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 Pri výbere metód a foriem vzdelávania by 

sme mali vychádzať zo psychológie učenia s 

prihliadnutím na vekové osobitosti 

frekventantov štúdia UTV ako starších ľudí.  

 Životné skúsenosti starších ľudí, záujem o 

diskusiu k téme a komunikáciu v pléne, ale 

mnohokrát i zhoršujúci sa sluch, si žiada meniť 

u učiteľov metódy, ktoré bežne využívajú v 

práci s mladými študentmi.  



 Pri organizovaní vzdelávania seniorov je potrebné 
optimalizovať výučbu na základe nových 
poznatkov a praktických skúseností z edukácie a 
pri tvorbe programov myslieť na uvedené aspekty.  

 Je potrebné častejšie opakovať učivo a robiť 
zhrnutie základných myšlienok preberanej témy 
spolu s osnovou výkladu. Zapájanie poslucháčov 
do vyučovacieho procesu má význam nielen z 
pohľadu poslucháča, ale aj z pohľadu učiteľa.  



 Organizátori a učitelia seniorského 
vzdelávania by mali dbať na používanie 
primeranej slovnej zásoby hlavne pri odbornej 
terminológii, na zreteľnú artikuláciu, 
dostatočnú hlasitosť a vhodné tempo s 
využívaním aj prostriedkov neverbálnej 
komunikácie a názorných ukážok.  

 

 Okrem iného je dôležité nezabúdať na 
skutočnosť, že starší ľudia potrebujú viac času 
na učenie, čo je potrebné rešpektovať pri 
zvolení tempa výučby.  



 Nielen organizovanie a realizácia edukačných 
aktivít seniorov,  ale aj hodnotenie a spätná 
väzba má pre seniorov a vzdelávateľov  veľký 
význam.  

 Spätná väzba nám dáva informácie o úrovni 
osvojenia si poznatkov poslucháčmi a pri 
nedostatočných výsledkoch nám signalizuje 
potrebu prispôsobovať tempo i priebežne.  

 Zisťovanie úspešnosti, ktoré vedie k reálnemu 
obrazu o výsledkoch vzdelávacích aktivít má 
mnohokrát za úlohu hodnotiť priebeh, realizáciu 
a výsledky celého procesu edukácie popri 
zistení nadobudnutých vedomostí v skupine 
frekventantov  



 Preverovanie vedomostí sa realizuje 

rôznymi formami, či už diskusiou, 

písomným testom, vypracovaním 

písomnej práce na danú tému, alebo 

ústnou formou odpovede na zadanú 

problematiku  



 Výchovno-vzdelávací proces v univerzite 

tretieho veku je dialógom dvoch 

rovnoprávnych subjektov – učiteľa 

a poslucháča.  

 Starší človek, ktorý sa do tohto dialógu 

dostáva, vo vzájomnej interakcii obohacuje 

nielen sám seba, ale obohacuje aj učiteľa 

o svoje životné skúsenosti a poznatky.   

 Frekventanti UTV teda vystupujú vo 

vzdelávacom procese nielen v úlohe 

edukanta, ale aj edukátora, teda vzdelávateľa.  



 Efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu 
závisí vo veľkej miere od osobnosti pedagóga. 
Pri zisťovaní názorov frekventantov štúdia na 
osobnosť učiteľa, nás zaujímali stránky 
osobnosti učiteľa a ktoré z nich frekventanti 
najviac oceňujú. Respondenti uviedli, že si 
vážia: 

 ·      trpezlivosť a ochotu prednášať seniorom; 

 ·      kolegiálnosť a rovnocennosť v diskusii; 

 ·      srdečnosť, pozornosť a milý prístup; 

 ·      zanietenosť a zodpovednosť; 

 ·      úprimnosť a radosť z odovzdávania 
vedomostí. 



