VZDELÁVANIE 3.VEKU - PRÍLEŽITOSŤ PRE SPOLOČNOSŤ
(Od profesijného k záujmovému vzdelávaniu seniorov)
9.ročník odbornej Česko - Slovenskej konferencie (druhýkrát na Slovensku)
Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie v
spolupráci s Služby a Školení Mladá Boleslav organizujú medzinárodnú
odbornú konferenciu zameranú na vzdelávanie seniorov.

I. Blok konferencie 10.00 - 11.30 - aktuálne otázky
vzdelávania v 3.veku
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Mezigenerační dialog a kulturní participace seniorů

Dátum:
16.11.2021 od 10.00 do 16.00 hod (utorok)

Mgr. Silvia Cochová, PhD.
Príklady dobrej praxe v dobrovoľníctve seniorov a senioriek

Miesto:
ON-LINE prostredníctvom aplikácie MS TEAMS
Obsahové zameranie konferencie:

zapojených do dlhodobých dobrovoľníckych programov.

Mgr. Veronika Kosková
Dobrovoľníctvo ako jeden z konceptov aktívneho starnutia

„Aktuálne trendy vo vzdelávaní a rozvoji seniorov a starších dospelých“

a celoživotného vzdelávania

(príprava na starnutie, metódy a formy vzdelávania, dobrovoľníctvo, age management, príprava firiem na starnutie zamestnancov s podporou vízie Priemyslu
4.0, podpora mentálnych a psychických zručností, možnosti a bariéry využívania
moderných komunikačných technológií, medzigeneračné učenie a iné)

PhDr. Oldřich Čepelka
Kdo je ten, kdo se vzdělává?

Prestávka na obed 11.30 - 12.30

Poplatok:
Bez poplatku pre prihlásených účastníkov

II. Blok konferencie 12.30 - 14.00 - vzdelávanie na U3V

Prihláška:
Elektronicky na www.saacv.sk - link na registráciu tu:

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

(stránku pravidelne aktualizujeme - po prihlásení na konferenciu zašleme
účastníkovi link)

Hlavní organizátori:

Seniorské vzdelávanie na Univerzitách tretieho veku

Bc. Dana Žižkovská
Role U3V v komunitním vzdělávání dospělých

SAACV, CĎV TUZVO, ICV STUBA; Služby a Školení MB

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

Odborní garanti:

Výuka seniorů v rámci U3V v době COVIDu

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF, UK Praha; Katedra pedagogiky,
PF, UKF Nitra; Asociácia lektorov a kariérnych

poradcov; Asociácia Univerzít

tretieho veku na Slovensku; Česká a Slovenská asociácia age managementu

Mgr. Attila Rácz, PhD.
Vzdelávanie seniorov očami lektora po 15 rokoch pôsobenia
na univerzite tretieho veku

Významní partneri:
Klub Luna Senior Friendly, o.z.; SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR); ŠKODA AUTO; Centrum Dobrovoľníctva;

Pokyny pre prednášajúcich:

Výber príspevkov a začlenenie do jednotlivých sekcií vyberá hlavný organizátor.
Príspevky v hlavnom v konferenčných blokoch sú max. 15 min. Priestor na diskusiu (položenie otázky) bude na konci každého bloku.

Mgr. Ivana Prešinská, PhD.
,,Keď učenie už nie je mučenie" - sebaskúsenosť a zážitkové
učenie ako druh vzdelávania a forma aktivizácie seniorov

III. Blok konferencie 14.30 - 16.00 - age management

Mgr. Ilona Štorová
Podpora stárnutí na pracovišti

PhDr. Jiřina Novotná
Změna požadavků na výkon profese - jak starší učitelé hodnotí svoji profesní zdatnost pro společné vzdělávání ve srovnání s těmi mladšími?

PeadDr. Ilona Hegerová

Mediálny partner:

www.saacv.sk/konferencia

Stav age managementu na Slovensku v roku 2021
www.facebook.com/saacv

