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Rozvoj celoživotního učení

Název opatření:
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Název programu podpory: Vzdělávání lektorů, konzultantů,

učitelů, metodických a řídících
pracovníků v oblasti dalšího
profesního vzdělávání
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Centrum distančního vzdělávání

Partner / partneři:

–

Rozpočet:

3 190 036,- Kč

Stručný popis projektu:

Projekt Akademie distančního vzdělávání je zaměřen na
efektivní zvyšování klíčových pedagogických kompetencí
vzdělavatelů dospělých v oblasti distančního vzdělávání.
Absolventi projektu se naučí připravit a vést výuku v distanční formě vzdělávání na profesionální úrovni. Získají
nejen potřebné znalosti a dovednosti pro vedení prezenční i on-line výuky, ale i osobní zkušenost s průběhem
distančního studia v roli studenta.
Tento dvouletý projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Pilotní kurz proběhl 14.– 25. 8. 2006.
Stručný popis organizace:

Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého
v Olomouci (CDV UP) je univerzitním zařízením, které poskytuje informační, konzultační a servisní služby
v oblasti distančního vzdělávání a e-learningu. Organizujeme vzdělávací akce pro zaměstnance UP i veřejnost.
Lektorský tým tvoří přední interní i externí odborníci
s rozsáhlými praktickými zkušenostmi. Realizujeme
rovněž odborné výcviky na základě detailní identifikace
vzdělávacích potřeb, individuální poradenství pro autory
studijních materiálů a realizátory distančních vzdělávacích projektů.

Pilotní distanční kurz s e-learningovou podporou proběhl
v srpnu 2006. Zúčastnili se ho vzdělavatelé dospělých z VOŠ,
VŠ a komerčních vzdělávacích institucí.
Po vstupním setkání následovalo intenzivní samostudium.
Učivo bylo rozděleno do čtyř modulů (Distanční vzdělávání
a e-learning, Distanční výuka a učení, Studijní opory, Evaluace distančního vzdělávání). Účastníci měli k dispozici tištěné
i elektronické studijní materiály, profesionálního tutora a přístup do virtuální třídy.
Vyvrcholením projektu byla Letní škola pro tutory, která proběhla od 20. do 25. srpna 2006 v hotelu Akademie v Hrubé
Vodě. Výuka byla postavena na tréninkových aktivitách, které
se co nejvíce blíží reálným situacím v práci tutora. Při jejich
zvládání vycházeli studující ze znalostí, které získali v průběhu samostudia. Každý účastník vytvořil také vlastní výukovou
e-learningovou lekci, která se vztahovala k jeho oboru. Do programu byly zahrnuty odborné besedy s vybranými experty na
klíčové otázky v distančním vzdělávání. Závěrečná zkouška
proběhla formou individuální prezentace závěrečného projektu. Pilotní projekt úspěšně dokončili všichni účastníci.
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