POZVÁNKA
na záverečnú konferenciu projektu eDucate

E-learning na Slovensku
dňa 10. marca 2016,
Hotel **** SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava

Digitálne zručnosti sú momentálne považované za jednu zo základných kultúrnych techník a ich vplyv na naše životy sa bude aj
naďalej zvyšovať v ešte väčšom meradle. Megatrend digitalizácie prináša obrodu aj na poli vzdelávania, prostredníctvom on-line
seminárov a webinárov a využitím nástrojov Webu 2.0. Vznikajú tak nové výzvy pre trénerov, pretože sú potrebné úplne nové
metodické a didaktické schopnosti, rovnako ako aj technické prostriedky.
V tomto kontexte má projekt “eDucate” za cieľ zvýšiť kvalitu výučby v oblasti on-line seminárov a webinárov. Sedem partnerských
organizácií zo 6 európskych krajín spoločne vytvorili kurz e-moderácie a e-learningu pre lektorov rôznorodého zamerania. Jeho prví
účastníci dokážu úspešne vytvárať vlastné e-learningové kurzy, tým obohatiť svoju vzdelávaciu prax.
Stanú sa zárodkom komunity, ktorá e-learning na Slovensku priblíži svetovým trendom? Stane sa e-learning stabilnou zložkou
internej vzdelávacej praxe aj v slovenských organizáciách? Zavedú slovenské vysoké školy ucelené e-learningové programy ako
plnohodnotnú súčasť svojho vzdelávacieho programu? Prenikne e-learning do neformálneho vzdelávania mládeže?
Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď spolu s vami na záverečnej konferencii projektu spojenej s workshopom.
Vyplnenú prihlášku zasielajte do 5. marca 2016 na e-mail: konferencia.educate@gmail.com
Pražská 11
811 04 Bratislava
www.sccd-sk.org
e-mail: info@sccd-sk.org
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IČO: 37924095
DIČ: 2021990190
Číslo účtu: 4130024615/3100
Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
IBAN: SK35 3100 0000 0041 3002 4615

PROGRAM
9:00

Registrácia účastníkov a občerstvenie

09:30

Privítanie a otvorenie
• Predstavenie projektu eDUCATE
• Úvod do oblasti e-tréningu a e-moderácie

10:00

Virtuálna konferencia pre celú Európu (v anglickom jazyku, tlmočenie zabezpečené)
• David Röthler: „Digitálna budúcnosť vo vzdelávaní dospelých“
• Xenia Koutentaki & Patricia Radl-Rebernig: „eDUCATE – pokračovanie trendu s profesionalitou”
• Martin Ebner: „Marketing a stratégie disseminácie v oblasti e-learningu“

11:00

E-learning na Slovensku – dobré príklady
• Katarína Pišútová: E-learning na Univerzite Komenského v Bratislave
• príklady zo slovenskej praxe

11:45

Káva a občerstvenie

12:00

Workshop – práca v skupinách, diskusia

13:30

Prezentácia výsledkov, záver a ukončenie

14:00

Obed

Prednášky medznárodných expertov v rámci virtuálnej časti konferencie budú prístupné v priamom prenose live cez video-streaming pre širokú
verejnosť. Prístupové údaje budú zverejnené pred konferenciou na webstránkach www.sccd-sk.org.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek
použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

