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opecký

zaměřili na společensky důležité a akademicky perspektivní
ož význam s demografickými změnami zřejmě ještě porosvou práci si zvolili ne zcela běžnou strategii komplexního
o výzkumu, jehož postup od konceptualizace přes sběr dat
prezentaci a interpretaci může být inspirativní nejen pro zazkumníky. Novými poznatky o mezigeneračním učení kniha
porozumění klíčovým problémům sociálního světa, jimiž
h transmise a inovace, kontinuity a změny ve společnosti.

Dvořák

Mezigenerační učení

vazuje na respektovanou publikaci O mezigeneračním
11) a dále tak pomáhá do českého prostředí uvést spoleůležité a přední téma soudobého výzkumu věd o vzděláváná se rozhodně o pouhé „přetlumočení“ jiných výzkumů či
sté „následování“, kniha má co nabídnout také hlavnímu
mezinárodního výzkumu. Předloženou publikaci Mezigenení (teorie, výzkum, praxe) lze chápat také jako příspěvek
m otázkám sociálního rozměru celoživotního učení.
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Mezigeneračnost je jedním z nejpřirozenějších aspektů učení, jež nás provází v podstatě po celý život, v různých životních situacích, v různých prostředích a při různých aktivitách. Jsme zvyklí, že mezi učícím se a tím, kdo
učí, je často výraznější věkový rozdíl. Obecně se předpokládá, že právě onen
věkový rozdíl zajistí dostatek informací, podnětů a zkušeností, jež mohou
učícího se obohatit. V této knize se snažíme tuto „samozřejmost“ mezigeneračního učení poněkud zproblematizovat a snad i do jisté míry zpochybnit.
Ukazujeme, že učební situace, v nichž se setkávají lidé z odlišných generací,
jsou specifické v řadě ohledů: z hlediska obsahů učení, z hlediska aktivity
jednotlivých aktérů při poskytování a přijímání učebních podnětů, z hlediska různorodosti učebních situací a příležitostí k nim. Aktéři mezigeneračního učení musí čelit specifickým výzvám, ale zároveň si mohou odnášet
specifické benefity. Tuto specifičnost rozkrýváme nejen v rovině teoretické
v první části publikace, ale zejména výzkumem mezigeneračního učení
v různých sociálních prostředích: ve škole, na pracovišti a v komunitách.

