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Razvoj in testiranje modulov e-
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Ustrezna uporaba informacij in komunikacijskih

učenja za usposabljanje

tehnologij predstavlja prioriteto v poklicnem

učiteljev, ki poučujejo na

izobraževanju in usposabljanju v Evropi.
Kljub številnim uspešnim programom, pilotskim

Stiftung Bildung & Handwerk

German-Bulgarian Centre for Vocational

Germany

Education and Training Pleven

projektom in iniciativam, obstajajo med državami

Bulgaria

izobraževanja in usposabljanja,

članicami Evropske unije precejšnje razlike pri
izvajanju programov e-učenja v poklicnih šolah in
institucijah

poklicnega

izobraževanja

za delo e-tutorjev v Evropi.

in

usposabljanja.

Saksa Technoologiakool Pärnu
Leading Interactive GmbH

Estonia

Germany

Med zahtevami za povečanje vrednosti e-učenja v
poklicnem izobraževanju in usposabljanju so:
Poučiti tutorje o prednostih e-učenja

področju poklicnega

Noorderpoort College

Pro-Eco d.o.o,

The Netherlands

Slovenia

Usposobiti učitelje za izvajanje nalog e-tutorjev
Innovación y Cualificación

University of Paderborn, Centre

Spain

for Vocational Education and Training
Germany

Projekt je finančno podprla Evropska skupnost. Ta
publikacija (obvestilo) odraža izključno avtorjeva stališča,
zato Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli
GD Bildung und Kultur

uporabo informacij, ki jih vsebuje to sporočilo.

Programm für lebenslanges Lernen

Beno Stern
beno.stern@pro-eco.si
Tel: +386 1 565 45 67
Fax: +386 1 565 45 66
Pro-Eco d.o.o.
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CILJI

DODATNI VPLIVI

1. Zasnova, razvoj in certifikacija modulov e-učenja

Povečati poznavanje prednosti in možnosti, ki jih

za usposabljanje učiteljev, ki poučujejo na področju

ponuja e-učenje v poklicnem izobraževanju in

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, za e-

usposabljanju

tutorje; oblikovanje trajnostnih e-kompetentnih
Ozavestiti ciljno skupino in javnost glede

timov.

možnosti in priložnosti, ki jih prinaša e-učenje
Ti moduli bodo na voljo v angleškem in nemškem
jeziku; ob zaključku projekta bodo na voljo tudi v

V Evropi povečati število učiteljev v poklicnem

drugih jezikih projektnih partnerjev. Moduli so

izobraževanju

namenjeni samostojnemu učenju ter učenju ob

poučevanju uporabljajo e-učenje

in

usposabljanju,

ki

pri

podpori tutorjev v kombinaciji s tradicionalnim
Vzpodbujanje učenja, ki temelji na koncentraciji

načinom učenja.

učenca

2.

Prenos uspešnih elementov projekta »E-šola«,

»Evropski e-tutor«, »Vseživljenjske veščine,
pridobljene med izobraževanjem odraslih na

3.

področju obrti« in »E-kompetence« za poklicno

izobraževanju, in usposabljanje za e-tutorje s

izobraževanje in usposabljanje v izbranih državah

pomočjo testiranja razvitih modulov e-učenja v

Usposabljanje učiteljev, ki poučujejo v poklicnem

(Nemčija, Nizozemska in Bolgarija), kot tudi

izbranih državah; oblikovanje trajnostnih e-

izoblikovanje pristopa do e-kompetentnih timov.

kompetentnih timov.

4.

Transfer von Innovation und Wissen in Bezug auf

E-Learning in Berufsschulen und allgemein in der
beruflichen Bildung.

5.

Vrednotenje ter posredovanje

izdelkov projekta »E-TU-MODU«.

rezultatov in

