
ONDŘEJ KUNC

Třetí věk on-line

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY



Základní principy projektu

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
řadící se do programu
celoživotního vzdělávání

ROVNÝ PŘÍSTUP
vzdělání pro všechny sociální a
věkové skupiny

SOCIALIZACE
mnohdy vyloučená skupiny lidí

SEBEREALIZACE
stáří může být velmi příjemným
obdobím života



Aktivity

VÝUKA EXKURZE SPOLEČENSKÉ
AKCE



VÝVOJ POČTU STUDENTŮ
2006 - 38
2011 - 157
2016 - 345
2019 - 420
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Počet zapojených seniorů



Školní rok
2020/2021
VŠECHNO JE JINAK



ON-LINE

přechod s výukou
do on-line prostoru

výuka distanční formou

PLATFORMY

Jitsi Meet
Zoom
YouTube

Změny

LOGO

úprava loga knihovny
pro on-line projekty



PŘEDMĚTY

34 / 18

LEKTOŘI

25 / 12

Změny

STUDENTI

420 / 130



DŮVODY SOCIÁLNÍ
"Když já jsem byla zvyklá chodit s Maruškou a vždycky jsme pak zašly do
kavárny na kávu a popovídaly si. A ona teď taky nechodí."

DŮVODY TECHNICKÉ

DŮVODY ZDRAVOTNÍ

Absence techniky potřebné k distanční výuce.
Strach z toho, že to nedokáží.

Strach z epidemiologické situace kolem Covid-19.

Pokles studentů



DŘÍVE

přednášky
interaktivní semináře
práce a výzkum v terénu
tvorba v ateliérech
vlastní příprava
seminářů pro spolužáky

DNES

přednášky
semináře "naživo"

Metody výuky



cestopis
dějiny regionu
dějiny umění
hospodyňka
moderní dějiny 20. století
myslivost
retro - rodinné stříbro

hospodyňka
kreativní fotografie
literatura
národopis
psychologie
svět médií
tablet-telefon
trénování paměti
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YouTube

KANÁL
Knihovna on-line

PROSTOR
kongresový sál

TECHNIKA
kamera, stativ, klopový mikrofon,
notebook

SOFTWARE
Free Cam 8, OBS Studio
Movie Maker, Sony Vegas
Google Earth, Google Street View
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Seznam nabízených
předmětů
Aktuální informace
Způsob přihlášení
Formy výuky
Videonávody

www.mkl.cz/tretivekonline

Web



Myslím že nebudu jediná kdo vám poděkuje za krásně a kvalitně provedenou
přednášku.

Naprosto skvělý, díky.

Dovolte mi pochválit celý štáb, včetně lektora, který se podílel na natáčení.

Musím se stále opakovat. Děkuji, děkuji, děkuji za to co pro nás děláte.

Přednášky nemají chybu, jsou fantastické.

Prima, pochutnala jsem si a zavzpomínala.

Zpětná vazba



„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu
dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí,
zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat
mladý"

HENRY FORD


