Žadatel

Institut dalšího vzdělávání, Univerzita Hradec Králové

Údaje o žadateli

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové (IDV UHK) byl založen na
počátku roku 2005 jako univerzitní pracoviště s cílem poskytnout komplexní
nabídku kurzů dalšího vzdělávání, ať již svými silami, nebo ve spolupráci s partnery. Vzdělávání je určeno každému, kdo cítí potřebu se dále vzdělávat a má za
sebou již určitou praxi. Kurzy probíhají v moderně vybavených nově rekonstruovaných prostorech IDV UHK.

Projekt

Moderní a efektivní lektor

Výše rozpočtu
a dotace

1 427 400 Kč
1 427 400 Kč

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vývoj a realizace nového programu dalšího profesního
vzdělávání pro lektory, konzultanty, učitele a řídicí pracovníky v oblasti dalšího
odborného vzdělávání dospělých v regionu Královéhradeckého kraje. Projekt
reaguje na změny v edukaci dospělých a implementuje do vzdělávání dospělých moderní výukové trendy a didaktické postupy (multimediální přístup). Dominantní úlohu má e-learning, ve kterém má Univerzita Hradec Králové bohaté
zkušenosti a velmi dobré odborné a technické zázemí.
V rámci projektu vznikly čtyři nové vzdělávací kurzy:
Kurz č. 1. Efektivní formy výuky dospělých
Cíl: Naučit frekventanty základní dovednosti, jak připravit, uskutečnit a nakonec
i vyhodnotit vzdělávací kurz.
Kurz č. 2: Management vzdělávání dospělých
Cíl: Seznámit účastníky se základními principy a východisky vzdělávání dospělých
se zaměřením na aktuální podmínky a trendy v ČR i EU.
Kurz č. 3: E-learning ve vzdělávání dospělých
Cíl: Seznámit s možnostmi moderních e-learningových nástrojů a naučit práci
v nejnovější verzi prostředí WebCT CE 6.0.
Tento kurz byl vytvořen jako sestava čtyř modulů, z nichž každý bude možno
v budoucnu nabízet i samostatně. Dle požadavků cílové skupiny lze možné moduly modiﬁkovat tak, aby praktické dovednosti byly realizovány v různém e-learningovém prostředí.
Kurz č. 4. Efektivně s Acrobatem 7.0
Cíl: Naučit vytvářet inteligentní dokumenty v prostředí Acrobat 7.0, efektivně využitelné v e-learningovém prostředí.
Kurzy jsou organizovány prezenční a kombinovanou formou (distanční část probíhá formou samostudia v prostředí WebCT).
Oproti předchozím snahám v tomto směru je projekt prvním systémově proﬁlovaným vzdělávacím programem. Jeho modulární uspořádání umožňuje vysokou
míru účinnosti profesní přípravy účastníků. Závěry budou využity pro zdokonalení infrastruktury potřebné pro další realizaci kurzů pro vzdělavatele v dalším
profesním vzdělávání dospělých jako stálé součásti vzdělávací nabídky Institutu
dalšího vzdělávání UHK formou akreditovaného kurzu.

Doba trvání

leden 2006 – prosinec 2007

Partner projektu

Obchodní akademie a jazyková škola s právem jazykové zkoušky Hradec Králové

Foto

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Žáčková
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