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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. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, 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 vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních
přednáškách, 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 a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.
Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.
Positivem Virtuální U3V je pro seniory - mimo získávání nových poznatků – i plnohodnotně
strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt –
pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou
společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro
sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech,
kterými jsou v běžném životě obklopovány.

Podmínky přijetí seniora ke studiu
Kdo může studovat:
* osoby se statutem důchodce
* invalidní důchodce bez rozdílu věku
* osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)
Podmínky studia:
* vyplněná a konzultačním střediskem (KKD Vyškov) potvrzená přihláška
* zaplacený studijní poplatek

Průběh přednášky:
* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno
* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně,
včetně závěrečného testu.)
* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu (nebo
v tištěné podobě - sylabus) individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo
(login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky
v konzultačním středisku.

Zahájení VU3V v KKD Vyškov v úterý 15. října 2013
Studijní program „Svět okolo nás“
0. pilotní semestr Astronomie (povinný pro všechna střediska)
4 přednášky: Sluneční hodiny I a II a Astronomové Rudolfa II. I a II
Studijní poplatek 200 Kč (150 Kč ČZU Praha, 50 Kč KKD Vyškov)

Pro další semestry si témata volí senioři v KS sami.
Jeden semestr obsahuje šest přednášek na zvolené téma:
Využití informačních technologií
Vývoj a současnost Evropské unie
Osobní finance
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Čínská medicína v naší zahrádce
Lesnictví
Vývoj a historie české myslivosti
Dějiny oděvní kultury
Hudební nástroje
Michelangelo Buonarroti – život a dílo
Etika jako východisko z krize společnosti
Evropské kulturní hodnoty
Lidské zdraví
Kouzelná geometrie
Po absolvování 6 semestrů – neomezeně časově – má senior nárok na promoci v aule ČZU
v Praze. Poté může senior pokračovat ve studiu dalších semestrů.

Přihlášky posílejte do 19. července 2013 na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz.
V případě dostatečného zájmu obdržíte závazný přihlašovací formulář
a budete vyzváni k zaplacení studijního poplatku.

