decizie de formare integrată şi un
instrument de sprijin care vizează
furnizarea de competenţe de utilizator
pentru gestionarea de protecţie a
mediului.
FOND
Consiliul European de la Lisabona a
stabilit obiectivul strategic al Uniunii
Europene de "a deveni cea mai
competitivă şi dinamică economie,
bazată pe cunoaştere din lume".
Această strategie a fost confirmată
de către summit-ului de la Barcelona
din martie 2002, unde s-a afirmat că
"sistemele europene de educaţie şi
formare profesională ar trebui să
devină referinţă la nivel mondial până
în 2010 şi că o cooperare mai strânsă
ar trebui să fie promovată în
domeniul Educaţie şi Formare
Profesională (EFP)".

MENUET
Mobile E-Novative Use of
E- learning Technologies
Proiect Nr.
LLP-LdV/ToI/2008/RO/010

Scopul proiectului Leonardo da Vinci
este de a dezvolta aptitudinile
necesare predarii in zona de mlearning. Orientari cuprinzatoare de
invatare sunt în curs de pregătire în
scopul de a oferi un cadru logic pentru
promovarea şi coordonarea unor noi
practici de m-learning adaptate la
nevoile studenţilor şi profesorilor.

Adoptarea
"Declaraţiei
de
la
Copenhaga" de către 31 de miniştrii
ai
Educaţiei,
partenerii
sociali
europeni şi Comisie în noiembrie
2002 a fost o consecinţă directă şi
concretă de urmat la obiectivele mai
largi convenite la Lisabona şi
Barcelona.
Declaraţia
de
la
Copenhaga a fost un pas semnificativ
înainte, pentru că a identificat o serie
de probleme specifice şi provocări în
cazul în care intensificarea cooperării
europene în VET este necesară şi
binevenită.

Concepte relevante didactice şi
metodologii în domeniul învăţării
mobile, tehnologiile de calcul şi de
aplicaţii sunt dezvoltate pentru a
difuza cele mai bune practici
înutilizarea TIC în protecţia mediului
pentru o dezvoltare durabilă, cu
accent petehnologiile mobile în IDD,
de învăţare în clasă şi blended
learning.

Proiectul MENUET răspuns direct la
unele dintre obiectivele importante şi
scopurile subliniate în priorităţile
Uniunii Europene, astfel încât să-şi
concentreze atenţia asupra nevoilor
de învăţare ale profesorilor şi
formatorilor în VET, pentru a
promova
angajarea
și
competitivitatea şi astfel consolidarea
dimensiunii europene a VET.

Rezumatul Proiectului

Produsul

rezultat

va

constitui

o

TEHNOLOGII DE E-LEARNING

Tehnologiile de E-Learning utilizează
mijloace
multimedia
interactive
(transmiterea simultană prin ecranele
computerelor
de
text,
grafică,
programe de calculator, animaţie,
video, voce şi muzică în sunet stereo,
precum şi realități virtuale). Utilizarea
tehnologiilor de E-Learning permite
utilizatorilor
interacţiunea
cu
controlarea programelor software de
computer şi pot fi utilizate în mod
eficient în educaţie şi formare,
hardware şi software sofisticate sunt
disponibile pentru producţia de
materiale de înaltă calitate de formare
flexibile şi la costuri reduse.
Materiale
didactice
Interactive
îmbunătăţesc procesul de învăţare,
sunt plăcute, şi,folosind reţelele
wireless, pot fi utilizate oriunde, în
orice moment şi de către oricine. Un
individ are libertatea de a învăţa în
ritmul propriu, pentru a selecta un
nivel corespunzător şi de a alege ori
pentru studiu, astfel încât să poată
studia la locul de muncă sau acasă
sau în deplasare. Utilizarea acestui
mediu de diseminare, în cazul în care
este pregătit cu atenţie şi cuprinzător
poate elimina nevoia de ateliere de
lucru faţă-în-faţă, seminarii, conferinţe,
vizite la faţa locului şi participarea la
târguri tehnice,economisind timp de
călătorie şi de combustibili şi a
emisiilor, astfel, de asemenea,
reducerea de emisii poluante în aer.
Toate elementele implicate în livrarea
de materiale în situaţii de clasă pot fi
încorporate prin video şi sunet. Prin
facerea pachetul multimedia multidimensional cu meniuri de ajutor şi
cross-link-uri,
utilizatorul
poate
interoga sistemul, aşa cum se pun
întrebări şi se răspunde într-o situaţie
de clasă. Pachetul multimedia de
instruire nu devine niciodată obosit şi
nu se retrage. Fiecare utilizare este la
fel de proaspetă ca prima. O cantitate

