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Vítejte u pátého newsletteru
projektu DESK! 

 
V tomto vydání bychom Vám rádi

představili vytvořený DESK Toolkit a

jeho inovativní vzdělávací strukturu. 

 
Dále se dozvíte, co bylo doposud

implementováno v rámci projektu

DESK a podrobnosti o dalších

krocích realizace projektových

aktivit. 

 
Děkujeme Vám, že projevujete zájem

o tento projekt. Nezapomeňte

doporučit naši  platformu a její

obsah svým studentům, kolegům a

přátelům.
 

 Pokračujte ve čtení a dozvíte se více
o naší platformě!

 
 

Newsletter #5

zlepšit digitální dovednosti
dospělých a představit

technologii rozšířené reality

Cílem projektu DESK je nabídnout
dospělým příležitost vzdělávat se v
inovativním vzdělávacím prostředí

 

http://desk.e-sl.gr/

https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/



DESK TOOLKIT

Sada DESK Toolkit obsahuje vzdělávací nástroje vyvinuté v rámci pěti IO, které
mohou efektivně využít lektoři a jejich studenti.

IO1: Přehled nástrojů vzdělávání využívající rozšířenou realitu

IO2: Shrnutí dotazníků

IO2: Adult Digital Education Skills Kit (DESK) kurikulum 

IO3: Případové studie využívající rozšířenou realitu pro vzdělávání dospělých

IO4: DESK lms

IO5: Online průvodce pro užívání DESK Toolkit

Lektoři si mohou zvolit „cestu“ vzdělávání na základě předchozích znalostí a
zkušeností svých studentů. Pokročilí uživatelé mohou mít přímý přístup do

úložiště DESK, aby mohli prozkoumat všechny materiály a vytvořili si tak vlastní
„cestu“ učení. Pro podporu méně zkušených uživatelů byl vyvinut rámec s

navrhovanými „cestami“ přímo pro ně.

http://desk.e-sl.gr/             https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/



DESK lms je bezplatná platforma Moodle vytvořená konsorciem, určená všem 
 lektorům a studentům, kteří si chtějí zlepšit své digitální dovednosti.

 
Sedm modulů je zaměřeno na zlepšování dovedností studentů k úspěšnému

používání nástrojů IT a síťových služeb pro přístup, získávání, vytváření, úpravy,
integraci, sdílení a hodnocení informací.

 
Studenti budou schopni uspět za 68 hodin, 48 hodin teorie a 20 hodin praxe, a

posoudit svůj pokrok.

E-LEARNING PLATFORM

DALŠÍ KROKY

Organizace národních multiplikačních akcí

Tetsování obsahu e-learningové platformy 

Pokud se chcete
zúčastnit některé z

našich akcí nebo
otestovat platformu,

kontaktujte nás!
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Příprava na vypracování závěrečné zprávy projektu DESK
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