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V druhom a treťom štvrťroku 2009 prebiehala príprava finálnych verzií študijných materiálov pre pilotné kurzy „Prírode
blízke obhospodarovanie lesa“ a „Kvalita dreva a obchod s drevom“. Tieto materiály sú dostupné na e-learningovej platforme
projektu, na adrese www.e-learning.nlcsk.sk. Boli pripravené dva typy on-line testov – testy o otázkami s výberom viacerých
odpovedí a testy (cvičenia) s opisnými odpoveďami.
Tretí projektový meeting plánovaný v decembri ako prezenčné stretnutie sa z časových dôvodov uskutočnil on-line
komunikáciou cez Skype a e-mail. Predmetom komunikácie a diskusie boli e-learningové materiály pripravené pre pilotný kurz,
organizácia pilotného kurzu a príprava predbežnej správy projektu. On-line forma komunikácie bola vhodná keďže už takmer
všetky materiály pre pilotný kurz boli pripravené v digitálnej forme a dostupné na platforme. V decembri sa uskutočnilo aj
stretnutie s projektovým partnerom Mestské lesy Košice – predmetom stretnutia bola detailná organizácia pilotných kurzov.
Dištančná (e-learningová) časť pilotných kurzov bude prebiehať od marca do júna. V rámci prezenčnej časti sa v tomto období
zorganizuje jedna prezenčná prednáška s odbornou exkurziou na tému „Kvalita dreva a obchod s drevom“. Prezenčná časť kurzu
„Prírode blízke obhospodarovanie lesa“ bude pozostávať z jednej prezenčnej prednášky a troch odborných exkurzií
V decembri bola do Agentúry programu celoživotného vzdelávania zaslaná priebežná správa projektu.
Pilotné kurzy na platforme www.e-learning.nlcsk.sk sú pripravené na spustenie. Boli pripravené manuály pre používateľov elearningovej platformy – pre používateľov (účastníkov pilotného kurzu) ako aj pre lektorov. Zorganizovali sa stretnutia s lektormi,
kde boli oboznámení s detailnou organizáciou kurzov („blended learning“), pripravenými materiálmi a ich úlohami počas trvania
pilotných kurzov.
Spustenie pilotného testovania je naplánované na 26. 3. v Prešove, kde bude účastníkom prezentovaný portál, materiály
a budú im distribuované manuály na používanie e-learningovej platformy spolu s prístupovými údajmi. Inštruktáž bude súčasťou
prezenčnej prednášky a exkurzie kurzu „Kvalita dreva a obchod s drevom“. Pilotný kurz bude pokračovať on-line aktivitami.
Prezenčná prednáška kurzu „Prírode blízke obhospodarovanie lesa“ je naplánovaná na 7.4. 2010 na Duchonke, kde sa na druhý
deň uskutoční aj odborná exkurzia s danou tematikou. Ďalšie dve odborné exkurzie pre účastníkov pilotných kurzov sú plánované v
máji.
V prípade, že máte záujem zapojiť sa do pilotného testovania ako účastník kurzu, kontaktujte nás na e-mailvej adrese
Michal.Vanco@nlcsk.sk . Na požiadanie Vám ihneď vytvoríme Váš e-learningový profil a zašleme prihlasovacie údaje pre
plnohodnotný prístup na platformu spolu s ďalšími informáciami o organizácii pilotného kurzu.
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