
 

Príručka používateľa Historiana 
 

 

 

 

Historiana je eLearningové prostredie, ktoré vytvárajú pedagógovia histórie z 

Európy a mimo nej, s cieľom pomôcť svojim kolegom, zapojiť študentov do 

inovatívneho a zodpovedného vzdelávania v oblasti histórie. Táto príručka 

predvádza ako webová stránka Historiana funguje. 

 

 

 

Disclaimer: "The European Commission support for 
the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained 
therein." 
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Hlavná ponuka poskytuje prístup na rôzne sekcie webovej stránky: The home 

page, the historical content section, the teaching and learning section, the 

eActivity Builder, a MyHistoriana.  

 

 
 

Home page poukazuje na zdroje, ktoré odporúčajú ľudia, ktorí tieto zdroje 

vyvinuli, zobrazuje, čo je nové na stránke Historiana, a ako sa môžu používatelia 

stať aktívnymi v rámci komunity Historiana. 
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Sekcia historical content umožňuje používateľom prezerať si stránku Historiana 

podľa historických tém, historických období a druhov zdrojov. 

 

 
 

Sekcia teaching and learning umožňuje používateľom prezerať si stránku 

Historiana podľa aspektov historického myslenia, výučbových výziev a vyučovacích 

metód. 
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Sekcia select sources sa dá použiť na vyhľadávanie zbierok zdrojov na stránkach 

Historiana, zdrojov v digitálnych zbierkach vybraných archívov, múzeí a knižníc a 

zbierky Europeana. Registrovaní a prihlásení používatelia si môžu uložiť zdroje, 

ktoré nájdu a použiť ich na vytváranie alebo úpravu vlastných eLearningových 

aktvít.   

 

 
 

eActivityBuilder umožňuje používateľom vytvárať si vlastné eLearningové aktivity 

v jazyku alebo podľa ich výberu.  
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Stavebné bloky v eLearningovej aktivite sa môžu použiť na vytvorenie 

eLearningových aktivít pomocou nástroja eActivity Builder. Každý stavebný blok 

má svoje vlastné funkcie, ktoré je možné skombinovať a dať ich do poradia 

pomocou ťahania.  

 

 
 

Sekcia MyHistoriana je osobný priestor, ktorý je pre každého používateľa 

jedinečný. Registrovaní a prihlásení používatelia môžu nahrať svoje vlastné zdroje 

a nájsť odpovede od ľudí, ktorí dokončili eLearningovú aktivitu.   
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Indexové karty predstavujú rôzne zdroje, ktoré sú dostupné na stráne Historiana. 

Indexová karta obsahuje nasledujúce informácie o akomkoľvek zdroji: druh zdroja, 

názov, obrázok, stručný popis a označenia spojené s týmto zdrojom. Kliknutím na 

indexovú kartu sa otvoria zdroje, ktoré indexová karta predstavuje.  

 

 
 

Indexová karta môže mať nasledujúce tlačidlá akcie.  

 

 
Pridať/Vybrať 

 
Upraviť 

 
Zdieľať 

 
Kopírovať 

 
Vymazať 

 

Označenia sa používajú ako pomoc pri organizovaní, združovaní a vyhľadávaní 

zdrojov na Historiana. Kliknutím na označenie sa vyhľadajú všetky zdroje s týmto 

označením.  
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Pridávanie a odstraňovanie označení 

Ak chcete pridať označenie, zadajte označenie, ktoré chcete použiť, do textového 

poľa a stlačte "enter". Označenie sa zobrazí.  

 

Ak chcete označenie odstrániť, kliknite na [ ] tlačidlo vymazania označenia. 

Označenie zmizne. 
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Vytváranie, ukladanie a úprava eLearningových aktivít 

Ak chcete vytvoriť eLearningovú aktivitu presuňte potrebné stavebné bloky do 

pracovného priestoru nástroja eActivity Builder a uložte ich do požadovaného 

poradia. Kliknite na tlačidlo upravenia [ ] pre vyplnenie stavebných blokov 

obsahom. Väčšina stavebných blokov si bude vyžadovať pridanie zdrojov, ktoré 

pridáte kliknutím na položku Pridať zdroje [ ] 

 

Ak chcete uložiť eLearningovú aktivitu, kliknite na tlačidlo "späť na staviteľa" a 

potom na "uložiť". Teraz môžete nájsť svoju eLearningovú aktivitu späť v sekcii 

MyHistoriana.  

 

Ak chcete upraviť eLearningovú aktivitu, najprv vyhľadajte eLearningovú aktivitu, 

ktorú chcete upraviť v časti Moje e-Learningové aktivity v sekcii MyHistoriana a 

potom kliknite na tlačidlo upraviť [ ].  
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Importovanie a vymazanie eLearningových aktivít 

Ak chcete importovať existujúcu eLearningovú aktivitu, prejdite do sekcie 

Teaching and Learning, nájdite eLearningovú aktivitu a kliknite na tlačidlo [ ]. 