 Pri zisťovaní názorov frekventantov štúdia na 
odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti učiteľa, 
poslucháči UTV najviac oceňujú: 

 vysokú odbornosť, fundovanosť a profesionalitu; 

 prístupnú a zrozumiteľnú techniku prednášania, 
primeranú osobnosti seniorov; 

 dochvíľnosť a presnosť; 

 výstižnosť výkladu, jednoduchosť podania zložitých 
vecí; 

 jasne koncipovanú, dobre pripravenú prednášku; 

 učivo podané primerane danostiam a schopnostiam 
poslucháčov  tretieho veku; 

 poznatky a ich aplikácia na život, životné skúsenosti; 

 používanie názorných ukážok a didaktickej techniky. 



 Pedagóg dospelých nie je len učiteľom 

odovzdávajúcim vedomosti  a informácie, 

ale je  pre poslucháčov osobnosťou, s 

ktorou môžu konfrontovať svoje názory, 

skúsenosti a prediskutovať  preberanú 

aktuálnu problematiku učiva.  

   



Názor z Brna 

 Spokojený senior = vděčný senior.Vzdělávání 
seniorů vychází ze životních zkušeností.  Učitel 
často plní úlohu „rádce", který usnadňuje proces 
vzdělávání. 

 Senioři vyžadují více času pro plnění zadaných 
úkolů i více příležitostí pro procvičení 
nových  znalostí. 

  Látku je třeba vykládat pomalu. Je dobré látku 
často opakovat - je však třeba  zdůraznit, že jde o 
opakování a je vhodné uvést i hodinu (v nějakém 
kontextu), kdy se daná  problematika poprvé 
probírala.  

 Pokud je to možné, měly by se zadávat domácí 
úkoly (někdy  je i senioři sami vyžadují). 



 Senioři mají většinou přesnou představu o tom, co 
by se chtěli naučit, často směřují ke  konkrétnímu 
cíli (chtějí se např. naučit jen jednu konkrétní věc). 
Proto je dobré na začátku  hodiny říct, co se bude 
probírat a zdůraznit, jaké tím získají dovednosti a 
čeho tím dosáhnou.   

 Starší lidé mají často problémy se zrakem a 
sluchem. Vyučující by měl mluvit pomalu, 
nahlas  a zřetelně artikulovat. Na tabuli psát 
velkými písmeny, cizí slova vždy psát na tabuli a 
uvést  jejich český ekvivalent. U anglických slov 
vždy uvádět výslovnost. 



 Senioři mají někdy problémy s 
eliminací irelevantních informací. 
Nikdy by se nemělo odbíhat  od 
tématu. Doplňující poznámky raději 
uvádět až na konci hodiny. 

 Měl by se používat individuální přístup 
(při 15 až 20 lidech to ještě možné je).. 

 V učebně být raději již 5 minut před 
začátkem hodiny. Senioři mají rádi 
přesnost. 



Názor lekárov – JLF UK 

Květenský J., Lacko A., Domenik J., Bestvina D., Lacková L. 

 Z hľadiska zdravotníckeho môžu byť závažné niektoré 
situácie, ktoré sú konfliktného, stresujúceho charakteru 
a môžu mať vplyv i na zdravie poslucháčov a učiteľov. 
Sem patria napríklad: vysoké nároky a ciele učiteľa pri 
výuke kolektívu, ktorý nemá pre pochopenie prednášanej 
tématiky dostatočné predbežné znalosti. 

  Sú to i nesprávne didaktické a ľudské prístupy, 
nedostatočná komunikácia na úrovni učiteľ – poslucháč, 
ale aj medzi poslucháčmi navzájom, nejednotný kolektív 
s rôznou mentálnou i spoločenskou kvalitou, 
problematickí jednotlivci v kolektíve, zlé medziľudské 
vzťahy, rôzne formy skúšok, ktoré sú vyžadované pre 
zakončenie jednotlivých semestrov výuky, atď. 
Neadekvátne požiadavky pri skúške môžu byť pre 
seniorov – poslucháčov stresovým podnetom. A to 
nechceme.  



