Estudovna - elearningové kurzy (moodle.estudovna.cz) je internetová virtuální škola, kde vzdělávání
probíhá prostřednictvím e-learningových kurzů, které jsou vedené zkušenými tutory (lektory). Jedná
se o moderní formu vzdělávání, která umožňuje studovat z domova, z dovolené, zkrátka odevšad,
kam dosáhne internet.
E-learning je silným a efektivním nástrojem, „kdy obsah výuky je distribuován a aktualizován
prostřednictvím sítí intranet nebo internet“ při využití elektronických forem komunikace s minimální
nutností fyzické přítomnosti lektora. Tato forma je pružnější z hlediska využití času účastníků.
Jde tedy o vzdělávání, odehrávající se prostřednictvím virtuální sítě. Poskytuje nejen vzdělávací
prostředí, ale i programy šité na míru potřebám účastníků vzdělávacího programu. Navíc umožňuje
mapovat celý vzdělávací proces, sledovat jeho průběh, obtížné prvky programu a celkový efekt výuky.
Estudovna je určena především pro příspěvkové a neziskové organizace, ale mohou ji s úspěchem
využívat i komerční subjekty. Návštěvníci zde mají k dispozici potřebný vzdělávací obsah, doplňovaný
informacemi a diskusí na fórech a chatech s tutorem. Prohlubují své znalosti nejen studiem materiálů,
ale také konkrétní prací v oboru, konzultacemi s tutorem a sdílením zkušeností se spolužáky. Důraz
je kladen na praktické úkoly a cvičení, které účastníka automaticky vedou k tomu, aby pracoval na
rozvoji svém i své organizace.
Výhodami e-learningu (ve smyslu tutorovaného online kurzu) jsou nezávislost na místě a čase učení
se, možnost výběru osobního tempa a postupu, významná individualizace studia, mnohem více
interakcí mezi tutorem a studentem. Další výhodou je to, že výukové materiály jsou umístěny
centrálně, tudíž je lze poměrně jednoduše aktualizovat a využití multimédií, tudíž lze působit na
studenty s odlišným způsobem vnímání.
V Estudovně najdete obsáhlé vzdělávací programy rozvoje manažerských dovedností pro vedoucí
pracovníky příspěvkových a neziskových organizací. Cílem studia je získat znalosti a dovednosti
potřebné k úspěšnému zavádění moderních řídících a rozvojových metod v organizacích a tím trvale
zvyšovat jejich efektivitu.
Programy v Estudovně jsou běžně využívány pro tzv. kombinovanou výuku, kde se účastníci
vzdělávacího programu několikrát ročně setkávají na tematických prezenčních modulech, kde s nimi
pracují jednak odborníci, jednak zkušení kolegové z oboru. Na každé setkání však navazuje online
kurz v Estudovně, kde je téma rozpracováno systematicky do detailů a zároveň studenti plní takové
úkoly, kterými již v průběhu studia ovlivňují dění ve svých organizacích. Virtuální prostředí nám
umožňuje využít období mezi moduly k systematickému vzdělávání a zároveň studenti neztrácejí
vzájemný kontakt, mezi sebou, s tutory, s konzultanty. Podporujeme spolupráci a výměnu zkušeností,
vytváříme "znalostní" komunitu.
Každým kurzem studenty provází tutor, který je jednak odborníkem na dané téma a jednak má
zkušenosti z online kurzů. Určuje tempo a rytmus studia, motivuje a řídí studenty, ohodnocuje domácí

úkoly i jiné činnosti, vede internetové aktivity (diskuse, chaty) a také je studentům k dispozici pro
konzultace.
Kurzy mají jasně danou strukturu.
Skládají se z kapitol, každá kapitola pak obsahuje v obdobném sledu:


startovní testy a úkoly



vzdělávací část, proloženou aktivitami (diskuse, testy, dílčí úkoly...)



závěrečné shrnutí



kontrolní otázky a testy



závěrečný úkol



uzavření kapitoly, zpětná vazba

Úkoly a testy jsou bodované, stejně tak účast v diskusích a jiných činnostech. Důraz je kladen na
interaktivitu a motivaci účastníků e-learningových kurzů.
V podobném duchu jsou v Estudovně připravovány elearningové kurzy pro vnější zadavatele,
připraveny na jim na míru. Elearningový kurz je poskládán převážně z vlastních materiálů umístěných
v Estudovně. Zbytek je doplněn novými materiály tak, aby vznikl konzistentní elearningový kurz
v závislosti na požadovaném cíli a na časové a finanční dotaci.
V současné době máme připraveno 19 kurzů:


Základy managementu



Řízení neziskových organizací



Řízení změn



Strategický management



Lidské zdroje



Časový management



Marketing



Public relations



Fundraising



Participace



Evaluace a sebeevaluace



Audit



Legislativa



Role SVČ na území města



Týmová práce a spolupráce



Facilitace



Prezentační dovednosti



Kooperativní učení



Umění komunikace ve škole

