Knihovnické e-SEFTE
(akademie Senior friendly teacher)

Poradenství a individuální interakce
Centrum Elpida, vzdělávací a kulturní centrum pro seniory pobočka Přístav 7
Jankovcova 14 | Praha 7

Čas

Přednášejíc
í / lektor

10:00–
13:00

Mgr. Ondřej
Hlavín

14:00–
17:00

PhDr.
Milada
Záborcová,
Ph.D.

Den /
termín

Pátek
29. 4.
a
6. 5.

Téma

Úvod do vzdělávání starších dospělých a
seniorů v oblasti digitální gramotnosti
s důrazem na individuální interakci
knihovníka a poradenství.
Úvod do platforem e-learningu (Digitální
odysea‚ Elpida LMS a jiné.)
Neverbální komunikace a emoční
dovednosti v individuální interakci, při
poskytování informací a poradenství.
Prevence a řešení krizových situací.
Duševní hygiena.

Teoretická
část

4 hod.
(4x45 min)

4 hod.
(4x45 min)

max
počet
účastník
ů
10

10

Knihovník
●

●
●

je připraven na specifickou komunikaci se seniory, umí podat informaci, odbavovat
základní dotazy k projektu, platformě, hardwaru, zorientovat seniora a vyložit práci s
tabletem /mobilem, přizpůsobit svůj projev individualitě seniora, motivovat ho a
pečovat o sebe
umí se vyvarovat a řešit krizové situace, rozumí specifikům cílové skupiny
rozumí e-learningovým platformám Digitální odyssea, Elpida do domu, dokáže
poradit, motivovat a nasměrovat další pozornost, vysvětlit základy, doporučit obsah
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Knihovnické e-SEFTE
(akademie Senior friendly teacher)

Kompetence pro skupinovou práci a výuku
Centrum Elpida, vzdělávací a kulturní centrum pro seniory pobočka Přístav 7
Jankovcova 14 | Praha 7
Čas

Den /
termín

Pátek
27. 5.
a
Čtvrtek
2. 6.

Přednášející
/ lektor

9:30–12:30

Mgr. Olga
Svobodová

13:30–16:30

Mgr. Olga
Svobodová

Téma

Teoretická
část

max počet
účastníků

Struktura výukové jednotky.
Základní body přípravy pro
úspěšnou lekci či přednášku.
Řešení případových studií.
Specifika a metodika výuky seniorů.
Lektorské kompetence a
prezentační dovednosti ve
skupinové výuce seniorů. Praktické
ukázky. Trénink situací a zpětná
vazba.
Abeceda e-learningu a prostor pro
potřeby knihovníků.

4 hod.
(4x45
min)

10

4 hod.
(4x45
min)

10

Knihovník
●

●
●

●

je připraven didakticky a metodicky vést seminář / lekci zaměřenou na práci s
tabletem / mobilní telefonem / nebo celý kurz …současně si dokáže připravit
poutavou lekci na jakékoliv jiné téma
dokáže zorganizovat akci a zajistit přiměřené podmínky pro úspěšnou lekci
prošel praktickým nácvikem řešení případových studií, umí předejít krizovým
situacím, které mohou vznikat při skupinové výuce seniorů a také je odpovídajícím
způsobem řešit, rozumí dynamice seniorské skupiny
rozumí principům e-learningu a blended learning, rozlišuje on-line synchronní a
on-line asynchronní výuku, dokáže připravit a vést on-line setkání, pokud není
prezenční výuka možná

Akreditace SEFTE
●

●
●

Absolvent knihovnického SEFTE dostává možnost získat akreditaci složením zkoušky
(test + prezentace) po absolvování dalších seminářů lektorské akademie SEFTE,
uznávají se 2 dny z 5 výukových dnů. Absolvování akademie je tak kratší.
Řádné SEFTE Elpida vypisuje 2 x ročně. Vždy na jaře a na podzim.
Certifikát dokládá jeho znalosti a dovednosti vést a organizovat skupinové vzdělávací
akce jako lektor a mentor pro starší dospělé a seniory.
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Bonusy
● video nahrávky dalších seminářů lektorské akademie SEFTE
● skupinová exkurze do Centra Elpida
● individuální stáž / náslech
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