EU-mátrix elemek

Projekt akroníma: EU-mátrix elemek
A projekt címe: Európai Uniós ismeretek távoktatási anyagának fejlesztése és bevezetése elearning környezetben
A program támogatója: Apertus Közalapítvány
Szerz dés száma: K2118/2002
Apertus támogatás: 8 000 000 Ft
Teljes költségvetés: 9 000 000 Ft
Konzorcium:
Miskolci Egyetem, Európa Gazdaságtana Intézet és Észak-magyarországi Regionális Távoktatási
Központ
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - BOKIK
Célkit zések:
•

Hazai fels oktatási és közm vel dési intézmények, valamint EU információs pontok széleskör
együttm ködésére alapozott távoktatási rendszer kialakítása,

•

az Európai Unió társadalmi, gazdasági viszonyainak megismerését, integrációs törekvéseinket
támogató, a felkészülést segít , sokoldalúan hasznosítható oktatási anyagok kidolgozása –
korszer és hatékony oktatási módszerek, információs és kommunikációs technológiák
alkalmazásával,

•

három, egyenként 30 órás tantárgy interaktív tananyagának kidolgozása az alábbi témakörökben:
- Európai pénzügyi piacok
- EU munkaer piaca
- Európai válságkezelési esettanulmányok

A kurzus jellemz i:
•

Többcélúság - a fejlesztés eredményeként összeállított tananyag széles körben hasznosítható
volt. Ennek megfelel en különböz (vállalkozói, közm vel dési, oktatási) tanfolyami jelleg át- és
továbbképzésnél, OKJ oktatásban, graduális-, posztgraduális és PhD képzésekben lehetett
alkalmazni.

•

Moduláris felépítés - a modulok egyrészt önállóan meghirdethet ek voltak, másrészt épít kockaszer en rakhatták össze a képzési célnak, ill. az akkreditációs elvárásoknak megfelel en

•

Magas színvonal – a modulok fejlesztését átlagosan 20 éves oktatási tapasztalattal, tudományos
min sítéssel, távoktatási gyakorlattal, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkez egyetemi oktatók
végezték

•

Gyakorlat-orientált, probléma-megoldásra, esettanulmányok feldolgozására épül
tanulási
módszereket alkalmazva növelte a képzésben résztvev k sokoldalú kompetenciáját, a tanult
ismeretek alkalmazására vonatkozó képességeit.

Célcsoport:
A kidolgozandó tanulási egységek
•

többféle célcsoport számára, különféle képzési programok elemeiként hasznosíthatóak voltak,
napjaink legfontosabb közgazdasági kompetenciáinak fokozását célozták, széleskör képzési
igényt elégítettek ki,

•

országosan, illetve a határon túl is meghirdetésre kerültek, korszer , naprakész ismeretek
korszer , rugalmas képzési formákban való közvetítése révén sokirányúan támogathatták
integrációs törekvéseinket és a határon túli magyar nemzetiség ek versenyképes tudáshoz való
jutását.

