Žadatel

Univerzita Hradec Králové, Institut dalšího vzdělávání

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

REKAP – Rozvoj e-learningových
kompetencí akademických pracovníků

Výše rozpočtu
a dotace

2 973 050 Kč
2 973 050 Kč

Popis projektu

Univerzita Hradec Králové (UHK) používá na podporu studia již od roku 2000
systém LMS WebCT, který je velmi vhodným nástrojem na online podporu
studia a umožňuje učitelům prostřednictvím webu prezentovat studijní materiály, testovat studenty, komunikovat se studenty, administrovat jednotlivé
předměty a využívat různé monitorovací nástroje pro hodnocení práce studentů. Studentům tento systém umožňuje prostřednictvím webu přístup ke
všem předmětům, komunikaci s pedagogem i s ostatními studenty i práci ve
virtuálních týmech.
V polovině roku 2005 uvedla ﬁrma na trh novou verzi WebCT CE6, která výrazně podporuje modulární stavbu kurzu. Tato vlastnost systému umožní využití
jednotlivých modulů v různých kurzech i v jiných LMS systémech. Proto se UHK
rozhodla přejít na novou verzi systému WebCT CE6. Přechod vyžaduje proškolení všech stávajících uživatelů systému WebCT a proškolení dalších uživatelů
tak, aby se rutinní používání systému WebCT plošně rozšířilo na všechny součásti univerzity.
V rámci projektu bude
1. vytvořen modulární kurz „Efektivní e-learning“ sestávající z pěti relativně nezávislých modulů, každý v rozsahu 30 hodin, z toho 10 hodin prezenční výuky
a 20 hodin výuky s podporou tutorů prostřednictvím nové verze WebCT CE6.
Názvy jednotlivých modulů:
• Metodologie vytváření testu
• Vytváření a management testu a projektu ve WebCT
• Vytváření obsahu kurzu
• Komunikace a management diskusních skupin
• Vytváření a použití modulu (vzdělávacích objektů)
2. ke každému modulu vytvořeny tištěné příručky
3. ke každému modulu vytvořena podpora ve WebCT CE6
4. proškoleno 50 nových uživatelů stávající verze WebCT ve vybraných modulech kurzu „Efektivní e-learning“
5. proškoleno 80 stávajících uživatelů systému v celém kurzu „Efektivní e-learning“
6. trvale poskytována technická podpora akademickým pracovníkům při přípravě kurzu. Technická podpora bude poskytována jak učitelům, tak studentům.
7. Akademičtí pracovníci, kteří zatím nemají možnost neomezeného přístupu
k PC potřebných technických parametrů na pracovišti, budou mít po dobu
trvání kurzu možnost zapůjčit si jeden z notebooků, zakoupených pro potřeby projektu.
Akademičtí pracovníci budou motivováni možností zúčastnit se každoročně
konference uživatelů, kterou pravidelně v různých zemích EU pořádá ﬁrma
WebCT. Tato konference významně přispívá k vytváření vysokoškolské komunity, používající systém WebCT, a je vhodnou platformou pro šíření příkladu
dobré praxe.

Doba trvání

prosinec 2006 – červen 2008

Kontaktní osoba

RNDr. Petra Poulová Ph.D.

Organizace

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

E-mail, www stránky

petra.poulova@uhk.cz, http://ﬁm.uhk.cz/rekap/

Telefon

493 331 233
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