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Andragogika
obor pedagogiky zaměřený na vzdělávání dospělých

Androdidaktika
samotná teorie vzdělávání dospělých (respektuje zvláštnosti 
vzdělávání dospělého posluchače)
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Cíl č íCíl učení:

Cílem jsou hlavně stálé změny osobnosti – vědomí, chováníCílem jsou hlavně stálé změny osobnosti vědomí, chování 
a postojů, nejen znalosti a dovednosti.

Důležité je posilování vlastního potenciálu objeveníDůležité je posilování vlastního potenciálu, objevení 
skrytých možností.

Schopnost učit se v dospělém věku trvá, ale je s věkem 
difik ámodifikovaná.
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Fyziologické předpoklady:Fyziologické předpoklady:

Jsou základem procesu učení.

S rostoucím věkem se zhoršují senzorické a tělesné funkce, 
klesá maximální pracovní kapacita:

klesá rychlost vnímání
stoupá reakční doba
zvyšuje se unavitelnost (pojivová tkáň, tělesná výška) y j (p j , ý )
pamět se mění z mechanické na logickou

Rychlost je nahrazována přesnostíRychlost je nahrazována přesností.

Zdravotní stav je limitující.
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Psychické předpoklady:Psychické předpoklady:

Vnímání a pojetí času, hospodaření s časem
H ik š á í b íhHaptika, narušování osobního prostoru
Pocit odpovědnosti, citlivost na ztrátu prestiže, strach ze selhání
Odmítání učit se něco nepotřebného (utilitarismus)
Vztah dospělého k dospělému

Neefektivní styl učeníy

Nastupuje potřeba rozvíjet se, získávat zkušenosti

Motivace - kariérní postup, finanční prospěch, společenské 
ohodnocení, znalosti, zábava, noví přátelé, únik od stereotypu, 
průběžné pozitivní hodnocení
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Vnější bariéry:

N t é ři ů bit k ý í ži t t dij í á kůNutné přizpůsobit soukromý a pracovní život studijním nárokům.

Časové možnosti
Finanční problémy
Dostupnost školy

Nedostatek informací o studiu
Nekvalitní lektor, odlišné názory než vyučující (často z praxe)
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Metody výuky dospělých:Metody výuky dospělých:

Problémové vyučování (řešení simulovaných / skutečných problémů)
Projektové vyučováníProjektové vyučování
Diskusní metody
Stáže
Zážitk á d ikZážitková pedagogika

Diagnostická fáze – průběžná zpětná vazba

Dospělý by měl vědět, jak se učí a jak může přispět ke zlepšení
tohoto procesu.p
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DĚTI, MLÁDEŽ DOSPĚLÍ
Učení je povinné Učení je dobrovolné
Učení potenciálního Učení potřebného
Zaměření na vzdělávací normativy Zaměření na potřeby účastníka

Dospělý přináší svou profesní a osobní pozici.
Dospělý je rovnocenný partner.

(schopnost zasazení do kontextu, kritičnost)
Dospělý může své vyučování mnohem více ovlivnit. p ý y
Komunikace by měla být vždy obousměrná.
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Pokud vyučující nedokáže předat to,
co ví svým studentům pakco ví svým studentům, pak

mladí pochybují o schopnostech učitele, 
staří pochybují o svých schopnostech.p y j ý p
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