Régiós sikerek – a sikeres régiókért

Távoktatási
kompetencia-kurzus
fejlesztés az
észak-magyarországi
régióban

A projektet az

Európai Unió
támogatja

A program támogatója: “Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és
fels oktatásban” Phare HU0105-03 Program
Szerz dés száma: EM/0105-03-01-0025
Teljes költségvetés: 110 000 EUR
PHARE támogatás: 99 000 EUR
Konzorcium:
Miskolci Egyetem, Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ Kontraktor
BOKIK – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Miskolc
Progressio Bt., Mez kövesd
Dél-Borsodi Regionális Fejlesztési Társulás, Mez kövesd
Andrássy Gyula M szaki Középiskola, Miskolc
Contact Stúdió Kft., Miskolc
Célkit zések:
A régió gazdasági versenyképességének fokozása a gazdálkodási és vállalkozási
ismeretek és kompetenciák fejlesztése révén, hatékony, hálózati együttm ködésben
kialakított képzési rendszerek fejlesztésével és alkalmazásával. A moduláris felépítés
képzési rendszer kötelez és választható tárgyak folyamatosan b vül kínálatával
rugalmas lehet séget biztosított a célcsoportok speciális igényei, az egyéni
felkészültség és a szakmai érdekl dés szerinti differenciált tanulási útvonalakra. A
képzés hatékony és rugalmas távoktatási formában valósult meg, korszer
elektronikus tanulás-támogatási e-learning keret-rendszerben, multimedia elemekkel,
informatikai kommunikációs lehet ségekre épül
csoport-munka feladatokkal,
gyakorlat- és siker-orientált szemléletre építve.
Célcsoport:
• fels oktatás levelez
graduális képzésben résztvev
hallgatók, pályakezd
diplomások
• feln ttképzésben a potenciális vállalkozók, kényszervállalkozókból sikeres
vállalkozóvá válni kívánó KKVk, családi vállalkozássá b vülésük révén a jöv
generáció számára is a helyben maradás feltételeként munkalehet séget,
perspektívikus életpályát kínálni szándékozó vállalkozók.
• önkormányzati szerepl k, közalkalmazottak, köztisztvisel k, akik a kistérségek
vállalkozás-fejlesztését el segíthetik.
A projekt során megvalósuló tevékenységek:
• moduláris képzési rendszer kidolgozása a graduális és a feln ttképzésre vonatkozó
elvárásokkal, a célcsoportok tanulási igényeivel és az akkreditálási eljárásokkal
koherens módon,
• tananyag-fejlesztés - 11, egyenként 10 órás modul távoktatási formában való
kidolgozása, távoktatás-módszertani és e-learning elemek és rendszerek és a
tanulás-támogatási rendszer kidolgozása és kísérleti bevezetése,
• kísérleti kurzusok megvalósítása 3 megyében, 2 graduális és 9 feln ttképzési
csoportban, eltér célcsoportoknak és specializált tanulási útvonalakkal - folyamatos
monitoring, visszajelzések értékelése, akkreditációs eljárások elindítása,
• marketing stratégia és munkaterv kidolgozása, oktatási és vállalkozói hálózati
kapcsolatok fejlesztése, disszeminációs rendezvények, promóciós anyagok készítése
és tájékoztató/népszer sít programok szervezése.

Észak-Magyarországi
Regionális Távoktatási
Hálózat

További információk:
Észak-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ
3515 Miskolc, Egyetemváros
Telefon / Fax: (46) 565-370
e-mail: rekemrtk@uni-miskolc.hu

http://www.emrtk.uni-miskolc.hu

