Projekt Virtuální Univerzita třetího věku
www.e-senior.cz
VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky,
jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího
věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního
studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit.
Kdo může studovat:
* osoby se statutem důchodce,
* invalidní důchodce bez rozdílu věku.
Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených
multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu přenášejí do
výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.
VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy (pokaždé po
odvysílání přednášky). Na následné samostatné studium a testy po každé
přednášce se podle individuálně zvoleného tempa posluchačů předpokládá doba
cca 14 dnů. Své studium si seniorští posluchači mohou rozšiřovat dalšími
doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným
tématům na internetu, doporučenou literaturou apod. Nepovinné samostatné
práce (eseje) mohou vypracovávat v průběhu semestru, závěrečný test pak od
poslední společné přednášky do uzavření semestru (zimní 31. 12. / letní 30. 4.).
Všechny studijní materiály jsou dostupné od doby jejich zpřístupnění (dle
aktuálního harmonogramu) do konce daného semestru.
Základní počítačová gramotnost je pro posluchače výhodou, nikoliv
podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se
posluchači velmi rychle naučí a postupně si popřípadě osvojí – podle vzoru
svých spolužáků – i ovládání internetu, e-mailovou komunikaci, atd. Postupné
nenásilné naučení se ovládání počítače je pro posluchače nedílnou součástí
pozitivního přínosu, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.
Důležitý je zde sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné
generace při společné výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu
rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení
denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory o dalších
tématech, kterými jsou v běžném životě obklopovány.
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Název zvoleného
semestrálního kurzu:

Kurz zimního semestru 2018:
Etika jako východisko z krize společnosti

Termíny (den, hodina)
1. přednáška:

30.1. 2019 středa od 10,00 do 12,00 hod.

2. přednáška:

6.2. 2019 středa od 10,00 do 12,00 hod.

3. přednáška:

27.2. 2019 středa od 10,00 do 12,00 hod.

4. přednáška:

6.3. 2019 středa od 10,00 do 12,00 hod.

5. přednáška:

27.3. 2019 středa od 10,00 do 12,00 hod.

6. přednáška:

3.4. 2019 středa od 10,00 do 12,00 hod.

Posluchač je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze
v jednom konzultačním středisku (KS), ve kterém se zúčastňuje pravidelných
přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Zájemci mohou první přednášku
absolvovat zdarma a poté se rozhodnout, zda se přihlásí do semestru.
Přihlášky se hromadně budou vyplňovat po odvysílání 1. přednášky.
Podmínky studia:
* vyplněná a KS potvrzená přihláška,
* zaplacený administrativní poplatek (420 Kč na semestr)
Svůj zájem o studium dokládá jak aktivní účastí na přednáškách
(možná absence je 2x z 6 přednášek), při diskuzích k přednáškám a společných
testech, tak i vypracováváním samostatného testu po každé přednášce a
celkového závěrečného testu. Po úspěšném ukončení každého semestru obdrží
posluchač „Pamětní list“ a po úspěšném ukončení 6 kurzů (nezáleží na délce
studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno)
obdrží při slavností promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolutoriu
Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze“.
Způsob výuky
Průběh přednášky:
* Časová náročnost cca 2 hodiny včetně malého občerstvení
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu na
plátno.
* Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vedením tutora kolektivní
test, (poté ho musí také splnit individuálně doma, včetně závěrečného testu).
* Mezi jednotlivými přednáškami studuje posluchač individuálně podle svého
rozhodnutí buď přes internet (opakováním videopřednášky), nebo v tištěné
podobě (stažitelný studijní text). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na
portál k přednáškám je posluchačům přidělován na základě písemné přihlášky
podané v konzultačním středisku. Na zpracování přihlášek má Centrum VU3V
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vždy až 14 dní ode dne doručení nebo od zahájení semestru, byly-li přihlášky
zaslány dříve.
Posluchači společně zhlédnou ve zvolené místnosti (přednášková
místnost) podle harmonogramu konkrétního KS vždy jednu novou natočenou
přednášku, která je umístěna na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé
přednášce se předpokládá tutorem řízená společná diskuze v návaznosti na
přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření
pochopení celého výkladu.
Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím komunikace v
prostředí VU3V portálu zaslat lektorovi, který následně zašle odpovědi (lektor
není online). Tutor není odborníkem daného tématu, pouze moderátorem a
organizátorem.
Časový prostor mezi přednáškami může každý senior buď samostatně
(nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti
na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu –
z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Pokud
má posluchač problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, KS
může nabídnout možnost konzultací.
Pro studenty semestru budou PC k dispozici za účelem výuky ve
studovně zdarma během trvání semestru.
Knihovna posluchačům také nabízí tisk studijních materiálů (cca 12-16
stran k jedné přednášce) podle ceníku knihovny. Tisk pro všechny zájemce
k dané přednášce hromadně zajistí tutor (Ing. Kristína Trollerová) nebo jeho
spolupracovník (Bc. Klára Jakubková) a ti také vyberou poplatek za tisk od
jednotlivých posluchačů.
Podmínky pro úspěšné absolvování semestru
Povinně:
 účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny
o (omluva možná 2 x, nutno samostatné doplnění přednášky),
 minimálně jednou úspěšně vypracovaný test na svůj osobní login:
o z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený,
o celkový závěrečný test (12 bodů z 24), pět možností opakování.
Nepovinně:
 vypracování eseje na dané studované téma,
 účast na Závěrečném semináři (koná se pouze po letním semestru)/
promoci.
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