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PROJEKTAS „DARBO RINKA IR TECHNOLOGINĖS NAUJOVĖS“

Šio projekto tikslas – pasiūlyti inovatyvų žaidimais grįstą mobilų mokymosi būdą paslaugas teikiančių MVĮ
darbuotojams, kurie siekia ugdyti gebėjimus, reikalingus atlikti nekasdienines užduotis. Vertinant mobiliųjų
technologijų vystymosi tempus ir nuolatinio mokymosi neformalioje aplinkoje svarbą, siūlomas būdas
padeda išlikti konkurencingu darbo rinkoje, derinant darbą ir mokymąsi.

Remiantis ES parengta „Naujų gebėjimų naujiems darbams“ strategija, partneriai sukurs šiam tikslui skirtą
m-mokymosi medžiagą, padedančią ugdyti būtinus darbo rinkoje gebėjimus, reikalingus atvirai ir mobiliai
mokymo aplinkai kurti, naudojant naujausias išmaniųjų telefonų technologijas. INTOUCH sudarys galimybę
MVĮ kasdien naudoti mobilųjį mokymą ir tobulinti sąveiką bei bendradarbiavimą, suteikiant darbuotojams
darbo rinkoje reikalingų įgūdžių ir gebėjimų susidoroti su ekonomikoje vykstančiomis transformacijomis.
Prognozuojama, kad 2020 m. paslaugų, o ypač verslo paslaugų (pvz. IT, draudimas ar konsultacijos)
sektoriuje dirbs beveik tris trečdaliai pasaulio darbo jėgos. Šiame sektoriuje bus didžiulė įvairių
kompetencijų, pavyzdžiui, problemų sprendimo, gebėjimo organizuoti savo darbą, bendravimo ir kitų
„nerutininių įgūdžių“, turinčių darbuotojų paklausa. Dėl šios priežasties, pagrindinis mūsų projekto tikslas
yra pateikti darbo vietos apribotiems darbuotojams lankstesnius būdus ir lengvesnę prieigą prie tobulėjimo
galimybių. Šiuo projektu siekiame suteikti verslo paslaugas teikiančių MVĮ darbuotojams galimybę tobulinti
svarbius nekasi per mobilųjį mokymą.

Partneriai
„Centre for Flexible Learning“ prie Soderhamn savivaldybės (Švedija, koordinatorius)
Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
„Exemplas Holdings Limited“ (JK)
CATTID („Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza“) (Italija)
„CIBC Artois Ternois“ (Prancūzija)
„Evolaris next level GmbH“ (Austrija)
„Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente“ (Italija)
Bulgarijos plėtros agentūra (Bulgarija)
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Šios studijos tikslas
Šio projekto etapo tikslas – surinkti informaciją apie skirtingus poreikius ir problemas siejamas su darbo
rinka ir mobiliomis technologijomis Europos šalyse, kuri padėtų efektyviau pritaikyti INTOUCH produktus ir
didinti Europos pridėtinę vertę. Šiame etape bus paruoštos kelios studijos, kurios taps atskaitos tašku
rengiant tolesnius produktus, skirtus nekasdieninių kompetencijų tobulinimui, naudojant mobiliąsias
technologijas.
Duomenų rinkimas buvo nukreiptas į geriausią mobiliųjų technologijų naudojimo mokyme, mokymesi ir
dirbančių žmonių tobulinime, praktiką (knygos, statistika, internetiniai puslapiai). Ilgesnę šios studijos
versiją galima rasti projekto svetainėje.
Duomenų rinkimo metu buvo analizuojami jau atlikti tyrimai ir surinktos žinios. Visa tai papildys ekspertų ir
tikslinių grupių apklausos (daugiau http://www.intouch-project.eu/)
Abiejų tyrimo metodai parinkti, siekiant įvertinti praktines įžvalgas, kurios padėtų kurti INTOUCH produktus.
Taip pat šiame etape norima paskatinti dialogą, padėsiantį praplėsti ir įtvirtinti žinių bazę, susijusią su
mobiliuoju mokymusi bendrąja prasme ir pritaikant jį konkrečiose situacijose MVĮ.
APIBRĖŽIMAI
Technologijomis grįstas mokymasis (angl. Technology enhanced learning) arba TEL – tai bet kokia
technologijomis pagrįsta mokymosi veikla.
TEL dažnai vartojamas kaip e-mokymosi sinonimas, nors ir yra visiškai skirtingas dalykas. Didžiausias
skirtumas tarp šių dviejų terminų yra tas, kad TEL didžiausias dėmesys skiriamas technologijų palaikymui
visuose mokymo metoduose, kur tik naudojamos technologijos. Vis dėlto, TEL retai apibrėžiamas kaip
apimantis spausdinimo technologiją ar su bibliotekomis, knygomis ir žurnalais susijusią pažangą.
Mokymosi veiklą galima apibūdinti kaip:






