Vzdělávání dospělých a starších osob
Celoživotnímu vzdělávání a osobnostnímu
rozvoji se v současné společnosti věnuje
velká pozornost. Vzdělávání dospělých je
součástí vzdělávacího systému a společně
se vzděláváním dětí a mládeže tvoří součást
celoživotního učení.
O tom, že je nutné se profesně i osobnostně
vzdělávat po celý život se denně přesvědčuje snad každý z nás. Naše společnost se
rychle mění a s ní se mění také požadavky na
úroveň vzdělání občanů. Například, na pracovním trhu se objevují nové profese, narůstá počet multikulturních pracovišť a nároky
na zaměstnané se také zvyšují.
Pokud tedy chcete žít důstojně v současné
společnosti, musíte věnovat svoji pozornost
nejen zajištění základních životních potřeb a finančnímu zabezpečení vaší rodiny
a domácnosti, ale také celoživotnímu učení
a dalšímu vzdělávání. Pouze ukončené studium na střední škole nebo učebním oboru
již není pro úspěšný život dostačující.
Díky celoživotnímu vzdělávání si můžete posílit svoji konkurenceschopnost na pracovním trhu, získat nové poznatky a informace
a to nejen z oblasti moderních informačních

a komunikačních technologií, ale také osobnostního rozvoje.
Celoživotní vzdělávání je
• cestou k rozšiřování kompetencí a rozvoji
člověka,
• cestou k lepší zaměstnatelnosti,
• cestou k postupu v profesní dráze,
• cestou k aktivnějšímu trávení volného
času,
• cestou k eliminaci sociální exkluze (sociálního vyloučení).
Vzdělávání dospělých a starších osob má
však svá specifika, která nelze opomíjet.
Dospělý člověk je samostatný, zodpovědný,
s nemalými životními a profesními zkušenostmi, z nichž může čerpat. Často se vzdělává proto, aby řešil nějakou konkrétní svoji
potřebu či problém. Vzdělavatele/lektora
pak vyhledává jako svého průvodce a pomocníka se vzděláváním, nikoli jako nadřazenou autoritou.
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Vybírejte si kurzy a semináře, ve kterých
• můžete uplatnit své životní i praktické
zkušenosti,
• materiály, tempo i forma výkladu jsou
uzpůsobené věku účastníků vzdělávání,
• se prolínají teoretické poznatky s praxí.
Na závěr se můžete zamyslet nad tím, jaký
postoj ke vzdělávání zaujímáte vy? Kolik
času týdně či ročně věnujete svému profesnímu či osobnostnímu rozvoji? Jaké informace a znalosti si potřebujete doplnit či získat …? A pamatujte - výdaje na vzdělávání
jsou tou nejlepší investicí pro váš úspěšný
profesní i osobní život.
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