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“Vývoj digitálních modulů založených na
individuálním organizování vzdělávání pro
znevýhodněné skupiny - ModuSOL”
PŘEDSTAVENÍ
PROJEKTU
Projekt
2017-1-DE02-KA202004138 se nazývá Vývoj digitálních
modulů
založených
na
individuálním
organizování
vzdělávání
pro
znevýhodněné
skupiny – ModuSOL. Projekt byl
schválen
Národní
agenturou
Erasmu v Německu v rámci
programu
EU
Erasmus+
2014-2020.
Projekt byl schválen v rámci
klíčové aktivity: Spolupráce na
inovacích a výměně osvědčených
postupů.
Hlavním cílem projektu je rozvoj
inovací prostřednictvím integrace
a tvorby digitálního učebního
obsahu v různých digitálních
formátech, čímž se tak dosáhne
zlepšení transverzálních digitálních
kompetencích jak u učitelů, tak
u studentů.

TŘETÍ
MEZINÁRODNÍ
JEDNÁNÍ

PARTNEŘI
Strategické
partnerství
odpovědné za realizaci projektu
ModuSOL tvoří pět partnerů ze
4 různých zemí:

Jednotliví partneři přijeli do
Dundee ve Skotsku ve dnech
8. – 9. listopadu 2018 na třetí
mezinárodní projektové setkání.
Hlavními body jednání byla
evaluace a zpětná vazba první
mezinárodní vzdělávací aktivity
v Santanderu a příprava druhé
vzdělávací aktivity v Praze.

Berufsförderungswerk
(Německo), projektový
koordinátor;
RegioVision
(Německo);

Partneři zároveň diskutovali o
nejlepších příkladech dobré
praxe a o možných způsobech
diseminace
a
představení
projektu širší veřejnosti.

Dundee and Angus
College (Skotsko);
INSTITUT
INPRO, a.s.
(Česká republika)
DECROLY
(Santander,
Španělsko), jako
projektoví partneři.

CÍLE
ModuSOL je projekt spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených
postupů.
Hlavním cílem projektu je rozvíjet digitální učební obsah založený na
samostatně řízených modulech pro výuku a učení adresovaný
znevýhodněným cílovým skupinám
Rozsah projektu bude zaměřen na vývoj výše zmíněného digitálního
obsahu a také bude zaměřen na školení učitelů v zemích, kde se projekt
realizuje.
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NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
V rámci projektu se v prosinci 2018 uskuteční druhá
mezinárodní vzdělávací aktivita v Praze, které se zúčastní
24 učitelů a školitelů. V návaznosti na první vzdělávací
aktivitu v Santanderu, účastníci se budou vzdělávat v dalších
oblastech využívání digitálních technologií a nástrojů pro
výuku.
Dále v průběhu roku 2019 každá z partnerských organizací
uskuteční několik regionálních workshopů, které budou mít
za cíl otestovat metodologii vyvinutou během jednotlivých
vzdělávacích aktivit. Zároveň bude zahájeno plánování
regionální diseminační konference spolu se závěrečnou
projektovou konferencí v Berlíně, které se uskuteční ke konci
léta 2019.

OBECNÉ INFORMACE

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Vývoj a uskutečnění dvou mezinárodních
vzdělávacích aktivit s cílem tréninku
vyučujících v možnostech tvorby digitálních
výukových materiálů je klíčovým bodem
celého dvouletého projektu.
Tato tréninková setkání se uskutečnila či
uskuteční v Santanderu ve Španělsku a v
Praze v České republice. Účastní se jich
učitelé a školitelé ze všech zemí
partnerských organizací.
Dalším z připravovaných výsledků projektu
je vývoj kompletního tréninkového programu
jak pro školitele, tak pro studenty, shrnující
návody a možnosti využití digitálních
tréninkových materiálů.
Projekt
ModuSOL
bude
ukončen
závěrečných mezinárodním jednáním, na
kterém budou představeny všechny jeho
výsledky, výstupy a připravované výukové
materiály.

Během mezinárodního projektového jednání v Dundee
se partneři zúčastnili pěší procházky po městě a byli
seznámeni s historií města a jeho současným
inspirativním rozvojem a rekonstrukcí lákajícím nové
investice a řpíležitosti pro místní komunitu obyvatel.
Partneři byli také seznámení s areálem Univerzity
Dundee and Angus a jejich prací se studenty a digitálním
zázemím.

