Profesní vzdělávání tutorů
eLearningových kurzů
v Ústeckém kraji
CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003

Realizátor projektu: Asista, s.r.o.
Partner projektu: Job Market, s.r.o.

Projekt je realizován v rámci Opatření 3.3. – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
− Cíl Opatření 3.3. – Fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám
znalostní společnosti
Hlavní cíle projektu – (v souladu s cílem Opatření 3.3.)
−

Vytvoření podmínek a základních prvků pro ucelený systém dalšího profesního vzdělávání pružně
reagující na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání a doplňovat tak velmi aktuálně a
efektivně profesní vzdělanost a praktické dovednosti cílových skupin v regionu Ústeckého kraje.

−

vývoj a realizace praktických vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání pro lektory, učitele,
konzultanty a metodické pracovníky z regionu Ústeckého kraje zaměřené na osvojení si praktických
dovedností s přípravou a realizací elektronického vzdělávání - eLearningu.

Aktivity projektu:

1. Informační semináře
- realizace 2 prezenčních informačních seminářů, 1seminář cca 7 hodin
Blok č.1 - eLearning a jeho užití v praxi
Blok č.2 - Metodika eLearningu a pravidla distančního vzdělávání
Blok č.3 - Praktická ukázka práce s vývojovým programem eLearningových kurzů
Blok č.4 - Realizace a tutorování eLearningového kurzu

Aktivity projektu:

2. Distanční (kombinované) E-kurzy
-

obsahová náplň pilotních distančních eLearningových kurzů bude úzce navazovat na přednášená

témata v rámci informačních seminářů, bude je dále teoreticky rozvíjet a zaměřovat se jíž na
praktickou přípravu, správné zpracování obsahu a výrobu ukázkového eLearningového kurzu
(dle odborného a profesního zaměření každého účastníka).
-

celková dálka jednoho kurzu je 6 týdnů

-

Max počet účastníků v jednou kurzu 20

obsah jednoho E-kurzu:
1.

Zahajovací tutoriál

2.

Distanční samostudium

3.

Ukončovací tutoriál

1.

Zahajovací tutoriál

E-kurz zahájen úvodním setkáním - seznámení s obsahem kurzu, výstupy kurzu, tutory, způsobem komunikace
v kurzu, zkouška práce s webovým portálem (LMS EDEN) a orientace v prostředí autorského systému ProAuthor.

2.

Distanční samostudium

členěno do tří modulů:
A.Metodika eLearningu a pravidla distančního vzdělávání , autorská práce
B.Vývoj eL kurzu, práce s autorským systémem ProAuthor
C.Realizace a tutorování eLearningového kurzu
samostudium pomocí on-line kurzu v LMS EDEN a pomocí elektronických učebnic na CD - vedeni tutory kurzu,
pravidelné úkoly, testy a autotesty. On-line diskuse a konzultace jak s tutorem, tak mezi sebou navzájem.

3.

Ukončovací tutoriál

výstupem kurzu - výroba fragmentu eLearningového kurzu (dle odborného a profesního zaměření každého
účastníka) a jeho prezentace před hodnotící komisí (zástupci žadatele, partnera a tutorů)
-každý úspěšný absolvent kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu

Grafické schéma
Informační seminář
- eLearning a jeho užití v praxi
- Metodika eLearningu a pravidla distančního vzdělávání

Distanční e-Kurz

- Praktická ukázka práce s vývojovým programem
eLearningových kurzů
- Realizace a tutorování eLearningového kurzu

- Zahajovací tutoriál (1 den)
- Distanční samostudium (6 týdnů)
- Ukončovací tutoriál (1 den)

předpokládaný harmonogram (! může být aktuálně upraven dle možností ZČU Plzeň !)

15.3.2007
I. Informační seminář

27.4.2007
II. Informační seminář

1.4.2007-11.5.2007
I. Distanční e-Kurz

11.5.2007-22.6.2007
II. Distanční e-Kurz

Dodavatelem a odborným garantem vzdělávacích aktivit projektu je Západočeská univerzita v Plzni – Ústav
celoživotního vzdělávání – viz reference:
1.

Odborné semináře „Autorská práce při tvorbě on-line kurzů“ a „Jak být úspěšným tutorem on-line kurzu“

-

realizace např. pro: Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Hradec Králové, Západočeská
univerzita v Plzni, Masarykova univerzita Brno, University of Genoa (Itálie) a pracovníky řady dalších institucí

2.

Distanční eL kurzy Úvod do distančního vzdělávání – modul 1 a 2

-

nositel ceny Centra distančního vzdělávání ze soutěže eLearning v Hradci Králové

-

realizace např. pro: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni a
pracovníky řady dalších institucí ČR

3.

Evropský program Net Trainer

-

Součást realizace evropského projektu Net Trainer II – viz http://www.nettrainers.org

4.

Vybrané národní i mezinárodní projekty související s eLearningem

-

projekt BATCOS – viz http://athena.zcu.cz/batcos/, projekt GreTel – viz http://www.poolweb.it/gretel/, projekt EVENE
– viz http://www.fame.utb.cz/evene/, projekt RIUS – viz http://rius.zcu.cz, projekt Rozvoj eLearningu na Soukromé
vysoké škole ekonomických studií – viz http://www.ucv.zcu.cz/projekty.php?kod=1&proj=19
Spolupracující institucí je Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP v Ústí nad Labem

eLearning-charakteristika, požadavky na systém
eLearning je moderní způsob vzdělávání s podporou počítačových technologií.
Kurzy jsou zpracovány formou multimediálních výukových programů, které v sobě spojují text, obrazovou informaci,
případně i zvuk.
Studijní materiály jsou doplněny o autotesty, funkce jako fulltextové vyhledávání apod.
Pro zdárnou realizaci kurzu je třeba, aby účastníci měli přistup na Internet a počítač vybaven minimálně v dále
uvedené konfiguraci:
- Pentium II, 32 MB RAM, audio příslušenství (doporučeno není podmínkou).
- Prohlížeč MS Internet Explorer 5 a vyšší.
- Připojení k Internetu rychlostí 44 kb/s a vyšší

Krátce o přednostech eLearningových kurzů:
z pohledu studujícího:
Sami si určují kdy a kde se vzdělávají
Sami si určují studijní tempo
Možnost přizpůsobovat hloubku studia jednotlivých oblastí svým stávajícím znalostem
Možnost vracet se v průběhu studia k již absolvovaným tématům
Možnost pomocí autotestů zjistit úroveň naučeného s důrazem na přípravu na závěrečný test/úkol
z pohledu organizace:
Zkrácení nepřítomnosti pracovníků na pracovišti
Zjednodušení a zefektivnění řízení vzdělávání
Snížení cestovních a dalších nepřímých nákladů

Další informace
další informace na www.asista.cz :

Mgr. Pavel Staněk – vedoucí projektu

Asista, s.r.o.
J.Ressla 1793
Most
43401
stanek@asista.cz
Tel: +420 476107313, +420 736630980
Fax: +420 476104738

