnohorský region či přímo manažerky Virtuální Univerzity třetího věku na www.e-senior.cz. Nebojte se
a zapojte se. VU3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské
úrovni příjemnou a přátelskou formou.
A jak tvrdil Henry Ford: „Každý, kdo se přestane učit, je starý,
ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je
nejlepší v životě zůstat mladý.“
MAS Železnohorský region, z. s.

