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CÍL
Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci
připravilo projekt ﬁnancovaný Evropským sociálním fondem s názvem Akademie
distančního vzdělávání.
Cílem projektu je vytvoření letní školy pro tutory, moderního vzdělávacího
programu zaměřeného na zvýšení pedagogických kompetencí vzdělavatelů
v distanční formě vzdělávání.
Program je určen široké škále vzdělavatelů dospělé populace v Olomouckém
kraji. Absolventi programu se naučí připravit a vést výuku v distanční formě
vzdělávání na profesionální úrovni.

PRINCIPY
Při přípravě a realizaci projektu dodržujeme tyto zásady:
Zkušenostní učení.
V programu je kladen důraz na prožitkovou zkušenost vycházející z procvičování
praktických dovedností a poskytnutí konstruktivní zpětné vazby. Účastníci
opakovaně vstupují do role studenta
i vzdělavatele, prožívají průběh
celého distančního studia ve dvou
klíčových rolích, poznávají jejich
speciﬁka a učí se řešit standardní
situace.
Přiměřenost a praktická využitelnost informací.
Účastníci obdrží informace, které
jsou nezbytné pro profesionální
výkon role tutora a využitelné
v běžné tutorské praxi.
Osvědčené výukové metody.
Teoretické informace jsou předávány
prostřednictvím e-learningových
nástrojů v podobě modulárně
strukturovaných teoretických lekcí.
Praktický výcvik je založen na aktivizačních a problémových výukových
metodách.

STUDIUM
Kurz probíhá distanční formou
s efektivní e-learningovou
podporou. Zahrnuje dobu
určenou pro řízené samostudium, zpracování individuálního projektu a účast na
výcvikovém setkání.
Kurz zahájíme prezenčním
setkáním. Následuje samostatné studium e-learningových lekcí, které
vyvrcholí pětidenním prezenčním setkáním tzv. letní školou.
Letní škola je postavena na tréninkových aktivitách blížících se reálným
situacím, s nimiž se budou účastníci běžně ve své tutorské praxi setkávat.
Součástí soustředění je rovněž nacvičování nestandardních a nepříjemných
situací v práci tutora, jejich zvládání a příprava, realizace webového semináře a výcvik počítačových dovedností zaměřených na tvorbu multimediálních
studijních materiálů. Do programu letní školy jsou zahrnuty odborné besedy
s vybranými experty na palčivé otázky v distančním vzdělávání. V průběhu tréninku jsou využity progresivní a účinné výukové metody, které slouží
ke shrnutí znalostí a nácviku klíčových dovedností.

PROJEKT A EVROPSKÁ UNIE
Projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním
rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Rozvoje lidských
zdrojů (registrační číslo CZ.04.1.03/3.3.12.1/0032). Evropský sociální fond
je součástí skupiny Evropských strukturálních fondů, které Evropská unie
vytvořila za účelem rozvoje všech členských států. Je klíčovým ﬁnančním
nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Více informací
naleznete na www.esfcr.cz.
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