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PODSTAWY ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNING
Podstawy zarz dzania projektami e-Learning (MOODLE02) Ka dy projekt, tak projekty eLearning, wymagaj dobrego zarz dzania. Dobre zarz dzanie projektem, odpowiednie
przygotowanie zawarto ci kursów (kontent) mog zagwarantowa wdro enie szkole eLearning.
Celem tego szkolenia jest wprowadzenie do Zarz dzania Projektami e-Leaning oraz zwrócenie
uwagi na te elementy, które wymagaj szczególnej uwagi.
Podczas tego szkolenia omawiamy najwa niejsze tematy zwi zane zarz dzaniem projektami eLearning.
Przeznaczenie Osoby, które chc
e-Learning.
Czas trwania

powodzeniem wdro

zdalne nauczanie metod

dzie

Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien:
Zna zasady prowadzenia projektów (wprowadzenie do zarz dzania projektami).
Zna zasady prowadzenia projektów e-Learning.
Wymieni osoby, które powinny bra udzia
projektach e-Learning, ich role oraz
przypisane umiej tno ci.
Zna standardy, które obowi zuj
prowadzeniu projektów e-Learning (Scrum, SCORM,
model ADDIE).
Program szkolenia
Krótkie wprowadzenie do szkolenia.
Definicja e-Learning (oficjalnie oraz nieoficjalnie).
Przyk ad le zaplanowanego projektu e-Learning (zalety, wady, konsekwencje, zagro enia, co
warto poprawi ). Pokaz kursu, wykonanego na platform e-Learning Moodle.
Wprowadzenie do zarz dzania Projektami (Project Management):
Czym jest zarz dzanie projektami praktyce?
Podstawowe nazewnictwo zwi zane zarz dzaniem projektami.
Ogólne etapy prowadzenia projektów, podstawowe informacje.
Podstawowe zasady prowadzenia projektu, zako czenia projektu sukcesem.
Wprowadzenie do metodyki SCRUM
Wprowadzenie do zarz dzania projektami e-Learning:
Czym si ró ni projekty e-Learning od zwyk ych projektów?
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Planowanie projektów e-Learning, tworzenie dobrego planu wdro enia zdalnego
nauczania metod e-Learning.
Etapy projektów e-Learning:
o Projektowanie kursu (Design).
o Tworzenie kursów (Development).
o Przegl danie poprawianie kursów (Review).
o Wdro enie kursów (Deploy).
Osoby zwi zane projektami e-Learning:
o Role osób projektach e-Learning oraz ich miejsce projekcie.
o Charakterystyka ról osób, które bior udzia
projektach e-Learning. Wymagane
umiej tno ci osób, które bior udzia
projekcie.
Standardy

koncepcji e-Learning (wprowadzenie):

Standardy

platformach e-Learning kontencie (np. SCORM, model ADDIE).

Podsumowanie szkolenia
Materia

szkoleniowe

uchacze otrzymuj materia szkoleniowe
DVD dodatkowymi materia ami.

zyku polskim, do których jest do czona
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