Studijní průvodce
e-learningového kurzu
„Základy práce lektora první pomoci“
Vítáme Vás v e-learningovém kurzu Základy práce lektora první pomoci.
Tento samostatný Modul 5 vznikl v rámci projektu „Vzdělávání lektorů Českého
červeného kříže“.
Umožní Vám, lektorům ze Zlínského kraje, průběžné vzdělávání strukturované do 7
kapitol, ve kterých naleznete:
 teoretickou část nově řešených či méně známých témat pro samostudium
včetně fotografií a videí, které byly pořízený projektovým týmem ČČK
Kroměříž
 odkazy na internetové zdroje
 doporučenou literaturu
 množství zábavných interaktivních úkolů a testů pro ověření Vašich znalostí
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1. Průvodce ovládáním uživatelského prostředí
V registračním e-mailu jste obdrželi Vaše přihlašovací uživatelské jméno a heslo.
(jako Vaše uživatelské jméno bude obvykle Vaše prijmeni ).
Dále je v e-mailu uvedena adresa, ze které se můžete do kurzu přihlásit a to:

http://elearn.cervenykrizkm.cz/
Na této adrese naleznete tento manuál a další aktualizované informace.
Doporučujeme uložit si tuto adresu do „Oblíbené“ (Ctrl + D )
Obr. 1: Titulní stránka vzdělávacího portálu

Obr. 2: Přihlašovací dialog
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Po úspěšném přihlášení se zobrazí domovská stránka uživatele, na které jsou
zobrazeny kurzy, do nichž je uživatel zapsán (viz Obr. 3).

Obr. 3: Domovská stránka uživatele

Po úspěšném přihlášení pod položkou „Moje kurzy“ je zobrazen seznam dostupných
kurzů pro Vás. Vstoupit do kurzu můžete kliknutím na název kurzu. Na Obr. 3 je
to odkaz: „Základy práce lektora první pomoci“.
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Po vstupu do kurzu se zobrazí obsah kurzu (osnova témat). V osnově je hierarchicky
zobrazeno celé členění kurzu.
Zobrazení vlastních stránek kurzu můžete provést v osnově kliknutím na název
kapitoly.
Obr. 4: Obsah kurzu (osnova témat)
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Uživatelské prostředí v kurzu je rozděleno standardně na 3 základní části:
 V horní části jsou umístněny ovládací prvky pro pohyb v celém kurzu (viz
obr. 5)
 V levé části je zobrazeno navigační menu pro pohyb v rámci podkapitol (viz
obr. 5)
 V pravé části je zobrazována obsahová náplň podkapitol kurzu.

Obr. 5: Stránky kurzu a ovládací prvky pro pohyb v kurzu
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1.1.

Interaktivní úkoly

V průběhu studia je pro Vás připraveno množství zábavných interaktivních úkolů.
Tyto interaktivní úkoly slouží k oživení a zatraktivnění e-learningových kurzů.
Poskytují studentům rovněž možnost ověření znalostí, tedy zpětnou vazbu. Udržují
pozornost studenta, přispívají k pochopení problému i praktickému vyzkoušení
získaných dovedností.
Výsledky řešení těchto zábavných úkolů se nikde neukládají a neslouží k oficiálnímu
hodnocení úspěšnosti celého studia.
Obr. 6: Ukázka interaktivního úkolu
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1.2.

Autotesty

V průběhu studia je pro Vás připraveno několik průběžných autotestů. Tyto testy
slouží pouze pro Vaši potřebu ověření a zafixování získaných znalostí studiem
předchozí kapitoly. Na autotest máte neomezený počet pokusů. Hranice úspěšnosti
u průběžných testů je stanovena na 60%.
Rada: Až po absolvování celého kurzu, tzn. prostudování všech 7 kapitol a
jejích autotestů doporučujeme vstup do poslední části e-learningového kurzu,
a tím je závěrečný test.

1.3.

Závěrečný test

Upozornění: Ukončení kurzu je podmíněno složením závěrečného testu.
Každá z 22 otázek má pouze jednu správnou odpověď. Lze vybírat vždy ze tří
variant odpovědí. Otázky do závěrečného testu jsou generovány náhodně, a
to tak, aby komplexně pokryly všechny témata e-learningového kurzu. K
dispozici má student 3 pokusy, přičemž alespoň v jednom z nich musí
dosáhnout minimálně 50% úspěšnosti odpovědí. Čas na jeden test byl
stanoven na 15 minut.
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