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E-learning nowa jakość kształcenia
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

E-learning nowa jakość kształcenia
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki. Ideą projektu jest objęcie e-learningiem
podstawowych przedmiotów ogólnokształcących maturalnych oraz
zawodowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Na platformie
edukacyjnej Moodle zostały utworzone kursy (zajęcia edukacyjne) z
poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
prowadzonych przez nauczycieli biorących udział w projekcie.
Nauczyciele publikują materiały dydaktyczne w róŜnej formie: treści
nauczania, prezentacje, ćwiczenia do wykonania, testy do rozwiązania,
itp. KaŜdy uczestnik projektu ma moŜliwość aktywnego udziału w
nauczaniu na wybranych kursach. Poprzez platformę edukacyjną
moŜliwe jest pobieranie i drukowanie wszystkich zamieszczonych
materiałów dydaktycznych, realizowanie zadań wyznaczonych przez
nauczyciela, wysyłanie rozwiązań ćwiczeń i testów, aktywne
uczestnictwo w zaproponowanych formach komunikacji z
nauczycielami oraz z innymi uczestnikami projektu.

Description

Main Aim &
Goals

Celem projektu jest:
•
wsparcie dla kształcenia formalnego CKU poprzez wdroŜenie
innowacyjnego e-learningowego kształcenia w formie
wspomagającej nauczanie tradycyjne,
•
uzyskanie poprawy jakości oraz większej skuteczności
kształcenia niŜ tylko formy tradycyjne,
•
umoŜliwienie nauki i jej kontynuacji osobom, które z róŜnych
przyczyn nie mogą czasowo uczestniczyć w zajęciach,
•
podniesienie
poziomu
umiejętności
informatycznych
uczestników projektu,
•
zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego.
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Target group
Location

Grupą docelową projektu są słuchacze Szkoły Stacjonarnej i Zaocznej
CKU w Gdańsku.
Gdańsk, woj. pomorskie (Polska), http://e-cku.pl

Objectives
Duration

01.11.2008r. – 31.07.2010r.

Activities

Promocja, rekrutacja uczestników projektu, szkolenie słuchaczy
uczestniczących w projekcie, realizacja kształcenia e-learningowego,
konferencja „E-learning – nowa jakość kształcenia”.

Results

Projekt umoŜliwił kontynuowanie nauki w przypadku zdarzeń
losowych, powodujących czasową nieobecność na zajęciach w szkole,
zapewnił lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych i
zawodowych, pozwolił na nabycie umiejętności uczenia się w
systemie e-learningu oraz wypracowanie samodyscypliny i
systematyczności.

Products

WdroŜono platformę e-learningową, w okresie trwania projektu
utworzono 393 kursy z róŜnych przedmiotów nauczania, zarówno
ogólnokształcących jak i zawodowych (np. technik ekonomista,
technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych, technik
rachunkowości) oraz zrealizowano 2560 godzin publikacji materiałów
dydaktycznych i kształcenia e-learningowego.

Language
Innovation

Transferability

polski
Wprowadzanie nowoczesnych technologii nauczania.
Tak, działania projektu mogą być powtórzone w przypadku innych
instytucji szkoleniowych. Utworzone kursy mogą być wykorzystane
do prowadzenia zajęć dydaktycznych z odpowiednich przedmiotów.

Contact

Organization

Country

Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku

Contact name

Polska

Telephone
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+4858 301 98 32

Fax
+4858 301 42 08

E-mail
biuroprojektu@e-cku.pl
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