
  

Jak postavit e-kurz 
práce s informacemi



  

Osnova
• Jakým způsobem knihovníci školí práci s 

informacemi? (zaměřují se na obsah i na 
proces) 

• Co vše mohou knihovníci ve vzdělávání 
zlepšit? (systém, metody, kompetence k 
učení)

• Web based learning, E-learning jako 
vhodné formy výuky práce s informacemi

• Ukázky



  

Kompetence k učení
• Učební styly 

– rozumět a respektovat různé způsoby učení
– nejefektivnější zapamatování a učení
– vliv motivace a inteligence

• Teorie učení
– konstruktivismus - méně teorie a drilu, více řešení 

praktických problémů ze života, tvořivost, skupinová 
práce

• Výukové metody
– aktivní učení, problémové a situační, kooperativní 

metody učení, simulace
– Web, blended learning, e-learning



  

Co vědět o učení

Učení, učební styly
Jak se učíme, k čemu inklinujeme

• Zapamatování 10% čteného
• Zapamatování 20% slyšeného
• Zapamatování 30% viděného
• Zapamatování 50% slyšeného a viděného
• Zapamatování 70% z toho, co říkáme
• Zapamatování 90% z toho,co děláme



  

Online tutoriály



  

http://www.library.arizona.edu/help/tutorials/webofscience/index.html


  

http://www.uflib.ufl.edu/msl/subjects/tc/WOS/WOSindex.html


  

http://www.umsl.edu/services/libteach/asap/start.htm


  

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/english/


  

Problémová metoda

Problem based learning



  

http://www.vts.intute.ac.uk/


  

http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/philosophy


  

Inscenační metoda
 hraní rolí

User Centred Information Literacy 
Education 



  

http://www.aub.aau.dk/swim2/1024/start.html


  

http://www.sfeu.ac.uk/ihs



  

Simulace



  



  



  

E-learning
• Princip, charakteristika

– Makro pohled - vzdělávací proces při kterém 
používáme multimediální technologie pro zlepšení 
kvality vzdělávání

– mikro pohled - online kurz, e-kurz
• Specifika distančních materiálů

– student si plánuje učení a řídí čas samostatně
–  strukturace, typografie, přehlednost
– srozumitelnost, atmosféra, interaktivita, zpětná 

vazba



  

E-learning
• Realizační tým
• LMS - Learning Management System, 

autorské nástroje
• Cílová skupina
• Cíle kurzu i jednotlivých částí



  

E-learning
nástroje, SW zdarma

• Obecné informace k SW nástrojům
– Edutools
– E-learning centre

• LMS open source
–  Moodle, Ilias, A Tutor ….

•  social networking (nástroje se 2.0 přídomkem)
– Elgg.net http://www.elgg.net/
– EDU 2.0 http://www.edu20.org/
– Learnhub http://learnhub.com/

• personal learning environment, e-portfolio
– DIGIcation http://www.digication.com/
– R-campus http://www.rcampus.com

http://www.edutools.info/static.jsp?pj=4&page=HOME
http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/vendors/opensource.htm
http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/vendors/opensource.htm
http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/vendors/opensource.htm
http://www.atutor.ca/index.php
http://www.elgg.net/
http://www.elgg.net/
http://www.elgg.net/
http://www.elgg.net/
http://www.elgg.net/
http://www.edu20.org/
http://www.edu20.org/
http://learnhub.com/
http://learnhub.com/
http://learnhub.com/
http://www.digication.com/
http://www.digication.com/
http://www.digication.com/
http://www.rcampus.com/


  



  

Prvky hry v učení 
(e-learningu)

• Týmová práce, sociálno
• Dynamika
• Hravost-humor
• Soutěživost, body
• Odměny
• Design, vizualizace
• Hry v knihovnách?



  

E-learningové kurzy
• Kurz práce s informacemi (FF, PdF MU, 

platforma IS MU)

• Jak pracovat s odbornými informacemi 
(PdF MU, platforma Moodle)



  

Charakteristika kurzů
• PLNĚ e-LEARNINGOVÉ multimediální 

interaktivní kurzy
• Obsahový cíl – aktivity na podporu informační 

gramotnosti 
• Cílová skupina – pro všechny studenty MU 
• Platforma IS MU, Moodle
• tématických moduly s činnostmi - animované 

přednášky, motivační videa, autotesty a ostré 
testy, studijní textové opory, úkoly, diskusní fóra, 
doplňující studijní materiály



  

Obsahová struktura modulů

1. Definování problému a práce s tématem
2. Kde informace hledat
3. Jak informace hledat
4. El. informační zdroje – využití pro život
5. Vyhledávací nástroje na internetu
6. Hodnocení informací a informační etika
7. Jak správně citovat
8. Jak efektivně číst odborné texty a správně psát 

vysokoškolské písemné práce?



  

Zkušenosti z e-kurzů
+

• Vzájemná výpomoc studentů 
výhody velkého počtu studentů

• Vychytání technických potíží, 
nekorektního  nastavení např. 
testů, věcných chyb studenty

• Časová a prostorová flexibilita

• Zajímavé experimenty

- 
• Většina nedokonalostí LMS 

se projeví za chodu – 
nepříjemné pro tutory i 
studenty

• Nutná pregnantnost 
vyjadřování, srozumitelnost 
a stravitelnost textů 

• Vysoká „odpadovost“
• Studenti kopírují své návyky 

z běžného studia 
– nechávají vše na poslední
 chvíli 
– NEČTOU pozorně
– pasivita



  

Obrazové ukázky



  

E-learningový kurz 

Kurz práce s informacemi



  



  



  



  



  



  



  



  



  

E-learningový kurz 

Jak pracovat s odbornými 
informacemi



  



  



  



  



  



  

Kontrolní otázky, které následují v průběhu přednášky na udržení
pozornosti a v jejím závěru na zopakování



  

Příklady reakcí systému na zvolení chybné a správné odpovědi na 
kontrolní otázky po přednášce



  



  



  



  

Pokud byste mohli cokoli na internetu změnit, co byste udělali jinak a proč?



  



  

Sledování činností studentů,
exporty hodnocených činností



  



  



  



  

Nabízí se k popřemýšlení
• Stálá recyklace témat – jak zefektivnit 

proces tvorby, sdílení e-materiálů?
• Tříštění lidských sil
• Údržba aktuálnosti



  

Více IGráčků přejí

Petra Šedinová
sedinova@ped.muni.cz

Silvie Kořínková Presová
presova@phil.muni.cz


