mits mechatronica
modulair interactief training systeem

e-Leren voor vakmensen
en beroepsleerlingen

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie

Een praktische leidraad voor opleiders

De kracht van praktijkonderricht schuilt vooral in haar realisme en haar lerendoor-te-doen strategie. Deze leidraad beschrijft een methode om deze beide
karakteristieken ook bij e-Leren te realiseren.
Door een visuele en interactieve aanpak benaderen we de ervaring die een
leerling in een praktijkoefening zou opdoen.

MODULAIR

Op deze wijze kan e-Leren gebruikt worden als aanvulling van praktijkonderricht in de gevallen waar het vereiste materieel niet beschikbaar is of als
voorbereiding op het gebruik van schaarse middelen.

Kan ik e-Leren integreren in mijn
bestaande cursus ?
De volgens deze leidraad opgebouwde e-Leerinhoud bestaat uit blokken die telkens één leerobjectief vervullen.
Een opleider kan verschillende van deze blokken samenvoegen om een cursus op te bouwen. Aparte blokken
kunnen bovendien bijgevoegd worden aan een bestaande
praktijkcursus vermits elk blok op zich een afgerond geheel vormt. Deze modulaire structuur zorgt ervoor dat een
cursus nog beter afgestemd kan worden op de behoeften
van de leerling. Tegelijkertijd laat deze modulariteit toe dat
we e-Leren en praktijk-onderricht met elkaar vermengen.
Deze leidraad beschrijft een Modulair en Interactief Training Systeem
dat met webgebaseerde leerinhoud op een praktijkgerichte wijze onderwerpen van Mechatronica aanleert aan vakmensen of leerlingen uit het
beroepsonderwijs.

INTERACTIEF

Kan ik e-Leren gebruiken bij praktijkonderricht ?

Hoe maak ik een praktijkgerichte
e-leerinhoud?
De inhoud moet interactief gepresenteerd worden:
Ze moet zo realistisch mogelijk de werkelijkheid benaderen en dus vooral bestaan uit beelden, video’s en
animaties.
Interactieve scenario’s creëren een leren-door-doen
ervaring waarin ook uit fouten kan geleerd worden.
Werk in 3 stappen. De inleiding met een beschrijving
van het leerobjectief voor de cursist, de leerinhoud en
een afsluitende toepassende test.
Specifieke termen in de inhoud moeten via een popupbeschrijving verduidelijkt worden.

De inhoud wordt verdeeld in webgebaseerde modulaire blokken:
Slechts één leerobjectief op een gekozen detailniveau
mag behandeld worden per blok.
Elk blok moet voldoen aan de SCORM-standaard om
bruikbaar te zijn in verschillende leeromgevingen:
> Het moet beschreven worden met vermelding van
leerobjectief, doelgroep, vereiste voorkennis en
detailniveau om opzoekbaar te zijn.
> Het moet de leerervaring van de cursist doorgeven
aan de leeromgeving.

Voor de volledige beschrijving van deze leidraad kan u steeds terecht op
de website die achteraan deze folder vermeld is.

> Realisme
> Interactiviteit
> 3-fasenplan

Met het oog op ons doelpubliek
gebruiken we weinig tekst en duidelijke beelden. De gebruikte animaties moeten zo dicht mogelijk
bij de realiteit aanleunen.

Video en geluid

Filmpjes en geluid geven onvervalst de werkelijkheid weer en
creëren op die manier een realistische ervaring .

Bestuurbare animaties

Animaties moeten de werkelijkheid zo getrouw mogelijk
weergeven. Hun actieterrein is echter het weergeven van
verschijnselen die in videobeelden niet tot uiting komen.
Met dit doel voor ogen worden ze het best uitvoerig voorzien van besturingsknoppen.

REALISME

Tekst en beeld

Leren door te doen

Interactief opbouwen van diagrammen. In de afgebeelde
Java applet kan de cursist in de voorziene tekstvakken
de gewenste verspaningsparameters ingeven. Op die
manier stelt de cursist zijn eigen grafieken op en ervaart
hij al doende de gevolgen van zijn ingreep.

Met deze interactieve flash simulatie laten we de cursist effectief de animatie beïnvloeden. Daarenboven is
flash ook een ideaal ontwikkelingsprogramma voor het
opstellen van “comprehensive tests”.

Verdiepende test

Interactieve vragen op het principe van multiple choice, single choice, drag & drop, hot objects en match objects laten de cursist de leerstof op proefondervindelijke wijze eigen maken.
Door middel van een adequate feedback leidt de ontwikkelaar de leerlingen naar de juiste oplossing.

INTERACTIVITEIT

Simulaties

Bij de aanvang van elke module wordt
aan de cursist meegedeeld wat hij/zij
met deze module kan bijleren. De module omvat slechts één enkel leerobjectief, zodat ze in verschillende lessen kan worden ingezet.

Pop-ups

Door middel van mouse-over-,
mouse-down- of on-release- effecten
kan de leermodule beter worden gedocumenteerd door aan de basisleerinhoud heel wat aanvullende informatie mee te geven. Op deze wijze
behoudt de cursist de focus op het
objectief van de module.

Test als afsluiter

Een module wordt afgesloten met een interactieve test die
van de nodige feedback wordt voorzien.

3 - FASENPLAN

Leerobjectief in inleiding

Van e-Leerblokken tot e-Leercursus

Het samenstellen van een cursus gebeurt in een e-Leerbibliotheek of Repository waar e-Leerblokken over de
meest diverse onderwerpen te vinden zijn.
De resulterende cursus kan dan gebruikt worden in de
e-leeromgeving van de school.

1. De opleider maakt een nieuwe hoofding aan voor de
cursus waarin de titel en de samengestelde leerobjectieven beschreven worden.
2. Door een zoektocht in de e-Leerbibliotheek kunnen
de vereiste e-Leerblokken gevonden worden en toegevoegd aan de cursusstructuur.
3. Als de cursus af is wordt een gestandaardiseerde
beschrijving van deze structuur uit de e-Leerbibliotheek
gehaald. Deze structuur verwijst via hyperlinks naar de
originele blokken die op de webserver van de betreffende ontwikkelaar blijven staan.
4. Deze structuur wordt in de e-Leeromgeving van de instelling ingeladen. Door de SCORM-compatibiliteit kan
dit platform automatisch de cursus genereren.

E-LEERBIBLIOTHEEK

De samenstelling gebeurt in 4 stappen:

LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS LUXEMBOURG
http://www.ltam.lu
BORONKAY GYOGRY MUSZAKI KOZEPISKOLA ES GIMNAZIUM
http://boronkay.vac.hu

Pro-Mechatronica

PRO-MECHATRONICA Project Promotor
http://www.pro-mechatronica.be
LinkIT Project Coördinator
http://www.linkIT.be
FATRONIK
http://www.fatronik.com
HEIDENHAIN
http://www.heidenhain.de

mits mechatronica
modulair interactief training systeem

Voor verdere inlichtingen, surf naar http://www.linkit.be/mits

De inhoud van deze publicatie geeft enkel de visie van de auteur weer, de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig gebruik van deze informatie.

