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Vzdělávání veřejnosti v KMO
Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové)
• lekce informačního vzdělávání a tematické besedy pro školy (mateřské, základní, střední i vysoké) a děti
• LIV - hravou, nenásilnou formou naučit děti orientaci v knihovně, pracovat s knihami, textem, vyhledávat
a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat…
• Besedy - především jako podpora a doplnění předmětu český jazyk, literatura a podpora budoucího
čtenářství…

Vzdělávací akce pro seniory (individuální i skupinové)
• práce s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi (ICT)
• Virtuální Univerzita třetího věku (dvě pobočky)
• práce seniorských klubů (osm poboček)
• projekt Paměť Ostravy (převážně kulturní, ale i vzdělávací náplň)

Vzdělávací akce pro handicapované (skupinové)
• vzdělávací a animační setkávání klientů centra Čtyřlístek se zapojením výpočetní techniky (těžší mentální
handicap)
• ITC školení klientů chráněného bydlení (lehčí mentální handicap)

Ostatní vzdělávací akce (skupinové)
• práce s on-line katalogem, trénování paměti, čtenářské kluby (Britského centra, dámský…)
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Co Vám můžeme u nás v knihovně nabídnout?
Projekt Paměť Ostravy od 2014 (55+)
• školení na techniku a software potřebný ke sběru vzpomínek
• základy práce s PC, scanner, diktafon, úložiště, MS Word, fotoaparát a PC, Internet…

Práce s výpočetní technikou a dalšími moderními technologiemi (školení ICT)
• nejfrekventovanější forma pravidelného vzdělávání seniorů: cca 250 školení za rok
• pro seniory registrované čtenáře zdarma, nejstarší účastník 97 let
• individuální či malé skupinky (většinou do 3-4 osob), jedna lekce max. 60 minut, obvykle jednou týdně

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
• dvě pobočky KMO jsou konzultačním střediskem VU3V při Provozně ekonomické fakultě České
zemědělské univerzity v Praze
• zprostředkováváme výuku e-learningových kurzů, webinářů, pomoc s učením
• od roku 2012, jednou za 14 dnů, 1-2 hodiny, cca 40 studentů

Práce seniorských klubů (klubů Generace)
• na třinácti pobočkách
• zejména literární besedy (novinky, žánry…), místní historie (komentované prohlídky…),výstavy
regionálních umělců, vzpomínky, mezigenerační dialog, ale i kulturní program, podpora městských
úřadů

Nejžádanější počítačová školení
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Základní i pokročilá práce s Internetem (vyhledávání, komunikace,
bankovnictví, nákupy, sociální sítě, základy PC bezpečnosti…)
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Základy práce s počítačem (teorie, klávesnice, myš, minimum z OS)
preference notebooků
On-line katalog

Základy práce s operačním systémem (souborový systém, nastavení)

MS Office (zejména Word, Excel), případně OpenOffice

Nejžádanější počítačová školení v letech 2015-2016
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Tablety, chytré telefony (rychlý růst) – různé OS (dominuje Android)
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Počítačová (internetová) bezpečnost - nechtěný software, nebezpečné e-maily, SPAM,
HOAX, sociální inženýrství, bezpečnostní řešení, pravidla bezpečného internetu…

Přenos fotografií do PC a jejich základní úprava (fotoaparát, scanner..)

Čtečky e-knih včetně softwarových (ovládání, hlavně však obsah), také viz bod 6

Využití on-line i off-line softwarových nástrojů s volnou licencí: práce s textem, grafikou,
videem, zvukem, internetem, PC bezpečnost, ladění systému, komunikace, volný čas atd.

Jak na to jít prakticky - jako s vařením…
Metoda návodu
(kuchařka)

Intuitivní
přístup 

Jakou máme zkušenost a jací jsou účastnící našich školení?
- většinou velmi dobře motivování, vědí proč a chtějí se učit - dobrovolná účast
- mají radost i z malého pokroku
- školení si váží, stejně tak osoby lektora (díky tomu také knihovny, která jim to umožnila)
- kultivovaně komunikují a přináší životní zkušenost
- používají technologie smysluplněji? (nízká míra „závislosti“)
- chtějí porozumět počítačům, internetu, technologiím jako fenoménu (médiu) dneška,
nechtějí se cítit vyloučení z komunikace (společnosti), chtějí si dokázat, že to zvládají
a naučit se něco nového

