Dátumy

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

Kurz eDucate pozostáva zo 4 dní školenia
klasickým spôsobom a 70 dní diaľkovej výučby
(vrátane samoštúdia a priebežného poradenstva).
Po ukončení kurzu budú mať účastníci v dispozícii
tiež poradenskú službu v počte 8 hodín v priebehu
3 nasledujúcich mesiacov.

Nezisková organizácia Slovenské centrum pre
komunikáciu a rozvoj (SCKR) vznikla v roku 2005.
Orientuje sa na tri oblasti aktivít – vzdelávanie
dospelých
prostredníctvom
inovatívnych
technológií,
presadzovanie
a
uplatňovanie
globálneho vzdelávania a realizáciu projektov
rozvojovej spolupráce, predovšetkým v krajinách
bývalého Sovietskeho zväzu. Expertne sa zameriava
najmä na tvorbu e-learningových modulov a v
rozvojovej oblasti na krajiny Strednej Ázie.

2-dňový úvodný seminár
Apríl 2015
Diaľkové štúdium – prvé obdobie
30 dní
1-dňový seminár
Máj 2015
Diaľkové štúdium – druhé obdobie
40 dní
Záverečný 1-dňový seminár
Jún 2015

Kontakt
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Pražská 11 Bratislava
www.sccd-sk.org
info@sccd-sk.org
+421 911 197 065

V rámci vzdelávania dospelých sa venujeme
primárne vzdelávaniu pedagogických pracovníkov a
predstaviteľov neziskového sektora. Sme si pritom
vedomí, že ide o jeden z najdôležitejších faktorov
ovplyvňujúcich rozvoj znalostnej ekonomiky, rast
zamestnanosti a inovatívnosti. V oblasti online
vzdelávania sme pre verejnosť pripravili napríklad v
celosvetovom meradle unikátny e-learningový
portál www.monda.eu zameraný na tzv. globálne
témy, ako je životné prostredie, chudoba či rozvoj.
Okrem týchto činností sa SCKR venuje aj
vydavateľskej činnosti, usporadúvaniu výstav a
poskytuje
expertné
konzultačné
služby.
Prevádzkuje prvú verejnú knižnicu zameranú na
globálne témy na Slovensku.

Kurz eDucate

Ako pripraviť a viesť vzdelávací proces v
online prostredí?
apríl až máj 2015
Medzinárodný
projekt
eDucate
realizujeme
v spolupráci partnerov zo šiestich krajín Európskej
únie, s cieľom podporiť konzistentnú úroveň vzdelania
naprieč spoločenstvom.

[Geben Sie Text ein]
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument
reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie
informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Nové trendy vo vzdelávaní
Futurológovia a pedagogická verejnosť sa
zhodujú, že digitalizácia vzdelávania je
trendom budúcnosti. Jej vzostup sa nedá
prehliadnuť. Tvorcovia e-learningov využívajú
možnosti webu 2.0, ako aj fakt, že digitálne
kompetencie sa stali jednou zo základných
schopností dnešného človeka. Zároveň elearningy vychádzajú z podstaty súčasného
uponáhľaného sveta, keď umožňujú vzdelávať
sa oveľa širšej škále účastníkov. Pre lektorov je
to celkom nová oblasť vyžadujúca si nové
metodické postupy a technické zručnosti.
Kurz eDucate
Projekt eDucate vznikol s cieľom vytvoriť kurz
e-moderácie a e-learningu ako celku pre
lektorov rôznorodého zamerania. Mal by
účastníkom ukázať širokú paletu elearningových postupov, synchrónnych či
asynchrónych, od tých jednoduchších po
zložitejšie. Vďaka tomu účastníci dokážu
úspešne vytvárať vlastné e-learningové kurzy,
čím obohatia svoju vzdelávaciu prax.
Cieľ kurzu
Cieľom kurzu je dať účastníkom možnosť
nadobudnúť teoretické a praktické poznatky v
oblasti tvorby e-learningových vzdelávacích
programov tak, aby po jeho ukončení dokázali
vytvárať a predávať vlastné e-learningové
kurzy vo vysokej požadovanej kvalite, šité na
mieru ich cieľovým skupinám. Účastníci zistia
[Geben Sie
ein]
akoText
v e-learningu
prebieha výučba, akými
spôsobmi sa môžu vymieňať informácie, či aká
je rola e-moderátora v celom procese.

Obsah kurzu

Partneri projektu eDucate

Modul 1: Úvod
Úvod do e-moderácie
Úloha e-moderácie a prístupy k nej

B2 d.o.o. (B2) Slovenia
SI-1000 Ljubljana
www.b2.eu

Modul 2: Metodika a didaktika
Metodika a didaktika e-moderácie a
online vzdelávania
Zameranie na cieľové skupiny

bfz gGmbH Passau (bfz)
DE-94032 Passau
www.pa.bfz.de

Modul 3: Nástroje
Nástroje k e-moderácii
Ako tieto nástroje používať

EB projektmanagement GmbH
AT-9500 Villach
www.ebprojektmanagement.at

Modul 4: Roly, pravidlá a hodnotenie
Tvorba online seminárov a webinárov
Netiketa
Roly v e-learningovom prostredí

Fundatia EOS – Educating for
an Open Society Romania
(EOS)
RO-300200 Timişoara
www.eos.ro

Modul 5: Príprava vlastného modulu
Použitie e-learningových platforiem
Zaistenie úspešného vzdelávacieho
procesu a motivácie účastníkov
Elokúcia a rétorika

Hellenic Adult Education
Association (HAEA)
EL-11362 Athens
www.adulteduc.gr

Modul 6: Ako marketovať váš kurz
Praktická časť

Slovenské centrum pre
komunikáciu a rozvoj, n.o.
(SCKR)
SK-81104 Bratislava
www.sccd-sk.org
Study Star OG
AT-9431 Sankt Stefan im
Lavantal
www.studystar.at

