Startvonalon
Projekt akroníma: Startvonalon
A projekt címe: Startvonalon az e-learning széleskör bevezetése Észak-magyarországon
A program támogatója: Apertus Közalapítvány
Szerz dés száma: K 4202/2004
Apertus támogatás: 3 960 000 Ft
Teljes költségvetés: 5 120 000 Ft
Konzorcium:
Miskolci Egyetem
Célkit zések:
• Korábbi 3 Apertus és 1 PHARE pályázatunkban készített modulok COEDU e-learning keretrendszerbe
illesztése,
• tananyagfejleszt k és szerkeszt k felkészítése a bevezetésre, képzések beindítása az Egyetem nappali és
levelez , valamint a régió feln ttképzési programjaiban,
• angol nyelv demo kurzusok fejlesztése
A pályázat tudományterületi besorolása:
• Gazdaságtudomány, m szaki tudományok, bölcsészettudomány, vezetés-szervezés
Tevékenységek:
Rendszerfejlesztés – szerver b vítés és szoftver-licensz vásárlás, informatikai bevezetés.
Az egyetemi oktatók, tananyag-fejleszt k és szerkeszt k, képzésszervez k, továbbá a regionális partnerek
szakért inek felkészítése, folyamatos módszertani támogatás és rendszer-felügyeleti support
4 képzési program kiválasztott moduljainak beintegrálása a COEDU keretrendszerbe,
angol demo verziók készítése.
Kísérleti képzés beindítása 100 f levelez és feln ttképzésben résztvev és 100 f nappalis hallgató részvételével
Célcsoport:
A projekt keretében négy korábbi pályázat során kidolgozott tananyag-modulok egységes e-learning
keretrendszerbe integrálását kívántuk megvalósítani. Ezek három tudományterületet fednek le és különböz képzési
szint célcsoportok képzési igényeit elégítették ki:
• EU mátrix elemek egy modulja az EU Tanulmányok nappali alap - és levelez másoddiplomás képzésben
résztvev hallgatóinak programjához illeszkedett,
• e-nyelv és kultúra egy modulja a Bölcsészettudományi Kar tanárképz és tanár-továbbképz programja,
nappali és levelez hallgatóknak,
• N i vállalkozók számára fejlesztett képzés moduljai több karon meghirdetett választható tárgy, a Magatartás és
viselkedésformák keretében és feln ttképzési programként,
• Korszer m szaki ismeretek angolul c. PHARE projekt egy modulja gyakorló mérnökök, ipari szakemberek
feln ttképzési programja, melyet 2004 évben feln ttképzési akkreditációra nyújtottunk be.
Eredmények:
Infrastruktúra fejlesztése – saját szerver, m köd képes rendszer
Tananyagfejlesztés:
• az EU mátrix c. projekt egy moduljának,
• a Kett r l egyre c. Apertus projekt teljes anyagának,
• az e-nyelv és kultúra c. Apertus projekt egy moduljának és a
• Korszer m szaki ismeretek angolul c. PHARE projekt egy moduljának beintegrálása a COEDU
keretrendszerbe – összesen kb. 160 ekv. óra anyagának megfelel en
• angol nyelv demo anyagok, kb. 60 oldal terjedelemben
Oktatók, tananyagfejleszt k és szerkeszt k, képzésszervez k felkészítése – 15 +10+10 f , 4+2+2 nap
Kísérleti képzés beindítása 2004/2005 tanév elején 100 f levelez és feln ttképzésben résztvev és 100 f nappalis
hallgató részvételével
Értékelés, disszemináció – rendezvény: m helyvita, disszeminációs és marketing terv kidolgozása
Három éven át a képzés folyamatos meghirdetése, megszervezése a régió több feln ttképzési intézményének
együttm ködésében.