Názor lekárov – JLF UK 

 Negatívne dôsledky na spokojnosť poslucháčov i učiteľov 
v UTV môžu mať aj narastajúce ekonomické problémy 
a konfliktové požiadavky na riadenie a organizáciu UTV. 

 Akýkoľvek závažný stresový faktor je zvlášť pre seniorov 
nevhodný, pretože prináša i nepriaznivé zdravotnícke 
dopady. 

 Pre učiteľov môže byť nepriaznivým činiteľom pri výuke na 
UTV zlyhávanie pozornosti študentov, možný negativizmus 
v prístupoch riešení niektorých problémov, časová tieseň, 
nevhodné pracovné podmienky, nedostatočné hodnotenie 
problémov súvisiacich s organizovaním činnosti UTV zo 
strany vedenia vysokých škôl, ekonomické problémy, atď. 



Názor lekárov – JLF UK 

 Za základný znak vyučovania môžeme považovať 
interakciu medzi učiteľom a študentom. Cieľom optimálnej 
výuky by malo byť vytváranie rovnováhy medzi dosiahnutou 
úrovňou znalostí poslucháčov a nárokmi, ktoré sú kladné 
učiteľom.  

 Vyučovací proces ale ovplyňujú i ďalšie faktory, ktoré môžu 
mať negatívny-stresový dopad. Ten sa potom prejaví 
v poškodení zdravotného stavu a to aj u učiteľa, tak aj 
u poslucháča – študenta. Sem patrí napríklad: učiteľ zvolil 
také hodnotiace postupy, ktoré nezodpovedajú úrovni 
znalostí poslucháčov, hodnotenie študentov je len 
teoretického charakteru a nedáva predstavu o tom, čo sa 
poslucháči naučili, ako dokážu poznatky využiť pre seba, 
svoje okolie atď.  



Zásady pre lektorov  

Lektori, ktorí pôsobia v celoživotnom vzdelávaní a vzdelávaní seniorov obzvlášť, by 
mali dodržiavať nasledujúce zásady: 

1.  posilňovať správne postupy učenia sa, poskytovať priestor pre spätnú 
väzbu,    

2.  umožniť kritické pripomienky a podnecovať pozitívne sebahodnotenie 

3.  vytvoriť atmosféru spolupráce a nie súťaživosti 

4.  poznať skúsenosti účastníkov, nadväzovať na ne a využiť ich 

5.  využívať skúsenosti z praxe  a orientovať výučbu problémovo 

6.  zdôrazňovať význam toho, čo sa učí (aplikovaný obsah, individualizované 
učenie) 

 ( Doc. PhDr. Viera Prusákova, CSc.: Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, 
Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 2000, ISBN 80-968308-2-1) 

7.   poznať učebné štýly (spôsoby získavania poznatkov = learning styles) a 
viesť študujúcich k nájdeniu vlastného štýlu 

8.   umožniť študujúcim, aby sa stali spoluaktérmi vzdelávania (dospelí sa radi 
zúčastňujú učenia, ak sú partnermi a participujú na riešení úloh a 
problémov). 

9.   rešpektovať zrak, sluch, klímu, krivku učenia sa (learning curve) 

10. poznať účastníkov a prispôsobovať sa ich požiadavkám a problémom 

 (Adlerová) 



Otázky do diskusie: 

 Aký má vplyv vek učiteľa na vzťah študent – učiteľ 
vo vzdelávaní seniorov? 

 Ponechať prípravu študijných odborov iba na 
názore učiteľov a organizátorov štúdia? 

 Ako organizovať učiteľov pre účasť na pedag. 
procese UTV –ako súčasť ich úväzku, alebo na 
prácu na dohody (DOVP, DOPČ)? 

 Ako vplývajú skúšky na senior.študenta, ktoré 
formy sú optimálne? 

 



  Ďakujem Vám za pozornosť 


