Projekt Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora
diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu
http://learn.sk/moodle/
Ústav verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave ako riešiteľské pracovisko projektu v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje od marca 2010 do februára 2012 projekt
Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov
aplikovaného výskumu.
Prípravu projektu podnietila najmä nedostatočná miera využívania moderných technológií vo vzdelávaní
verejnej správy a nevyhovujúca forma a úroveň v súčasnosti používaných e-learningových nástrojov.
Nepriaznivú situáciu v týchto oblastiach zlepšujeme vývojom softvérového prototypu, ktorý je postavený na
výsledkoch výskumu potrieb v oblasti online vzdelávania verejnej správy a analýzy e-learningových
softvérových riešení využívaných v súčasnosti.
E-learning na FSEV UK sa stáva bežnou súčasťou výučby. Máme už niekoľko ročníkov absolventov,
zapájajú sa aj všetci interní učitelia a stále viac aj externí. Pre našich študentov, doktorandov a absolventov
sa platforma moodle, na ktorej sa vrámci projektu „Tvorba softvérového prototypu pre online
vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu“ finalizuje
aktualizovaný softvérový prototyp, stáva domovskou platformou,kde nájdu všetky informácie k jednotlivýcm
predmetom, od syláb až po povinné texty, literatúru, zadania. Študenti aj doktorandi získali skúsenosti so
skúšaním i hodnotením cez tento nástroj. Majú možnosť systematicky si dotvárať východiská pre svoje
seminárne aj diplomové práce. Softvér zostavuje pracovné skupiny, eviduje výsledky a podporuje hovoriaci
program ľudí so zrakovým postihom. E-learningový prototyp je aj platforma, kam sa pre aktuálne informácie
môžu všetci aj s odstupom času vrátiť.
Prínos učiteľov je v aktívnom navrhovaní zmien, aktualizácii, modifikácii prototypu v súlade so špecifickými
požiadavkami, ktoré sa viažu k jednotlivým predmetom.
Prínos pre učiteľov je v požiadavke koncepčnej prípravy, potrebe premyslenej logiky výstavby predmetu od
tvorby syláb cez zadania, čiastkové hodnotenia, prácu s literatúrou až po skúšanie. Prototyp pritom
zabezpečuje tak uchovanie a kontinuitu podkladových materiálov ako aj ich okamžitú aktualizáciu.
S portálom v súčastnosti pracuje cez 2300 užívateľov.
Záujem o využitie vyvíjaného e-learningového prototypu, ktorý nadobúda konečnú podobu, rastie. Projekt
skutočne prispieva k transferu technológií do praxe vzdelávacích aj výkonných inštitúcií verejnej správy na
Slovensku. Vytvorený a priamo vo výuke testovaný vzdelávací nástroj umožňuje čo najširšie a čo
najefektívnejšie využitie možností najmodernejších technológií v online vzdelávaní a plne reflektuje potreby
študentov, učiteľov i celého spektra zástupcov verejnej správy nielen na Slovensku, ale aj v ďalších
krajinách strednej a východnej Európy. Jeho šírenie aj v susedných krajinách podporia jazykové mutácie
kľúčových častí a manuálov. Dostupné budú okrem slovenčiny a dôležitých informácií v angličtine aj
v ruštine, srbštine, poľštine a rumunštine.

Experimentálne a testovacie pracovisko na Ústave verejnej politiky, ktoré vrámci projektu vzniklo bude
môcť pokračovať v následnom testovaní a overovaní nových funkcionalít a námetov na rozšírenie aktívnej
komunikácie študent - učiteľ.
V rámci diseminácie ponúkame








učebné plány - sylaby a postupy vo výuke predmetov odboru Verejná politika na novom Moodle
prototype ako vzor. Nové moduly a nové funkcionality vyvinuté v spolupráci s tímom profesora
Fikara z STU
skúsenosti a dopady využívania Protopypu pri výuke Verejnej politiky (vzdelávanie verejnej správy:
štátnej správy aj územnej samosprávy)
protopyp nového Moodle ako software. Celý – na stiahnutie z pripravovanej web stránky projektu
(jar 2012)
manuál učiteľa a manuál študenta k používaniu prototypu
možnosť naplniť softvérový prototype vlastným obsahom a následne modifikovať aj samotný
prototyp
odborné konzultácie (know how ÚVPE a STU)
a) ako s prototypom pracovať, spravovať ho (STU)
b) ako prototyp funguje na FSEV, skúsenosti, postup pri príprave a spracovaní predmetu výučby
do požadovaného tvaru, spracovanie jednotlivých doplnkových dokumentov
c) administrácia – praktické skúsenosti a odporúčania

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja vrámci Operačného programu
Výskum a vývoj.
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