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Streszczenie projektu
Priorytety projektu:
• Horyzontalny: innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Pobudzanie kreatywności i świadomości
kulturowej.
• Szkolnictwo wyższe: doskonalenie umiejętności cyfrowych i przezwyciężanie cyfrowych
dysfunkcji
Kluczowe tematy: nauczanie otwarte i na odległość. Nowe, innowacyjne programy nauczania /
metody dydaktyczne / szkolenia / opracowywanie kursów. Współpraca międzynarodowa,
stosunki międzynarodowe, współpraca rozwojowa
Cele projektu:
• Rozwój kompetencji cyfrowych i dostosowanie umiejętności kadry akademickiej do wymogów
edukacji online w okresie pandemii
• Podniesienie jakości nauczania on-line i na odległość w instytucjach partnerskich
• Poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni partnerskich
• Opracowanie cyfrowych narzędzi i materiałów dydaktycznych do wybranych kursów
• Internacjonalizacja instytucji partnerskich
• Stworzenie platformy współpracy z ekspertami w dziedzinie edukacji on-line oraz rozwoju
cyfrowych narzędzi i materiałów dydaktycznych
• Wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i innowacyjnych pomysłów w dziedzinie nauczania na
odległość
Zadania projektowe:
• Prowadzenie międzynarodowych szkoleń i warsztatów w zakresie digitalizacji nauczania
akademickiego
• Opracowanie cyfrowych / wirtualnych materiałów dydaktycznych do zastosowania w
wybranych kursach nauczania online / na odległość

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania platform edukacyjnych do
edukacji on-line w instytucjach partnerskich projektu
• Współpraca z placówkami specjalizującymi się w kształceniu na odległość
• Praktyczne wykorzystanie nabytych kompetencji w celu opracowania cyfrowych materiałów
dydaktycznych
• Organizacja międzynarodowych spotkań projektowych w formacie rzeczywistym lub on-line w
zależności od sytuacji epidemiologicznej
Rezultaty projektu:
• 46 godzin szkolenia dla 20 osób personelu konsorcjum w zakresie digitalizacji instrukcji
akademickich - opracowanie programu i szkolenie pilotażowe
• Opracowanie międzynarodowego programu studiów/specjalizacji i sylabusów do kursów
• 16 jednostek edukacyjnych w formie cyfrowej (e-wykłady, e-tutoriale, e-prezentacje, esamoocena itp.)
• 1 międzynarodowy elektroniczny przewodnik metodyczny do kursów (dla wykładowców)
• Opracowanie międzynarodowego podręcznika elektronicznego (dla studentów),
• Doskonalenie umiejętności językowych, społecznych i zarządczych członków konsorcjum.