mokymosi išteklius: kūrybą, dalijimąsi, prieigą, rinkimą, skaitmeninio turinio naudojimą, įrankius ir
paslaugas;
veiksmus: bendravimą, bendradarbiavimą, sąveiką su programinės įrangos įrankiais;
kontekstą: laiką, trukmę, aplinkui esančius žmones ir vietą;
vaidmenis: mokymosi veiklą plėtoja įvairūs aktoriai (pvz., studentai, mokytojai, pagalbininkai,
mokymosi globėjai, žmogiškieji ištekliai ar direktoriai);
mokymosi tikslą: palaikyti kiekvieną žmogų siekti mokymosi tikslų, atsižvelgiant į atskirus bei
bendrus mokymosi poreikius.

Mokymosi veiklos gali būti pagrįstos skirtingais mokymo metodais ir didaktinėmis sąvokomis. Pagrindinis
TEL tikslas yra sąveikauti tarp šių veiklų ir atitinkamų technologijų. Tai gali apimti nuo prieigos prie
mokymosi šaltinių ir programinės įrangos sistemų valdymo gebėjimų tobulinimo (pvz., valdymo sistemų,
turinio valdymo sistemų, mokymosi saugyklų, pritaikomo mokymosi hipermedijos sistemų ir kt.) iki mokinių
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mokymosi proceso valdymo (žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų, savarankiško mokymosi įrankių ir kt.),
naudojant technines priemones.
E-mokymasis apima visas elektroniniu būdu palaikomo mokymosi ir mokymo formas. Informacinės ir
komunikacinės sistemos (esančios tinkle arba ne) tarnauja kaip terpė, kurioje galima plėtoti mokymosi
procesą.*1+ Šis terminas dažniausiai vartojamas norint apibrėžti mokymąsi ne klasėje arba klasėje,
naudojant technologijas nors prietaisų ir mokymosi programų pažanga ir toliau tęsiasi.
E-mokymasis iš esmės yra kompiuteriu ir per tinklą perduodami įgūdžiai ir žinios. E-mokymosi programos ir
procesai apima žiniatinkliu grįstą mokymąsi, kompiuteriu grįstą mokymąsi, virtualių klasių galimybę ir
skaitmeninį bendradarbiavimą. Mokymosi turinys yra perduodamas internetu, intranetu/ekstranetu, garso
ar vaizdo įrašu, per satelitinę televiziją ir kompaktiniuose diskuose. Jis gali vykti savarankiškai arba
dalyvaujant mokytojui ir apima teksto, atvaizdų, animacijos, vaizdo bei garso formos mediją.
Terminas „žaidimas“ yra apibrėžiamas kaip „sugalvota veikla, kuri teikia pasitenkinimą ir malonumą“
(Prensky, 2001). Įprastai žaidimas apibūdinamas kaip:
„... veikla, kurioje dalyvauja vienas ar daugiau žaidėjų. Ji turi tikslus, apribojimus, pabaigą ir pasekmes.
Žaidimas turi taisykles ir yra išgalvotas. Galiausiai, žaidimas kai kuriuo atžvilgiu yra konkurencija, net jei
žaidžia tik vienas žmogus." (Dempsey ir kt. 1996, 2 psl.):
Dar papildant: žaidimą galima remti samprata tarsi, kai žaidėjas pasineria į išgalvotą žaidimo pasaulį
(Fabricatore, 2000). Žaidimai, kuriuose reikia konkuruoti, apima naudojimąsi progomis. Žaidėjai yra
motyvuojami iššūkiu, fantazija ir smalsumu (Randel ir kt. 1992).
Kompiuteriniai žaidimai (į šią kategoriją galima įtraukti ir žaidimus mobiliuosiuose telefonuose) yra
apibūdinami šešiais pagrindiniais elementais, kurie (juos sujungus) stipriai patraukia žaidėjo dėmesį.
Minėtieji šeši elementai yra:
• taisyklės
• tikslai ir uždaviniai
• padariniai ir atsakomoji reakcija
• konfliktas/konkurencija/iššūkis/priešinimasis
• sąveika
• reprezentavimas arba istorija.
Mobilieji žaidimai – tai žaidimai, kuriuos siūlo asmeninės ir portatyvios mobiliosios technologijos. Šios
technologijos paaiškintos toliau.
Asmeninės ir portatyvios mobiliosios technologijos
Naismith ir kt. (2004) suprantamai išdėstė mobiliųjų technologijų sampratą. Terminas vartojamas siekiant
nurodyti technologijų „portatyvumą“ ir „mobilumą“, tačiau taip pat vartojamas žodžiui „bendros“
priešingas žodis „asmeninės“. Terminai „mobiliosios“ ir „asmeninės“ dažnai vartojami kartu, tačiau
įrenginys gali būti mobilus, bet nebūtinai asmeninis. Autorius pateikia mobiliųjų technologijų klasifikaciją,
naudodamas dvi stačiakampes „asmeninis ir bendras“ bei „nešiojamas ir stacionarus“ dimensijas:
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Asmeninės
Mobilieji telefonai
Žaidimų pultai