infinită de materiale şi cunoştinţe pot fi
accesate prin intermediul internetului.
MOBILE LEARNING
La momentul Proiectului EDUET, pe
care este bazat proiectul MENUET
TOI, singurul dispozitiv de calcul mobil
a fost Tablet PC cel scump, greu,
fierbinte şi incomod.
A fost o progresie majoră de la
sisteme desktop la o proliferare de
produse handheld pentru e-learning
mobil - Netbook-urile, iPhone / iPod,
iPad şi emulatoarele sale. În timpul
proiectului
MENUET,
Touch
Telefoane au fost îmbunătăţite
considerabil, astfel încât acum este
posibil pentru acestea, de asemenea,
să ofere cursuri de E-Learning de la
distanţă.
Hotspot-uri wireless, puţine şi rare
între şi scump să se recurgă la
momentul Proiectului EDUET, sunt
acum omniprezente si ieftine de a
utiliza.
Resursele tradiţionale de învăţare au
fost cursurile, note de orientare, cărţi
şi reviste, cu suport de învăţare prin
seminarii, exercitii de grup şi lucrări de
laborator. Evaluarea fost realizată
folosind cursuri şi examene formale.
Mulţi studenţi s-au schimbat de la
luarea de notiţe pe hârtie la scrierea
pe laptopurile lor.
Cu funcţionalităţi din ce în ce mai
sofisticate ale tehnologiilor, există
capacitatea de interactivitate crescută
în procesul de învăţare. Există o
revoluţie pedagogică implicând o
schimbare de evoluţie a rolului de
lector de la care de la difuzare a
informaţiilor prin livrare la clasă şi un
facilitator al dialogului prin intermediul
comunicării electronice. Astfel, noi
pedagogii care sprijină gândirea critică

şi originală ca rezultate ale învăţării,
care
favorizează
construcţia
cunoştinţelor
mai
presus
de
dobândirea cunoştinţelor, sunt în curs
de dezvoltare. Accentul este pe
deplasare în abordarea de predare de
la un model didactic la un model
dialogic, de învăţare prin angajament
şi colaborare, mai degrabă decât prin
achiziţionarea şi regurgitarea de
informaţie comunicate de lectorul
tradiţional.
Resurse bazate pe TIC învăţare includ
învăţarea asistată de calculator şi
simulări interactive de pe CD-ROM-uri
/ DVD-uri, intranet sau resurse de pe
internet, inclusiv baze de date
bibliografice. Suportul de invăţare
poate
fi
furnizat
utilizându-se
invatarea interactiva
asistată de
calculator şi diverse aplicaţii software
(de
exemplu,
foi
de
calcul
tabelar,analiza statistică sau textuală,
CAD, modelare 3-D, multimedia, etc).
Evaluările pot fi efectuate de pe
intraneturi computerizate sau teste
bazate pe Internet, cu marcare
electronică şi feedback-uri. Există
posibilitatea discuţiilor structurate pe
forumurile de pe internet şi alte
activităţi de cooperare, sarcini şi
proiecte între colegi, profesori şi
studenţi.
Proiectul MENUET a avut în vedere
că viitorul învăţământului va părăsi
rapid sala de clasă şi se va implica
puternic în învăţământ la distanţă cu
ajutorul Multimedia / cursurilor de pe
Internet, CD-ROMs/DVDs, dispozitive
de stocare, internetul şi intranetul care
încorporează video-conferinţele şi
învăţarea asistată de calculator oriunde si oricand- la cerere. Această
utilizare a tehnologiilor e-Learning prin
sistemelor de învăţământ aduce deja o
revoluţie majoră în procesul de
predare la nivel mondial şi există
oportunităţi pentru dezvoltarea de
venituri uriaşe fluxuri

Acum este posibil sa transmiți fișiere
prin internet, care să conțină toate
elementele
multimedia:
video,
animație, text, grafică, sunet stereo,
precum şi software. Prezentări care
conțin diagrame interactive, imagini,
animații, filme, pot fi văzute de oriunde
în lume şi la orice oră. Materiale
multimedia pot fi create şi prezentate
exact ca intr-o sală de curs şi să fie
văzute de milioane de utilizatori.
Telefonia
broadband,
internetul,
email-ul şi videoconferințele pot fi
folosite
pentru
comunicarea
bidirecționala între
profesori şi
studenți.
Calculatoarele
de
tip
desktop
limitează utilizatorul la un loc de lucru
fix. Calculatoarele mobile eliberează
utilizatorul de acest inconvenient, ele
putând fi transportate oriunde. Pană
de curând laptop-urile trebuiau să fie
conectate la o linie telefonică pentru a
avea acces la internet, limitându-le
astfel mobilitatea. Multe prize de
telefon au fost instalate în universități,
săli de clasă şi biblioteci. Hotelurile au
început să instaleze la rândul lor prize
pentru internet în camere, chiar şi
anumite trenuri aveau prize de
internet instalate pentru pasageri.
Aceste facilitați de conectare la
internet
au
fost
înlocuite
de
tehnologiile de tip broadband. Recent,
conexiunile wireless au fost introduse,
astfel eliberând utilizatorul de o
conexiune fizica la internet, el
devenind
cu
adevărat
mobil.
Adaptoare wireless ieftine care pot fi
conectate
prin
interfața
USB
(Universal Serial Bus) la un PC Mobil
au devenit acum ceva comun. Rețele
wireless de mare viteză sunt acum
instalate în campusurile universităților,
aeroporturi şi hoteluri.

