e-Taster
Projekt akroníma/rövid cím: e-Taster
A projekt címe: e-Taster – rövid, ingyenes on-line kurzusok – többnyelv , nemzetközi képzés
A program támogatója: Socrates Minerva
Szerz dés száma: 116684-CP-1-2004-0-HU-MINERVA- M
Teljes költségvetés: 470.241 EUR
Anyagi támogatás: 296.354 EUR
Az ÉMRTK-nak jutó támogatás: 47.630 EUR
Konzorcium:
E-Kollégium Közhasznú Alapítvány - HU
Mimóza Kommunikációs Kft. - HU
European Association of Distance Teaching Universities – EADTU - NL
University of East London – UeL - UK
University of Plovdiv Paisii Hilendarski - BG
Distance Education Study Centre at Kaunas University of Technology - LT
Politechnical University of Timisoara - RO
Miskolci Egyetem, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ - koord. - HU
Célkit zések:
Az eTaster projekt keretében a nyugat-európai és közép-kelet-európai távoktatási szervezetek
széles köre – melyet két nemzetközi hálózat, az EADTU (European Association of Distance
Teaching Universities)
és az e-Kollégium Alapítvány képvisel – korszer szemlélet
nemzetközi távoktatási együttm ködési formák kidolgozását t zte ki céljául.
A projekt közvetlen célkit zései:
• Korszer , egységes e-learning módszertanra épül tananyagok kidolgozása 12 rövid, nem
akkreditált, önálló, ún. „Kóstoló” kurzus együttm ködésben történ tananyag-fejlesztése
során – e kurzusokat számos országban, az érdekl d k széles körei számára ingyenesen
elérhet vé tesszük,
• Kurzusainkat többnyelv formában (a 12 kurzusból 4-4 kurzus elérhet lesz 10 nyelven),
nemzetközi együttm ködésben hirdetjük és szervezzük meg,
• Képzéseink során elemezzük a különböz
szint
tanulás-támogatási rendszerek
alkalmazásának pedagógiai, módszertani aspektusait (az egyéni, teljesen önálló tanulástól
a kollaboratív tanulási hálózatokig,
• Különböz , korszer e-learning megoldásokat próbálunk ki és értékelünk – hangsúlyt
helyezve a különböz Tanulásszervez Keretrendszerek (LMS=Learning Management
System) egymás közötti átjárhatóságára, kompatibilitására és a tananyag-elemek (Learning
Object Metadata (LOM) =metaadatok) újrahasznosíthatóságára.
A tananyag-tartalmak copyright-mentes továbbfelhasználását biztosítjuk az európai
távoktatási szervezetek számára, engedélyezve a tananyagelemek beintegrálását és
m ködtetését a saját maguk által használt elektronikus keret-rendszerekben, továbbá
kedvez licence-feltételeket ajánlunk a projektben alkalmazott többnyelv elektronikus
keretrendszerben történ alkalmazásához.
Sokoldalú, m köd képes hálózati együttm ködési modelleket tesztelünk a nemzetközi
képzési programok megvalósításának el segítésére, a „digitális szakadék” csökkentésére.

