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Drogi czytelniku,
Pragniemy zaprezentować Ci pierwszy biuletyn europejskiego projektu LearnIT
realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe
życie. W tym biuletynie znajdziesz opis naszego projektu, jego cele i obecnie realizowane
działania. Biuletyn będzie ukazywać się co trzy miesiące. Mamy nadzieję, że będzie dla
Ciebie użyteczny i interesujący.
Konsorcjum projektu LearnIT
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O projekcie LearnIT…
Projekt LearnIT odnosi się do e-learningu i m-learningu w ramach sektora
małych i średnich przedsiębiorstw.
Projekt jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer
Innowacji.
Projekt bazuje na rezultatach osiągniętych w wyniku realizacji dwóch
międzynarodowych projektów:
TALAS – (Tourism Management e-learning Solutions)
Celem projektu TALAS było promowanie innowacyjnych rozwiązań e-learning
i m-learning poprzez przetestowanie nowej metodologii i nowego podejścia
dydaktycznego w szkoleniu zawodowym z dziedziny turystyki. Projekt TALAS
posiadał ambitny międzynarodowy plan z silnym ponadnarodowym
partnerstwem zrzeszającym 9 europejskich instytucji pochodzących z 7-miu
różnych krajów europejskich: Włoch, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Grecji,
Polski i Rumunii. Pilotażowy kurs “Zarządzanie w Turystyce” był testowany
poprzez nowe i dynamiczne środowisko edukacyjne i dostarczony poprzez elearning i m-learning, nowy wymiar e-learning. Celem pilotażowego kursu
„Zarządzanie w Turystyce” było oferowanie konkretnych odpowiedzi na brak
szkoleń w dziedzinie gościnności i brak elastycznych możliwości uczenia się
przez zarówno młodych ludzi jak i profesjonalistów w dziedzinie turystyki.
Platforma e-learning jest zintegrowanym i elastycznym scenariuszem
edukacyjnym zawierającym różne obiekty edukacyjne takie jak lekcje video,
video klipy, animowane i interaktywne animacje, teksty i pliki audio. Dzięki
multimediom i interaktywnym materiałom, platforma e-learning projektu
TALAS promowała dopasowane ścieżki edukacyjne, wspierała sesje
szkoleniowe, rozszerzała możliwości sesji uczenia się poprzez doświadczenie,
wspierała elastyczne i dynamiczne procesy uczenia się i zapewniała
nauczanie w trybie on-line.
ORAZ
ICT in SME

Do głównych celów projektu nalały: opracowanie systemu szkoleniowego
opartego na ICT w dziedzinie standardów europejskich dla firm typu SME o
profilu hi-tech w sektorach produkcji oprogramowania
i sieci, oraz materiałów do kursów (programy szkoleniowe, podręczniki, płyty
CD-ROM i materiały internetowe). Produkty obejmują następujące tematy:
Europejskie Standardy dla firm typu SME o profilu Hi-Tech, Europejskie i
Międzynarodowe Standardy w Sektorze Oprogramowania, Europejskie
i Międzynarodowe Standardy w Sektorze Sieci, Angielski w Europejskich i
Międzynarodowych Standardach oraz Niemiecki w Europejskich i
Międzynarodowych Standardach. Zadaniem projektu było
również przedstawienie metody mieszanego uczenia się i opracowanie
platformy e-learning.

Partnerstwo projektu składa się z 6 partnerów pochodzacych z 5 krajów –
Polski, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i UK.
Partnerstwo projektu:
Danmar Computers - Polska
FOR.COM – Włochy
Femxa Group – Hiszpania
Acsymiry - Bułgaria
OAKE Europe – UK
DC Center – Polska

Co to jest e-learning?
e-Learning to jedna z dróg, która

sytuacjach i w każdym środowisku.

oferuje środki edukacji/uczenia

W firmach odnosi się do strategii,

się, w którym pośrednik stanowi

które zawierają dostarczanie

komputer. W niektórych

kursów tego typu do pracowników.

przypadkach zachodzi interakcja.

W USA e-learning jest rozumiany i

E-Learning jest używany w różnych

akceptowany jako droga

planowania doświadczenia uczenia

znaczenie w rozwoju e-learningu w

się/nauczania, która jest

zakresie zawartości, technologii i

wykorzystywana dla celów nowych

usług, które są znane jako trzy

technologii, mają one głównie

najważniejsze sektory odnoszące

charakter on-line (bazujące na

się do tworzenia kursów e-learning.

komputerze lub Internecie). W

Bazując na danych z 2006 roku,

większości uniwersytetów, e-

blisko 3.5 miliona studentów

learning jest wykorzystywany jako

uczestniczyło w nauce w formie e-

forma realizacji programu studiów,

learning w instytucjach wyższej

który rzadko, lub w ogóle nie jest

edukacji w USA. W Unii

realizowany w formie tradycyjnych

Europejskiej ta licza jest podobna,

zajęć lub wykładów. W świecie

biorąc pod uwagę jak wiele

technologii e-learning jest oceniany

instytucji edukacyjnych oferuje

jako narzędzie o wartości ponad

zajęcia w tym systemie. Tylko

trzydziestu ośmiu bilionów euro.

blisko połowa szkół non-profit

Blisko 20% produktów e-learning

oferuje takie kursy. Większość

powstaje w Unii Europejskiej.

badań pokazuje, że studenci są

Postęp dokonany w obecnych

bardzo zadowoleni z

czasach, który wpływa na szybki

wykorzystywania e-learningu.

