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Studenti seniorům – vracíme seniory do hry

Iveta Jansová

Již po sedmé zasedají senioři v Městské knihovně Ústí nad Orlicí za své počítače. Ti zkušenější ve skupině 

pokročilých již patří mezi otrkané studenty, takže se svými kamarády probírají zážitky z prázdnin. Na úvod si 

zopakujeme, jaké znalosti nám zůstaly po předchozích kurzech, a rovnou se vrhneme na novou látku. Zatímco 

mezi seniory kolují studijní materiály, najdou ve svých deskách nové „žákovské knížky“ na razítka za docházku, 

aktivitu v hodinách a domácí úkoly. Hned poté na ně čeká první lekce. Při posezení s kávou a domácí buchtou, při 

jejímž pečení se jednotlivé seniorky každou lekci střídají, se pustím do výkladu teorie nové látky.

Jakmile jsou senioři srozuměni s náplní této lekce, vrhneme se na procvičování formou praxe. Jednotlivé kroky 

jsou v materiálech nafoceny a popsány, včetně upozornění na klíčové momenty postupů. Pokud podle někoho 

pracuje skupina příliš pomalu, může si postupovat sám dle návodu, když se naopak senior ztratí, snadno najde 

předchozí krok. Studenti se snaží pracovat samostatně nebo s pomocí okolo sedících kamarádů, a pokud dojde k 

problému, konzultuje celá skupina řešení s lektorkou.

Výhodou tohoto systému je, že senioři dostávají materiály, se kterými se od začátku učí pracovat samostatně. 

Mým cílem není provést účastníky kurzu hodinou za ručičku, kdy vše odklikají, jak řeknu, a potom si doma nevědí 

rady. Druhou kladnou stránku spatřuji v tom, že senioři komunikují mezi sebou navzájem, sbližují se a vytvářejí 

přátelství. A to je pro spoustu z nich důvod, proč chodí do počítačových kurzů. Nejde ani tolik o probíranou látku, 

jako spíš o snahu zapadnout do kolektivu, nebýt sám, mít téma, o kterém si mohu s lidmi povídat, a nezůstat bez 

nových myšlenkových podnětů.

Právě procvičovanou látku si vyzkoušíme hned několikrát a totéž dostanou studenti za domácí úkol. Úkoly jsou 

povinné, nicméně kdo je nesplní, není nijak kárán. Snažím si se seniorem, který úkol nesplnil, soukromě promluvit, 

najít problém, který se mu nepodařilo vyřešit, a motivovat jej k dalšímu studiu.

Na lekce senioři přicházejí i z nich odcházejí nadšení. Čím to je? Probíráme látku, která má smysl a k něčemu 

účastníkům bude. Hodně opakujeme a procvičujeme. Vše, co nestihli nebo jim nebylo jasné, dostávají ve formě 

tištěných studijních materiálů, takže si nemusejí psát poznámky, které zabírají čas pro trénink. A v neposlední 

řadě si zvednou sebevědomí. Věty typu „Já nic neumím“, „Tohle nezvládnu“, „Měla bych sedět doma“ apod. jsou 

zakázány pod hrozbou vaření večeře pro lektorku na další lekci. Místo toho seniory dostatečně chválím, vyzdvihuji 

před ostatními jejich skvělou práci, u každého se snažím najít něco, co by šlo pochválit. Ať už oblečení, pečení, 

svědomitost, odpovědi na otázky, kterými prokládám každou hodinu, a podobně.

Při tomto vzdělávání jistě hraje velkou roli osobnost lektora. Pokud nemáte potřebné nadšení, trpělivost a lásku k 

seniorům, ani se o vzdělávání nepokoušejte.

Klasický příklad: sdělím seniorům, že na ně vyskočí instalační okno „Chcete provést změny v počítači?“ a oni mají 

potvrdit, že ano. Někdy se v jedné skupině třeba čtyřikrát nebo pětkrát někdo zeptá, na co má kliknout. Řešením 



není zopakovat: „Teď jsem to říkala“ ani „Máte dávat pozor“, ale „Podívejte se na stranu šest, určitě tam najdete 

správné řešení.“ Nestalo se, že by si po této nápovědě někdo neporadil. Naopak, problém vyřeší sám a připadá si 

pak schopně a samostatně. Zamysleme se nad tím, jak řešíme problémy svých prarodičů či rodičů s počítačem. 

Kolikrát jsme jim řekli onu větu: „Ale babi, už jsem ti to říkala asi tisíckrát“ a celí otrávení vše raději rychle vyřešili 

za ně, abychom měli pokoj.

Trocha dat: kurzy se v naší knihovně konají dvakrát ročně. Každý běh se dělí do tří skupin (pokročilí, věční 

začátečníci a úplní začátečníci), kdy každá má kapacitu 11 osob, která je vždy naplněna. Jeden kurz se skládá z 

osmi lekcí po 1,5 hodině týdně. Materiály na jednu lekci mají zhruba 10 stran A4. U odevzdaných úkolů či 

docházky jsme v obou případech nad 90 %. V závěru kurzu se koná slavnostní besídka s diplomy, občerstvením, 

které chystají sami senioři, hudbou, deskovými hrami, kávou či vínem.

Městská knihovna Ústí nad Orlicí má asi 3,5 tisíce čtenářů, učebnu vybavenou šesti počítači, plátnem a 

projektorem. Toto zázemí může být především pro menší knihovny problémem, který se na první pohled zdá 

nepřekonatelný. Nicméně když se chce, všechno jde. Dnes má již převážná většina seniorů vlastní notebook (pro 

příklad: z 11 osob si 8 nosí svůj přístroj), takže vůbec není potřeba mít speciální učebnu. Stačí místnost se stolky, 

židlemi, wifi internetovým připojením a projektor.

Mezi témata, která seniory moc baví a jsou velmi žádaná, patří například zpracování fotografií (převod do 

počítače, odstranění červených očí, ořez, klonování pozadí – odstranění jevů, které fotit nezamýšleli...), tvorba 

gratulací k různým příležitostem (narozeniny, Vánoce…), bezpečnost na internetu, cloudové služby, zálohování 

dat a fotografií na internetu, online nakupování a platby kartou, Facebook.

Nejkrásnější na celém vzdělávání seniorů jsou pro mne změny, které na svých studentech pozoruji. Jak se z 

osamocených jedinců bez špetky sebedůvěry stávají senioři, kteří si chtějí užívat život, přátelí se, pomáhají svým 

vnoučatům s úkoly do hodin informatiky, už si nepřipadají na obtíž a už nemusí otravovat své rodinné příslušníky s 

nekonečnými prosbami o pomoc. Vracím seniory do hry a vy můžete taky.

Pozn.: Pro zájemce o fotografie z kurzů doporučuji následující odkazy: http://seniori-uo.blogspot.cz/search?

updated-max=2015-03-08T18:08:00%2B01:00&max-results=15&start=75&by-date=false, 

http://villonka.rajce.idnes.cz/Zaverecna_hodina_Studenti_Seniorum_II./#DSC_0482.jpg, 

http://villonka.rajce.idnes.cz/Besidka_seniori_11._4._2016/#P4111351.jpg. 
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