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OZNÁMENIE
spustenie e-platformy s interkulturálnymi skúsenosťami s podporou SCL
(Student-Centred Learning)
Pre koho je e-platforma určená: študenti bakalárskeho alebo inžinierskeho stupňa štúdia, študujúci v oblastiach zameraných na
financie, podnikanie a obchod.
Aké sú výhody e-platformy:
1. Štvrťročné stretnutia so študentami v rámci fakultných predmetov a iných aktivít študentov zamerané na informovanie
a podnecovanie záujmu o participáciu na rozličných formálnych a neformálnych stretnutiach využívajúcich inovačné
postupy, on-line interakcie podporujúce tvorivé myslenie, podnikateľské myslenie a medzikulturálne a občianske postoje.
2.

Štvrťročné školenia určené pre každý modernizovaný kurz/predmet, uskutočňovaný v rámci vyučovaných predmetov
a iných aktivít študentov s podporou SCL metód, napr. rozličných aktivít v rámci prezenčnej výučby, interakcií účastníkov
prostredníctvom e-platformy.

3.

Pravidelné personalizované stretnutia, realizované každý druhý mesiac, uskutočňované v rámci výučby fakultných
predmetov a ďalších študentských aktivít prostredníctvom nástrojov e-platformy, využívajúce obsah platformy: učebné
materiály, databázy údajov a poznatkov, nástroje pre skupinovú spoluprácu, diskusné fóra určené na hľadanie riešenia
rozličných problémov, vytváranie sietí a interakciu medzi študentami, ktoré umožnia vytvárať inovatívne domáce zadania
a projekty založené na riešení reálnych problémov z oblastí priemyslu a podnikania.

4.

Diskusné fóra dostupné v rámci výučby fakultných predmetov a ďalších študentských aktivít zamerané na získanie
a zdieľanie používateľských skúseností.

5.

Štvrťročné stretnutia zamerané na vyhodnotenie zručností digitálneho a kritického myslenia získaných prostredníctvom
aktivít SCL a personalizovaných vzdelávacích stretnutí, nasledované priebežnými ročnými stretnutiami, kde sa bude
analyzovať miera plnenia vzdelávacích výstupov testovaných a modernizovaných predmetov.
Multikulturálna e-learningová platforma projektu je dostupná prostredníctvom:
http://89.238.233.146:2018/course/index.php?categoryid=4/

Pre viac informácií, noviniek a prihlásenie na odber newslettra nájdete na stránke projektu
https://www.inolearn4bees.org/contact, na FB stránke projektu, alebo na našej fakultnej stránke https://www.ekf.tuke.sk

Ste vítaní!
Za projekt je na fakulte zodpovedný: Ing. Radovan Dráb, PhD.
"Tento materiál je vyrobený s finančnou podporou Európskej komisie. Autori, Národná agentúra a Európska komisia nie sú zodpovední za to, ako bude obsah
informácií použitý "

