Základné pojmy
Pružné vzdelávanie (flexible learning):
Pod samotným pojmom pružné vzdelávanie [1] sa rozumie filozofia vzdelávania s centrálnym
postavením študujúceho umožňujúca uspokojovanie študijných potrieb heterogénnych
cieľových skupín univerzitného a celoživotného vzdelávania s rôznymi časovými
a priestorovými obmedzeniami. Táto zohľadňuje rozvoj vzdelávacích technológií
a obmedzenosť finančných zdrojov na vzdelávanie. Svojou podstatou zastrešuje pojmy ako
dištančné vzdelávanie, otvorené vzdelávanie, počítačmi podporované vzdelávanie, technikou
podporované vzdelávanie, vzdelávanie s využitím odborných štandardov, vzdelávanie na
pracovisku a mnohé ďalšie trendy vo vzdelávaní.
Dištančné vzdelávanie - špecifická forma štúdia použiteľná pre väčšinu vzdelávacích
programov od krátkych kurzov až po graduované vysokoškolské štúdium. Výučba sa
uskutočňuje využívaním komunikačných prostriedkov špeciálne pripravených pre tento účel.
Okrem klasických tlačených materiálov sa veľký dôraz dáva aj na materiály prístupné
prostredníctvom Internetu, resp. na CD nosičoch.
e-Learning, E-vzdelávanie
e-Learning (Technology-based learning, e-vzdelávanie) – široký súbor aplikácií a procesov
na podporu učenia a učenia sa, napr. Computer-based learning (vzdelávanie podporované
počítačmi ), Web-based learning (vzdelávanie podporované webovými technológiami), virtual
classrooms (virtuálne triedy), apod.
e-Learning – dodávka obsahu pomocou akýchkoľvek elektronických médií. t.j. internetu,
intranetu, extranetu, satelitného vysielania, audio, video kaziet, CD ROM.
E-vzdelávanie je prostriedok na vzdelávanie študentov, pracovníkov, prostriedok na efektívnu
prezentáciu informácií z rôznych oblastí. Je to proces, ktorý rieši:
- tvorbu interaktívnych kurzov,
- ich distribúciu,
- riadenie výučby pomocou týchto kurzov.
E-vzdelávanie – vzdelávací proces, ktorý je spojený s počítačmi a informačnými
a komunikačnými technológiami. Realizuje sa v určitom vzdelávacom prostredí, kde prebieha
určité vzdelávanie za účelom dosiahnutia vzdelávacích cieľov.
E-learning - metóda – nie, nakoľko v e-vzdelávaní je možno efektívne využívať veľa
vzdelávacích metód, t.j. metód, ktoré vedú študenta k dosiahnutiu vzdelávacích cieľov.
E-vzdelávanie – forma – nie, využíva sa v ňom veľa odlišných foriem – cez individuálnu,
skupinovú, či frontálnu výučbu a veľa ďalších foriem.
On-line Learning – Web-based Learning – časť Technology-based Learningu (vzdelávanie
podporované technológiami) – vzdelávanie za pomoci internetu, intranetu, extranetu.
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