Následne sa zobrazí potvrdenie, že sa eLearningová aktivita pridala. Znamená to, 

že eLearningovú aktivitu nájdete v sekcii MyHistoriana.  

 

Ak chcete odstrániť eLearningovú aktivitu, nájdite eLearningovú aktivitu, ktorú 

chcete odstrániť v sekcii MyHistoriana a kliknite na tlačidlo vymazať [ ]. Následne 

potvrďte, že chcete danú aktivitu odstrániť.  

 

 
 

PZ. Ak ste s vašimi študentmi používali eLearningovú aktivitu, odstránením danej 

eLearningovej aktivity stratíte aj ich prácu.   
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Zdieľanie eLearningových aktivít 

Ak chcete zdieľať eLearningovú aktivitu, kliknite na tlačidlo zdieľania [ ]. 

eLearningovú aktivitu môžete zdieľať so študentmi alebo s ostatnými 

prostredníctvom spoločne používaného odkazu. Spoločne používané odkazy, ktoré 

vytvoríte pre ostatných, umožňujú ľuďom, ktorí kliknú na odkaz, kopírovať, 

upravovať alebo komentovať eLearningovú aktivitu. Spoločne používané odkazy, 

ktoré vytvoríte pre študentov, umožňujú študentom, ktorí kliknú na odkaz, aby 

sledovali sekvenciu, ktorú ste vytvorili, a odpovedali na otázky. Pridávanie 

označení (rok, trieda) predtým, ako budete zdieľať eLearningovú aktivitu so 

študentmi, vám umožní posúdiť iba odpovede študentov, ktorí tento odkaz 

používali.  
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Posúdenie odpovedí študenta 

Pre posúdenie odpovedí študenta prejdite na MyHistoriana a kliknite na 

“MyShares”. Tu môžete vidieť prehľad o všetkých časoch počas ktorých boli 

eLearningové aktivity zdieľané. Pomocou označení a voľného vyhľadávania textu 

vyhľadajte požadovanú zdieľanú časť.  
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Výber a nahrávanie zdrojov 

Ak chcete vybrať zdroje, prejdite do časti MySources v sekcii MyHistoriana. Použite 

voľné vyhľadávanie textu. Následne použite [ ] tlačidlo výberu pre voľbu 

požadovaného zdroja. Pokiaľ nevyberiete zdroj pre stavebný blok, ktorý je 

navrhnutý na použitie s jedným zdrojom, je možné vybrať viacero zdrojov.   

 

 
 

Ak chcete nahrať zdroje, kliknite na položku "Nahrať zdroje", presuňte zdroje zo 

svojho počítača do oblasti označenej ako "Pustite zdroje tu", kliknite na položku 

"nahrať" a pridajte alebo upravte informácie, ktoré považujete za potrebné. 
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“text” blok je navrhnutý tak, aby študentom poskytoval informácie bez ďalšej 

interakcie. Študenti uvidia text, ktorý ste tu uviedli. Stavebný blok typu "text" je 

veľmi vhodný na poskytovanie informácií, ktoré študenti potrebujú na to, aby 

pochopili eLearningovú aktivitu, na pridanie ďalších informácií po aktivite a 

pomáhanie študentom pochopiť, ako sa jednotlivé časti eLearningovej aktivity 

spájajú.  
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“question” blok má rovnakú funkčnosť ako textové pole, ale navyše umožňuje 

študentom zadávať odpoveď. Pridajte otázku a ďalšie informácie, ak je to 

potrebné. Študenti si pozrú otázku a ďalšie informácie a pridajú svoju odpoveď do 

textového poľa. Odpovede študentov sa uložia a sú prístupné učiteľovi, ktorý s nimi 

zdieľal odkaz.  
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“embed” blok je určený na to, aby zahŕňal informácie, ktoré sú k dispozícii mimo 

Historiana, ako sú videá, časové pásma alebo webové stránky. Ak chcete tieto 

informácie zahrnúť, skopírujte adresu URL alebo vložený kód webovej stránky do 

príslušného priestoru. 

 

 
 

PZ Vkladanie funguje iba vtedy, ak sú odkazy a kódy vkladania stále aktívne.  
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“sorting” blok umožňuje používateľom vybrať pozadie, vybrať a odstrániť zdroje a 

pridať a upraviť sprievodné texty. Študenti si môžu prečítať texty a presunúť 

zdroje na pozadí. Študenti potrebujú využiť svoje vedomosti a alebo úsudok pri 

rozhodovaní, kde umiestniť každý zdroj.   
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“prioritising” blok umožňuje používateľom vybrať a odstrániť zdroje a pridať a 

upraviť sprievodné texty. Študenti môžu presunúť zdroje, prečítať si sprievodné 

texty a upraviť veľkosť každého zdroja.  

 

 
 

 

Vypracovanie e-learningového prostredia Historiana a tejto príručky je 

spolufinancované z programu Erasmus+ Európskej únie. 


