
 

PEDAGOGICKÉ MINIMUM PRO KNIHOVNÍKY 

Cílem pětidenního kurzu Pedagogické minimum pro knihovníky je získání potřebného souboru 
vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne nároky na přípravu a realizaci 
různých forem vzdělávání v tématech gramotností (čtenářská, mediální, informační, digitální) a práce 
s informacemi, získá přehled o základech pedagogiky a psychologie, didaktiky a metodiky lekcí 
informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách apod. formou systematického a komplexního 
vzdělávání (30 hodin výuky). 
 
23. 9. 2021 – Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofická 

fakulta Masarykovy univerzity, 9.00–15.00 hod., sál B 

- Pojem učící knihovník a jeho kompetence 

- Informační vzdělávání ve veřejné knihovně (spolupráce knihovny a dalších aktérů), aktuální 

témata, příležitosti, bariéry, výzvy  

- Gramotnosti, především informační (vyhledávání, analýza, hodnocení, publikování, tvorba 

informací, etika apod.), čtenářská, literární, mediální a digitální jako obsah vzdělávání ve 

veřejné knihovně 21. století  

30. 9. 2021 – Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., 9.00–15.00 hod., sál B 

- Vybraná témata z moderní pedagogiky (včetně speciální pedagogiky), didaktiky, metodiky 

a psychologie pro učící knihovníky  

- Formy vzdělávání (seminář, workshop, přednáška, kurz, webinář, beseda, e-learning) 

- Klíčové kompetence a jejich rozvíjení v neformálním prostředí knihovny 

7. 10. 2021 – Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., 9.00–15.00 hod., sál B 

- Metodika tvorby výukových materiálů se zaměřením na cílové skupiny,  metody a cíle  

- Dostupné zdroje pro odborný rozvoj a inspiraci 

- Aktivní práce s aktuálními příklady dobré praxe (např. výstupy projektu Co nebylo 

v učebnici)  

14. 10. 2021 – Mgr. Jan Zikuška, 9.00–15.00 hod., sál C 

- Knihovník a vzdělávací technologie (HW, SW, elektronické učební materiály) 

- Možnosti využití technologií ve vzdělávání, přínos ICT v lekcích informační gramotnosti 

- Příklady z praxe (volně dostupné programy a aplikace) 

21. 10. 2021 –  Mgr. Jan Zikuška, 9.00–15.00 hod., sál C 

- Informační a kybernetická bezpečnost, informační hygiena 

- Závěrečný test, předání osvědčení 

Kurz je podpořen dotací Ministerstva kultury ČR VISK 2.  

Informace: PhDr. Zuzana Svobodová, svobodova@kfbz.cz, 573 032 508, 730 581 102. Přihlášky zasílejte 

prostřednictvím elektronického formuláře. 

mailto:svobodova@kfbz.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuD14O2N15KvrHKzSqvsOZTGqXeaxOVH7digot5RkAWwAf3g/viewform

