Příklad dobré praxe – Česká republika
Téma: Celoživotního vzdělávání a mezigenerační spolupráce
Místo realizace: Město Klášterec nad Ohří
Kontakt: Město Klášterec nad Ohří, Bc. Zdena Janichová, 474 359 629, janichova@muklasterec.cz
Název projektu: POZNÁVÁME SPOLEČENĚ
(Klášterečtí senioři a studenti se vzdělávají společně pod jednou střechou)

Zahájení a konec realizace projektu: I.ročník – září 2015, ukončení červen 2016, II. ročník
zahájení – září 2016

Cíl: Cílem projektu Poznáváme společně aneb Klášterní senioři a studenti se vzdělávají pod jednou
střechou je zejména posílení mezigeneračních vztahů pomocí zajímavých seminářů, na kterých jsou
přednášejícími jak garanti, tak studenti ale i samotní senioři. Cílem porjektu je především mezigenerační
spolupráce, celoživotní vzdělávání, aktivizace seniorů.

Popis projektu (maximum 300 slov):
Ve spolupráci s pedagogickým sborem a studenty Gymnázia a Střední odborné školy sociálně právní v
Klášterci nad Ohří byly zrealizovány semináře na různá témata – výtvarné umění, divadlo, psychologie,
cestománie, seznamování s cizími jazyky, poznávání IT techniky apod. Na seminářích se aktivně podíleli
student i senioři. Docházelo k vzájemnému předávání zkušeností a navazování kontaktů mezi student a
seniory i mimo semináře.
Finanční zajištění projektu – město – 50 tis. Kč, v průběhu navýšení, pro další ročník 100 tis. Kč.
Způsob implementace a konkrétní dosažené výsledky:
Po vhodné prezentaci byla pro budoucí studenty seniory připravena imatrikulace s předáním studijních
průkazů. Podle předem vyplněných přihlášek byl zpracován kontaktní adresář, který škole sloužil k
vytvoření rozvrhu podle počtu přihlášených. Semináře se usktečnily podle vzoru VŠ, tedy v zimném a
letním semestru. Semináře byly v jednotlivých blocích. I přes zpracovaný pilotní projekt došlo v průběhu
implemetace ke změnám organizace výuky a to k vysokému počtu zájemců. Projektu se zůčastnilo 68
seniorů a spolupodílelo se 35 studentů v osmi okruzích seminářů, které probíhaly během sobot.
Výsledkem bylo například nastudování divadelního představení včetně vyrobených kulis, návštěva
německého partnerského města a na závěr slavnostní předání certifikátu účastníkům. Studenti školy pak
obdrželi volné vstupenky do kulturního zařízení města. Bez dobré spolupráce města a školy by realizace
projektu nebyla možná.
Krátké vysvětlení významu projektu a získané zkušenosti:

Projekt měl přispět ke zkvalitnění péče o seniory, tzv. aktivní, kteří chtějí poznávat, předávat zkušenosti.
Význam projektu je obsažen v jeho mottu : Jsem prý senior, ale necítím se tak! Nechci sedět doma a nemít
co dělat. Chci se dál učit. Chci se setkávat se svými stejně aktivními vrstevníky. Chci předávat své
zkušenosti a znalosti mladším. Chci podnikat výlety. Chci tvořit. Chci se prezentovat. Chci pomáhat.
Mezigenerační spolupráce je důležitá a mladá generace je schopná a ochotná věnovat svůj čas těmto
aktivitám. Senioři byli velmi aktivní a sami přicházeli s návrhy, jak semináře obohatit.
Odkaz na webové stránky a další zdroje informací:
http://www.klasterec.cz/
http://gymkl.cz/web/cs-s1932--poznavame-spolecne

