Postup SZU v rámci pripravovaného projektu sú
nasledovné:
•
•
E-LEARNING NA SZU
E-learning patrí medzi moderné metódy dištančného vzdelávania
a vytvára akýsi most medzi samoštúdiom bez prítomnosti lektora
a kontaktným štúdiom, pre ktorý je charakteristický priamy vzťah lektor
- študent. Jeho zavedenie do pedagogického procesu umožnilo
masívne nasadenie informačných technológií do škôl, univerzít
a ďalších vzdelávacích inštitúcií, rozvoj komunikácií pomocou internetu
a rozvoj multimediálnych metód v informačných technológiách.
Charakteristickými znakmi e-learningu je samoštúdium textov,
headlineov, obrazových a zvukových informácií, ale aj video či
audiozáznamu. Jeho neoddeliteľnou súčasťou a veľkou výhodou je
možnosť priebežného overovania si znalostí tak, že študent je aj sám
schopný posúdiť rozsah vedomostí, ktoré počas štúdia nadobudol.
Medzi výhody e-learningu patrí dostupnosť štúdia možnosť, štúdia
študovať keď má študent na štúdium čas. Pomerne dobrá ﬂexibilita pri
príprave a inovácii učebných textov. Za najväčšiu nevýhodu považujeme
izolovanosť študenta pri štúdiu a náročnosť tvorby študijných materiálov.
V medicíne je možné použiť e-learning všade tam, kde sa
nevyžaduje nácvik praktických zručností študenta a preto vo väčšine
medicínskych disciplín je možné použiť e-learning na skvalitnenie
teoretickej výučby. Súčasne sa ním ušetrí čas na praktický nácvik
zručností, pre ktorý je potrebný priamy kontakt učiteľ - študent a priamy
kontakt študent – pacient.

PILOTNÝ PROJEKT DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA
ZAMERANÝ NA E-LEARNING PRE ZAMESTNANCOV
A POSLUCHÁČOV SZU
Slovenská zdravotnícka univerzita v pilotnom programe si
postavila úlohu:
• overiť možnosti použitia e-learningu v štúdia viacerých
zdravotníckych odborností,
• naučiť pedagogických pracovníkov univerzity tvoriť e-learningové
materiály,
• zefektívniť vyučovací proces s dôrazom na rozšírenie priestoru pre
nácvik zručností v zdravotníckych disciplínach, ktorému predchádza
dokonalé zvládnutie teoretických predpokladov.
Zámery projektu sú:
• poskytnúť študentom ﬂexibilnejšie formy štúdia
• získať konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými zdravotníckymi
vzdelávacími inštitúciami
• prispôsobiť vybrané činnosti univerzity meniacim sa podmienkam
a nárokom na vzdelávacie aktivity v súlade
s moderným trendom vo výučbe, vo svete
• zefektívniť využitie času pedagógov vo výučbe
• zvýšiť kvalitu vzdelávacích procesov
rozšírením a prehĺbením odborných
vedomostí a zručnosti zamestnancov
univerzity
• prehĺbiť kvaliﬁkáciu poslucháčov SZU,
predovšetkým absolventov, vstupujúcich
na trh práce.

•
•

pripraviť stratégiu, metodológiu a určiť spôsob zavedenia
e-Learningu do výučby SZU,
zabezpečiť vedomosti a zručnosti pedagogických
pracovníkov pre navrhovanie a vývoj,
overiť efektívnosť nasadenia e-Learningu pre pilotnú
skupinu študentov,
vyhodnotiť skúsenosti a vypracovať odporúčania pre
ďalší postup.

Pilotné kurzy sú navrhované v oblasti:
• počítačovej gramotnosti
• výučbe anglického jazyka
• v troch klinických disciplínach
• v troch teoretických disciplínach
Určené sú poslucháčom pregraduálneho štúdia, medicíny,
verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva, študentom
špecializačného štúdia v klinických odboroch a MPH.
Pilotný projekt bude súčasne slúžiť ako podklad pre ďalší
rozvoj e-learningu v podmienkach univerzity v pregraduálnom,
špecializačnom štúdiu a v kontinuálnom medicínskom
vzdelávaní. Radi by sme Vás v tejto súvislosti požiadali o pomoc
pri výbere medicínskych disciplín, prípadne ich častí alebo
kapitol, ktoré sú podľa Vášho názoru vhodné pre dištančné
štúdium
a osobitne pre e-learning (internistický kmeň,
chirurgický kmeň, epidemiológia, ekonomika v zdravotníctve
a pod.)
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