rozwój technologii Internetu i
multimediów, ma kluczowe

Zobacz więcej o e-Learningu:
www.developmentgateway.org
www.knowledgepresenter.com
www.wbtexpress.com
www.elearning-authoring.com

Co to jest m-learning?
M-learning lub “mobile

learning’iem, różnica leży w

learning”, który obecnie częściej

skupieniu się na innych

określany jest jako “mLearning”,

ścieżkach transferu wiedzy i

ma całkowicie inne znaczenie

sposobu uczenia się z urządzeń

dla osób z różnych krajów.

mobilnych. Jeden ze sposobów

Chociaż związany jest z e-

opisania mobile learning’u: jest

learning’em i distance

nauką dostępną w każdym

mieście, w każdej sytuacji,

wirtualnie z każdego miejsca

zawsze używa możliwości

(możesz uczyć się o każdej porze, w

uczenia się oferowanych przez

dowolnym miejscu – samochodzie,

technologie przenośne. Innymi

autobusie, pociągu, domu, itd.),

słowy, ta metoda uczenia się

zapewnia dostęp do wszystkich

redukuje bariery związane z

dostępnych materiałów

przebywaniem w danym

naukowych. W związku z takim

miejscu. Pojęcie obejmuje:

rodzajem uczenia się, zdobywanie

uczenie się z wykorzystaniem

wiedzy jest elastyczne i

technologii przenośnych,

zachęcające, prawie bez żadnych

skupiających się na technologii

ograniczeń związanych z miejscem

(które mogą znajdować się w

i czasem nauki. Obecnie, m-

ustalonym miejscy, np. w

learning nie jest wciąż bardzo

klasie); kontekstowe uczenie się,

popularne ze względu na

skupiające się na mobilności

ograniczenia techniczne, ale jak

uczącego się, który oddziałuje z

pokazuje czas i nauka, stanie się

przenośną lub stałą technologią;

ono popularne w społeczeństwie,

i uczenie się w mobilnej

tak jak e-learning. Komisja

społeczności.

Europejska zauważyła ten
potencjał i rozpoczęła finansowanie
projektów wspierających i

M-learning jest wygodny, w takim

promujących m-learning.

znaczeniu, że jest dostępny

Zobacz więcej o m-Learningu:
www.m-learning.org
www.educause.edu/M-LearningandMobility/12397
www.m-learning.mobi

www.elearnopedia.com/mlearning

Poznaj SMARTPHONE’a
Smartphone to nic innego jak

zmieniają się wraz z upływem

telefon komórkowy, który jednakże

czasu. Nawiązując do Davida

jest nietypowy ponieważ posiada

Wooda, EVP w Symbian,

bardziej zaawansowane funkcje,

"Smartphone’y różnią się od

niż typowy telefon, posiada

zwykłych telefonów komórkowych

wyposażenie zbliżone wręcz do

w dwóch fundamentalnych

komputera. Nie ma jednoznacznej

aspektach: jak są zbudowane i co

definicji, czym jest smartphone.

mogą zrobić”.

Dla wszystkich oznacza coś innego.
Dla niektórych smartphone to

Smartphone’y mogą służyć do

telefon który prowadzi, stymuluje

identyfikacji wielu spośród danych

działania na wzór system

lub dodawania własnych myśli,

operacyjnego, wyposażony w

pomysłów, utworzenia własnego

standaryzowany interface i

system operacyjnego, często

platformę dla użytkowników. Dla

wyposażonego w innowacje (na

innych, smartphone to po prostu

przykład bardziej odpowiednie

telefon, który posiada bardziej

dane, dostęp do sieci, rozrywka,

zaawansowane cechy, takie jak

gry). Aplikacje w smartphonie

dostęp do poczty elektronicznej i

mogą być “wynalezione” przez

internet, lub całą klawiaturę.

producenta urządzenia, operatora

Dlatego też, możemy powiedzieć że

sieci lub przez inne osoby takie jak

smartphone to swego rodzaju

użytkownicy indywidualni,

miniaturowy computer, ze względu

ponieważ system operacyjny jest

na wszystkie cechy, które

otwarty na nowe idee. Wspólną

charakteryzują computer, zawarte

cechą większości z nich jest lista

w tym telefonie.

kontaktów mogąca zebrać tak wiele

W przemyśle nie ma konkretnej

kontaktów, jak tylko pozwala na to

definicji smartphone’a, a definicje

pamięć urządzenia, w

przeciwieństwie do zwykłych

maksymalnej liczby kontaktów.

telefonów, które mają limit

Zobacz więcej na temat smartphone’ów:
www.smartphone.net
www.smartphonetoday.com

iPhone firmy Apple – telefon nowej generacji

Postęp projektu
Pierwsze spotkanie w projekcie LearnIT miało miejsce 15-16 grudnia 2008
roku w Rzeszowie (Polska). Następne przewidziane jest na 14-15 maja w
Rzymie (Włochy).

Do tego czasu partnerzy będą rozwijać projekt, jednym z pierwszych działań
będzie stworzenie portalu internetowego www.learnit-ict.eu i logo projektu,
opracowanie kryteriów w zakresie smartphone’ów, planów upowszechniania i
eksploatacji oraz plan transferu dydaktycznego.

Projekt będzie promowany w grupie docelowej z użyciem ulotek, plakatów
oraz biuletynu. Ponadto w każdym z krajów partnerów wybrana zostanie
grupa organizacji, która będzie informowana o projekcie – metodą
bezpośrednią (face-to-face), przez telefon i e-mail.

Biuletyn będzie publikowany co trzy miesiące poczynając od stycznia 2009.
Następny numer będzie dostępny w kwietniu.

