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Vzdělávání seniorů U3V, tzv.
„Univerzita třetího věku“ (U3V) je
aktivita s již více jak dvacetiletou
historií. V současné době probíhá
v různých podobách na téměř
všech českých univerzitách. Uvádí
se, že je celkově 22 univerzitami
a vysokými školami nabízeno více
jak 700 různých vzdělávacích
programů a touto formou studuje
v celé České republice zhruba
37 000 seniorů.
Positivem Virtuální U3V je pro
seniory vlastní pocit sebeúcty,
úspěšnosti při pravidelném
setkávání účastníků stejné
generace ve skupinové výuce.
Velký prostor je zanechávaný pro
sdílení denních praktických
zkušeností, diskusi a neformální
rozhovory o dalších tématech,
kterými jsou senioři v běžném
životě obklopovány. Své znalosti si
studenti VU3V kontrolují
v samostatně vypracovaném
testu. Po jeho zpracování si
správnost svých odpovědí ihned
ověřují opět po internetu.
Studenti VU3V studují celkem
v 6 semestrech, tj. 3 roky, které
zakončují slavnostní promocí na
partnerské univerzitě.

tel.: 734 396 961
web: zsdoloplazy.cz
číslo bank. účtu: 181598194/0300

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
Motto: „Výuka přichází za seniorem“
VU3V je dlouhodobá společenská aktivita Provozně ekonomické
fakulty ČZU v Praze 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. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory
věku 50+, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či
zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního
seniorského vzdělávání.
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně
ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. Systém výuky je založen na
multimediálních přednáškách vysokoškolských lektorů, které se
prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR,
nezávisle na čase.
Využitím moderních ICT je
tak možné zpřístupnit seniorské
vzdělávání
širokému
okruhu
zájemců věku 50+ a tím poskytnout
stejné příležitosti všem seniorům
bez
rozdílu
místa
bydliště.
Seniorské zájmové vzdělávání je
touto formou poskytované i v
„neuniverzitních“ místech, jako je
např. ZŠ Doloplazy, okres Olomouc.
ZŠ Doloplazy, okres Olomouc, je od roku 2013 Konzultačním
střediskem VU3V Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
Univerzity v Praze.
Zájemci o studium mohou po celý rok psát dotazy na e-mailovou
adresu ZŠ Doloplazy nebo telefonovat přímo panu Mgr. Jaromírovi
Navrátilovi, koordinátorovi studia VU3V v ZŠ Doloplazy. Do studia je
možné se zapojit 2x ročně, v měsíci září a lednu.
Rádi vás provedeme cestou dalšího vzdělávání. Těšíme se na vás.

