
Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Vyhodnocení vzdělávacího programu

„Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností“

– MODUL  I–



1) Splnil vzdělávací program očekávání? 

Cílem projektu Univerzity třetího věku bylo další vzdělávání dospělých, a

tím podpořit jak jeho účastníky, tak jednotlivé organizace, které by zároveň

klienty ke vzdělávání motivovaly.

Byli jsme velmi rádi, že se mohly v našem Domově pro seniory Jevišovice,

p.o. konat kurzy vzdělávání dospělých v rámci Univerzity třetího věku ve

spolupráci s Masarykovou univerzitou za poskytnutí finanční podpory

Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Lektoři – manželé Dohnalovi (Mgr. Miroslava Dohnalová, Ing. Zbyněk

Dohnal) - svým osobitým způsobem skvěle nastínili problematiku paměti a

jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce. Cyklus se skládal

ze šesti přednášek, které byly zaměřeny, jak používat paměť a jak ji lze

využít i ve vysokém věku. Lektoři prosazují výrok Vladimíra Jiránka –

„Právo myslet má každý občan, ale využívá ho každý třetí.“



Program „Trénink paměti a dalších kognitivních dovedností“ byl koncipován

na koncentrační cvičení, senzorická cvičení (zrak, sluch, chuť, hmat, čich),

cvičení paměti, prostorovou orientaci (tangramy), labyrinty, slovní úkoly

(vynechaná písmena…), vyjadřovací schopnosti, exekutivní funkce a

hudbu.

Celkový vzdělávací program pro seniory „Trénink paměti a dalších

kognitivních dovedností - Modul I“ byl velice pozitivně hodnocen jednak ze

strany klientů, tak i z řad zaměstnanců.



2) Jak jste byli spokojeni s konceptem vzdělávání?

Klienti měli možnost nejen si osvěžit a prohloubit dosavadní vědomosti, ale

zároveň získat nové poznatky, které jsou jinak seniorům nepřístupné.

Vybudovali si touhu i po dalším vzdělávání a vznikla v našem Domově

poptávka po podobných kurzech.

Kurz byl veden školící formou s praktickou částí

a se zaujetím na naprosto reálný "lidský po-

hled." Semináře byly zaměřeny na trénování

paměti v rámci smyslových cvičení, hudby, po-

ezie, ale i dovednosti prstů a celých rukou.

Některé úkoly byly lehké, jiné obtížnější, ale vidíme

v tom jen výzvu pro všechny, že se naučíme něco

nového. Samozřejmě se potvrdilo pravidlo, že nikdo

není dokonalý a každý tak trochu v něčem „plave,“

b ale všichni to brali s humorem, který přitom nemohl

chybět.



Kurzy  můžeme  jen  vřele  doporučit,  vše  bylo pro nás i  klienty přínosem. 

Zároveň  děkujeme  i  za  mnohé  podněty  pro  další  vzdělávání  a  určitě  

bychom chtěli pokračovat ve spolupráci. 

3) Které informace vám na vzdělávacím programu

chyběly?
Na tuto otázku nejsme schopni zcela odpovědět. Domníváme se, že

v rámci možností daného kurzu byla obsažena spousta věcí a to

s poutavým vysvětlením, aby danou věc pochopili všichni.

4) O která témata a cvičení byste měli zájem?
Jelikož jsme byli velmi spokojeni s programem - „Trénink paměti a dalších

kognitivních dovedností - Modul I,“ rádi bychom též vyzkoušeli Modul II.



5) Byla praktická cvičení vhodným doplňkem

k probíraným tématům vzdělávání?
Klienty zejména zaujaly praktická cvičení formou her, které jim dokázaly, že i

zábavnou formou si mohou udržet duševní kondici. Nechaly jsme se též

inspirovat a na základě velkého ohlasu tangramů u našich klientů z jedné

přednášky, vyrobily pracovnice pro základní výchovnou nepedagogickou

činnost (aktivizační pracovnice) právě tyto pomůcky.

6) Jak jste byli spokojeni s využitím

metod práce lektorů?
Oceňujeme vysoce profesionální přístup lektorů, kteří dovedli poutavým

přednesem osvětlit občas "ne-

uchopitelný a suchopádný text

věcí," tak aby ho i prostý člověk

byl schopen pochopit a aplikovat

v běžném životě.



7) Zdál se vám styl výuky a využití metod nový a

zajímavý?

Naši klienti ocenili poezii pomocí obrázkových metod. Při čtení básní a

vyobrazení textu pomocí obrázků si mohli lépe vštípit text do paměti.

A velice to působilo uklidňujícím dojmem. Nicméně poezie p. Skácela se

klientům zdála příliš těžká, chybělo rýmování. Na závěr

každého semináře si klienti rádi zazpívali píseň za kyta-

rového doprovodu pana Ing. Dohnala a příští seminář

touto písní opět začali. Vneslo to do jejich života opět

novou energii, ale raději by zpívali známější lidové písně.

Lektoři seniorům vykali a oslovovali je jmény

(před sebou měl každý účastník jmenovku).



8) Jak jste byli spokojeni s odbornou úrovní lektorů?

Velice si ceníme lidského přístup manželů Dohnalových, obsahu školení,

dobré nálady, příjemného vystupování a vřelého přístupu.

Opravdu nás jejich práce se seniory nadchla a troufáme si ří-

ci, že jejich semináře a vysvětlení problematiky velmi klientům

vyhovovalo, takže byli nadšeni a správně pochopili informace.

Výklad byl naprosto srozumitelný, podán lehkou formou

pro všechny zúčastněné posluchače, neboť složení seniorů

bylo různé (jednak dle věku, dle zdravotního omezení, dle

kognitivních schopností apod.).

Tímto bychom chtěli poděkovat jménem naší organizace manželům

Dohnalovým za jejich služby, které jsou vysoce profesionální a zároveň

lidské. Setkali jsme se s ochotou a vstřícností z jejich strany a také jsme byli

spokojeni s odbornou úrovní seminářů. Rádi bychom jim tedy popřáli, ať se

jim daří naplnit poslání Univerzity třetího věku a s tím související dostatek

spokojených absolventů jejich kurzů.



9) Promoce

V pátek 31. 5. 2018 v 9.30 hod. proběhlo

v Domově pro seniory Jevišovice slavnostní pře-

dání osvědčení absolventům kurzu Univerzity

třetího věku v rámci spolu-

práce s Masarykovou univer-

zitou a za finanční podpory

Krajského úřadu Jihomorav-

ského kraje.

Osvědčení o úspěšném

absolvování projektu

Univerzity třetího věku

obdrželo 12 klientů

Domova pro seniory

Jevišovice.



Program promoce měl velmi důstojný a slavnostní ráz, který si vychutnali a

hluboce prožívali nejen absolventi, ale též jejich rodinní příslušníci.

Zpestřen byl i o kulturní vystoupení žáků ZŠ Jevišovice. Samozřejmostí

byla i studentská hymna „Gaudeamus igitur.“ Všichni absolventi mají náš

velký obdiv za odvahu, pustit se do moderní formy vzdělávání

v seniorském věku a za vytrvalost a zájem, který při studiu projevili.



Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Jevišovice 104

671 53  Jevišovice

IČ:  45671711

ID datové schránky: z8hkiqp

Tel: 515 300 650

E-mail: info@domovjevisovice.cz

Web: www.domovjevisovice.cz

Potvrzujeme, že u všech uvedených osob v tomto materiálu máme podepsané souhlasné prohlášení
s uveřejňováním pořízených fotografií.

http://www.domovjevisovice.cz/