Pasul de la invatamantul conventional
(tabla şi creta) la E-learning Mobil
independent a necesitat o abordare
didactică total diferită.
Educaţia a devenit "Edutainment" şi
calculatorul a devenit un teatru în care
studentul a fost absorbit în procesul de
studiu, fără prezenţa şi motivaţia unui
lector.
Tineretul este atras în zilele noastre
de muzică, jocuri şi telefoane mobile.
Aceşti factori au fost utilizaţi cu succes
în pentru aplicaţiile mobile cu uz
pedagogic ce au fost dezvoltate în
cadrul proiectului MENUET.

MEDIUL VIRTUAL DE ÎNVĂŢARE
MOBILĂ

Unul dintre principalele obiective ale
proiectului a fost dezvoltarea unui nou
sistem de învăţământ care să
cuprindă cursuri teoretice şi practice
pentru profesori şi studenţi, orientări
pedagogice practice pentru profesori
utilizând în special reţelele E şi Mlearning.
Acest obiectiv a fost foarte bine
orientat întrucât se estimează că până
în 2013, 35% dintre oamenii din
întreaga lume să aibă acces la
Internet şi aplicaţii mobile.
Obiectivele specifice ale MENUET au
fost vizate cu privire la proiectarea,
dezvoltarea, testarea, evaluarea şi
difuzarea de noi metode inovatoare,
instrumente on-line LMS şi conţinut
bogat multimedia (E-Content), utilizate
pentru
formarea
profesorilor,
formatorilor VET şi studenţi în trei
sectoare
principale
(TIC,
de
management de mediuşi de afaceri).
Centrul Multimedia şi comunitatea
online poate fi gasită pe site-ul
proiectului la adresa:
http://menuet.etcenter.ro/

Mediul virtual de învăţare mobilă
conţine
Patru cursuri specializate:
Un E-textbook intitulat “BASICS OF
WEB-DESIGN”

Un E-book intitulat “ELECTRONIC
BUSINESS AND ELECTRONIC
COMMERCE”

Un E-textbook intitulat “OPEN AND
DISTANCE LEARNING”

Un
E-book
şi
ajutor
pentru
dezvoltarea de materiale necesare
m-learningului pe Internet – The
MENUET Guide.

Un E-book intitulat
“ENVIRONMENTAL: PROTECTION”

Jocul “PEACE”: EcoSquads

şi un forum virtual.
UNELTE NOI
Pentru a veni în ajutorul utilizatorilor
în procesul de tranziţie de la
sistemele
de
învăţământ
convenţionale la noile instrumente
dezvoltate includ:
 Utilizarea de mijloace multimedia
(muzică, efecte sonore, video şi
animaţii) în prezentări interactive

 Software inovativ, slidere şi popupuri


 Utilizarea de software interactiv şi
foi de calcul ce au în conţinut
controale ce utilizează ActiveX
(bare de defilare, etc.) pentru
examinarea
comportamentului
sistemelor
(i.e.
efectele
sistemelor
cu
variabile
independente asupra consumului
total de energie a unei clădiri,
eficienţa combustibililor şi nivelul
de CO2 eliberat).



Utilizarea
facilităţilor
de
comunicare şi colaborare Web
2.0, cum ar fi forumuri de discuţii,
chat,
e-mail,
blog,
sisteme
Wikipedia,
comunicare
audio
bazată pe IP, videoconferinţe şi
TV interactiv

TESTE ŞI FEEDBACK

 Teste,
Jocuri,
Notare
automată, Feedback şi Revizii

 Instrumente de vizualizare a
efortului
şi
activităţilor
ce
funcţionează pe pricipiul încercare
şi eroare

Incluse în cursuri sunt teste, jocuri şi
concursuri pentru a măsura eficienţa
sesiunilor de instruire. Testele de
evbaluare externă sunt de asemenea
furnizate pentru fiecare curs.

Chestionarele
de
testare
sunt
furnizate pentru a măsura satisfacţia
utilizatorilor, feedback-ul de la stagiari
şi sugestii de îmbunătăţire în
următoarele domenii:
• Design de interfeţe
• Mediu de livrare
• Funcţionalitate
• Impresie generală
• Informaţii generale
Satisfacţia utilizatorilor este evaluată
pe o scară cu 5 niveluri.
Aceste chestionare interactive pot fi
găsite pe web-site-ul proiectului la
adresa: http://menuet.etcenter.ro/

 Stocarea şi recuperare a datelor
introduse în formularele de pe web
interactive
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