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Tytuł projektu  Massive Open Online Week for Collaborative Digital 
Education 

Akronim projektu  MOOW 

Strona internetowa projektu W przygotowaniu 

Na razie ogólne informacje dostępne na stronie partnera 

https://www.aceeu.org/about/project/id/25 

Nazwa instytucji 
koordynującej: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

Partnerzy  • ACEEU Gmbh, Niemcy  
• Universita degli Studi di Napoli Federico II Napoli, 

Włochy  
• Rigas Tehniska Universitate, Łotwa 
• European E-Learning Institute, Dania  
• Helixconnect Europe S.R.L  

Czas trwania   36 mies. 

Dofinansowanie z programu 
Erasmus+  

353 085 euro 

 

Streszczenie projektu 

MOOW jest obiecującym nowym formatem nauczania i wspólnej pracy, który opiera się na 
mocnych stronach tradycyjnych Massive Open Online Courses (MOOCs), uniwersyteckich 
Tygodni Przedsiębiorczości oraz internetowych akceleratorów i bootcampów. W 
przeciwieństwie do tych formatów, MOOW ma dostarczyć w pełni cyfrowe i wysoce 
interaktywne środowisko uczenia się, które jest ustawione w sztywnych ramach czasowych 
(jeden tydzień) i jest zaprojektowane tak, aby ułatwić rozwój nowych pomysłów, produktów 
i rozwiązań poprzez współpracę i współtworzenie.  
 
Cele:  

1. Wspieranie transformacji cyfrowej i innowacji w szkolnictwie wyższym poprzez rozwój 
i pilotaż MOOW  

2. Promowanie nauki i praktyk w zakresie przedsiębiorczości, tworzenia produktów 
i zarządzania projektami wśród studentów, wykładowców i pracowników uczelni  

3. Wspieranie Powiązania między uniwersytetem a społeczeństwem w erze cyfrowej  
4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych do organizowania wielopłaszczyznowych, 

cyfrowych wydarzeń edukacyjnych na dużą skalę  



    
   

5. Zajęcie się potrzebą poprawy dobrostanu psychicznego w instytucjach szkolnictwa  
6. Promowanie zrównoważonej edukacji cyfrowej w szkołach wyższych 
7. Wspieranie współpracy międzynarodowej i dzielenia się wiedzą w zakresie edukacji 

cyfrowej  
8. Zainicjowanie ogólnoeuropejskiego ruchu MOOW  

Ambicją projektu jest zapoczątkowanie silnego ruchu MOOW w całej Europie poprzez 
dostarczenie wszystkich wymaganych metod i instrumentów do planowania, organizacji 
i wdrażania MOOW. 
Pierwszą częścią projektu jest stworzenie koncepcji i wytycznych strategicznych, podręcznika 
wdrażania z katalogiem działań oraz platforma online, która będzie służyć jako cyfrowa 
przestrzeń dla wszystkich działań MOOW.  
Druga faza będzie koncentrować się na podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach 
przygotowań do pilotażu MOOW na uniwersytetach partnerskich.  
Trzecia faza będzie kulminacją projektu. Zostaną przeprowadzone MOOW dotyczące 2 tematów: 
zdrowie psychiczne i cyfrowy zrównoważony rozwój. MOOW będzie zawierał cyfrowy kurs, 
który pozwala w krótkim czasie na zdobycie nowych kwalifikacji, podczas którego studenci, 
wykładowcy, developerzy mogą pracować zespołowo nad pomysłami i produktami. Odbędą się 
również publiczne wykłady, prelekcje i dyskusje panelowe skierowane do szerszej publiczności. 
W sumie zostanie zrealizowanych 6 kursów MOOW (2 tematy 3 uniwersytetach partnerskich w  
różnych krajach). Informacje zwrotne z tych z tych wydarzeń zostaną wykorzystane do 
dopracowania i ulepszenia ram MOOW.  
 
 

 


