
Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny 2021/2022

Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny 2021/2022 je zaměřený na rozvoj a posílení lektorských
kompetencí knihovnic a knihovníků veřejných knihoven, kteří mají zájem o oblast mediálního vzdělávání.
Cyklus se uskuteční v online formě a bude rozdělen do 9 modulů. Setkání jsou plánována v intervalu 1x za
3 týdny, vždy ve středu 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod (s hodinovou pauzou na oběd).

Předpokládané zahájení a ukončení cyklu: říjen 2021 – únor 2022.

Jednotlivé moduly se skládají ze dvou částí. První částí je setkání s expertkou*tem nad konkrétními
tematickými okruhy z oblasti mediální, informační a digitální gramotnosti. Druhou část tvoří lekce, která
dané otázky a okruhy nasvítí z hlediska didaktiky, metodiky a posilování lektorských kompetencí. Na
programu jsou i online exkurze do neobvyklých koutů internetu a společné (neformální) diskuze.

Jednotlivé moduly se soustředí na tato témata: Jak vést v knihovně edukaci mediálních témat; Jak vést
edukaci mediálních témat didakticky a metodicky; Média: jejich význam, role, proměny; Jak v
mediálním prostoru přistupovat k informacím a vyhledávat je; Jak posuzovat a vyhodnocovat informační
obsah v mediálním prostoru; Jak vytvářet a sdílet informace a mediální obsah; Jak využívat a monitorovat
informace a mediální obsah; PR aktivity pro veřejnost.

Cílem cyklu je podpořit mediální vzdělávání v prostředí knihoven a zároveň vytvořit skupinu lidí, kteří se
chtějí profesně rozvíjet také jako učící knihovnice*íci. Dalším záměrem je přispět k vytvoření interní
expertní skupiny lidí, kteří se budou potenciálně oblasti mediálního vzdělávání dlouhodobě a koncepčně
věnovat a budou případně schopni v roli mentorů sdílet své zkušenosti a vědomosti se svými kolegy*němi
i veřejností.

Předpokladem úspěšného zvládnutí cyklu je i samostatná práce účastníků a evaluace didaktických
přístupů a dílčích výstupů v prostředí knihovny. Každý účastník cyklu bude mít na realizaci aktivit, které
budou vycházet ze sylabu kurzu, od Nadace OSF k dispozici malý grant (5 až 10 tisíc), aby si mohl interně
v knihovně vyzkoušet a ověřit nově získané zkušenosti a vědomosti. Jde o pilotní běh cyklu, součástí
projektu tedy bude i systematická práce se zpětnou vazbou a průběžné vyhodnocování jeho obsahového
pojetí i časové dotace.

Hlavními tvůrci a průvodci Cyklu mediálního vzdělávání jsou Pavlína Mazáčová z KISK FF MU a Ondřej
Hudeček z MKP. Do jednotlivých setkání se aktivně zapojí i další lektorky*ři a expertky*i z praxe. Cyklus je
součástí programu Nadace OSF: Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. Koordinátorkou programu je
Tereza Lišková. Partnerem cyklu je SKIP.

Účast je bezplatná. V případě, že bude počet zájemců převyšovat kapacitu cyklu, budou účastníci vybráni
s ohledem na vyvážené regionální zastoupení a jejich předchozí zkušenosti a motivaci. Předpokládaný
počet účastníků je 12 až 15 osob.

Program Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i
veřejnost vznikl, aby mohli knihovnice a knihovníci rozvíjet svou významnou roli v oblasti neformálního
mediálního vzdělávání, zejména aby mohli pomáhat lidem rozlišovat ověřené a relevantní informace od lží
a manipulací.
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