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CO JE SEFTE?

SENIOR FRIENDLY TEACHER
Vzdělávací modul, který rozvíjí lektorské 
dovednosti se zacílením na specifika práce se 
seniorskou klientelou.



PROČ VZNIKLO 
SEFTE?

přes 17 let zkušeností

ELPIDA O.P.S.
Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, 
sebevědomou a respektovanou součástí naší 
společnosti.

Realizujeme dlouhodobé projekty na podporu 
aktivního života seniorů. 



PRO KOHO JE SEFTE?

LEKTOŘI, PRACOVNÍCI KNIHOVEN, 
INFOCENTER A DALŠÍ VZDĚLAVATELÉ

Vzdělávací 
modul, který 

rozvíjí lektorské 
dovednosti se 
zacílením na 

specifika práce 
se seniorskou 

klientelou.



JAK PROBÍHÁ SEFTE?
ROZSAH

30 hodin workshopů 
16 hodin praxe

Cílem SEFTE je 
komplexní rozvoj 

lektorských 
kompetencí a 
příprava na 
standardní i 

zátěžové situace 
v práci lektora



Harmonogram SEFTE

• Obecný úvod do vzdělávání starších 
dospělých + specifika cílové skupiny v 
procesu učení

• Struktura výukové jednotky 
• Lektorské dovednosti, metodika a 

prezentační dovednosti ve výuce seniorů
• Prevence a řešení krizových situací 

v práci lektora seniorů. Duševní hygiena 
• Rozvoj logického a kreativního myšlení 

seniorů



Harmonogram SEFTE

OBLASTI PRAXE:

IT nebo jazyk nebo didaktický workshop 
Prezentace připravených lekcí před seniory 

a dalšími účastníky akademie + feedback 
vedoucích bloků

Didaktický workshop
Neverbální komunikace a emoční 

dovednosti v práci lektora
(volitelné)



Harmonogram SEFTE

AKREDITAČNÍ DEN

Písemný test z nabytých znalostí SEFTE
+ 15 min. prezentace vlastního 

vzdělávacího tématu před komisí, 
5 min. feedback účastníků a 10 min. 

otázky z komise, diskuze



Příklady problémových 
situací z praxe lektora

• Různost úrovní a progresu v jazykové výuce 
– výsledek x proces

• Úmrtí účastníka dlouhodobého kurzu
• Ztráty a tragické události v životě seniorů
• Osobní hranice lektora – familiérní chování 

účastníků
• Problém autority mladých lektorů
• Emoce ve skupině – „hádky“ nad tématy 

(politickými apod.) a jak jim předcházet či na 
ně reagovat

• Věčně nespokojení kritici a problémové 
narušování výuky
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Chcete o SEFTE vědět 
víc?

KONTAKT:
Mgr. BcA. Jan Bartoš

jan.bartos@elpida.cz

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
zaborcova.milada@seznam.cz
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… a na závěr

CO O SEFTE ŘEKLI SAMOTNÍ 

JEHO ABSOLVENTI?


