“Elektroniskais kopkatalogs Tavām veiksmīgām studijām”
Anotācija
LU Bibliotēkas nodarbība “Elektroniskais kopkatalogs Tavām veiksmīgām studijām”
paredzēta LU bakalauru un maģistru studiju programmās 1. kursa studējošajiem, lai veicinātu
viņu zināšanas un iemaņas studijām nepieciešamo informācijas avotu atlasē un izvēlē Valsts
nozīmes elektroniskajā kopkatalogā (turpmāk - Kopkatalogs) un sekmētu studējošo
pašorganizētas mācīšanās kompetences. Nodarbību organizē un vada LU Bibliotēkas
speciālisti.
Kursa saturs tiek pielāgots mērķgrupai, ņemot vērā studentu esošo pieredzi darbā ar
Kopkatalogu.
Nodarbība veidota tematiskās daļās, kas aptver: navigāciju Kopkatalogā, reģistrēšanos un
informācijas avotu meklēšanu, iegūto informācijas avotu rezultātu grupēšanu, izvērtēšanu un
informācijas avotu pasūtījuma izveidi.
Nodarbības laikā dalībniekiem ir iespēja iegūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas
iemaņas, patstāvīgi pildot nodarbības vadītāja iepriekš sagatavotos uzdevumus. Lai
nostiprinātu nodarbības dalībnieku iegūtās zināšanas un prasmes, nodarbības gaitā tiek
izmantotas dažādas pedagoģiskās metodes: darbs individuāli un grupās, prāta vētra u. c.
Nodarbības apraksts
Nodarbības nosaukums Elektroniskais kopkatalogs Tavām veiksmīgām studijām
Apjoms

90 min.

Mērķgrupa

LU bakalauru un maģistru studiju programmu 1. kursu studenti

Dalībnieku skaits

Līdz 20

Priekšzināšanas

Pamatprasmes darbā ar datoru

Nepieciešamie resursi

Datorklase ar aprīkojumu vai atsevišķa telpa Bibliotēkā ar
portatīvajiem datoriem, ekrānu, projektoru

Mērķis

Veicināt studējošo informācijpratību, veidojot studentu
kompetences pašorganizētā mācīšanās vidē un prasmes, iemaņas
strādāt ar Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu
(Kopkatalogu)

Uzdevumi

Nodarbības plāns

1. Iegūt motivāciju patstāvīgam darbam ar Kopkatalogu
2. Attīstīt prasmes un iemaņas Kopkataloga patstāvīgā
izmantošanā, veicot praktiskus uzdevumus
3. Nostiprināt iegūtās zināšanas un prasmes ar dažādu
pedagoģisko metožu palīdzību
1. Kopkataloga saturs un struktūra
2. Kopkataloga nozīmīgākās izvēlnes: meklēšana, reģistrācija,
lietotāja informācija

3. Vienkāršās un paplašinātās meklēšanas pieprasījuma
veidošana, apjoma ierobežošana
4. Informācijas resursu izvērtēšana, pasūtīšana un izmantošanas
termiņa patstāvīga pagarināšana
Plānotie rezultāti

Zināšanas un izpratne:
● izprot Bibliotēkas nozīmi studiju procesā;
● izprot Kopkataloga iespējas LU studiju procesu
nodrošinājumā;
● pārzin Kopkataloga saturu un struktūru ;
● orientējas Kopkataloga izvēlnēs;
● orientējas galvenajos studiju patstāvīgā darba tēmas
atslēgvārdos.
Prasmes:
● spēj efektīvi meklēt, izvērtēt un atlasīt nepieciešamo
informāciju Kopkatalogā;
● prot orientēties savā lietotāja profilā;
● prot veikt informācijas resursu pasūtīšanu, izmantošanas
termiņa pagarināšanu Kopkatalogā;
● veidot patstāvīgas mācīšanās paradumus.
Kompetences:
● prot formulēt jautājumus par izvēlētās zinātņu nozares un
informācijas avotu iegūšanas veidiem;
● spēj veidot saskarsmi ar Bibliotēkas darbiniekiem,
kursabiedriem.