PDA
Atsakinėjimo klasėje sistemos

Planšetiniai kompiuteriai
Nešiojami kompiuteriai

Nešiojamos

Stacionarios
Vaizdo konferencijos

Gatvės būdelės

Elektroninės lentos

Bendros
3 paveikslas: Mobiliųjų technologijų klasifikacija
Naismith ir kt., (2004) 7 psl.
Georgieva ir kt. (2005) pateikia tokią m-mokymosi technologijų klasifikaciją:
 Asmeninės ir portatyvios technologijos: telefonai, PDA, nešiojamieji kompiuteriai, vaizdo žaidimų
pultai.
Kadangi šie prietaisai paprastai priklauso vienam naudotojui, jie yra laikomi asmeniniais, nors taip pat
palaiko bendravimą tinkle ir informacijos dalijimąsi. Jais galima naudotis įvairiose vietose.
 Atsakinėjimo klasėje sistema: ją sudaro atskiri mokinių prietaisai, kurie yra naudojami anonimiškam
atsakinėjimui į įvairius klausimus (juos administruoja mokytojai per centrinį serverį). Sistemą galima
naudoti vienoje vietoje, tačiau jos lengvai pernešti kitur, kaip kad nedidelio į ranką telpančio
prietaiso, negalima.
 Gatvės būdelės, interaktyvūs muziejų ekranai: šie prietaisai yra ne tokie asmeniniai ir jais gali
naudotis daugybė žmonių. Prietaisai nėra portatyvūs – mokiniai yra.
 Lentos, vaizdo konferencijų sistemos: šios technologijos leidžia dalintis idėjomis internetu, tačiau
jos nėra klasifikuojamos kaip mobiliosios technologijos.
Atsižvelgiant į tai ir į 3 paveikslo apžvalgą, buvo pasirinkti tie žaidimai, kuriuos galima žaisti naudojant tris
labiausiai asmenines ir portatyvias technologijas:
 mobiliuosius telefonus;
 nešiojamus, žaidimams skirtus prietaisus (pvz., Nokia N-Gage);
 PDA (asmeninius skaitmeninius asistentus).
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Išmanusis telefonas yra mobilusis telefonas, suteikiantis daugiau galimybių nei standartinis telefonas.
Išmaniuosius ir mobiliuosius telefonus galima laikyti į telefoną integruotais delniniais kompiuteriais, tačiau
daugelis standartinių telefonų veikia remdamiesi Android, iOS, Java ME platformomis, tuo tarpu išmanieji
telefonai leidžia naudotojui vienu metu naudoti keletą programų. Išmanieji telefonai veikia su operacine
sistema, suteikdami galimybę programų kūrėjams. Tokiu būdu jie sujungė standartinio telefono funkcijas su
asmeninio skaitmeninio asistento (PDA) funkcijomis.

IŠMANIŲJŲ TELEFONŲ RINKA
2010 m. JAV ir Europoje išmaniųjų telefonų pirkimai gerokai išaugo. Nepaisant iPhone ir Android prietaisų
populiarėjimo JAV, kai kuriose Europos rinkose šių telefonų populiarėjimas vis dar nėra toks didelis. Šiuo
metu Ispanijos išmaniųjų telefonų rinka su 37,6 procentais (10,3 procentais daugiau nei praeitais metais)
gerokai lenkia Italijos lapkričio mėnesio padėtį. JK išmaniųjų telefonų populiarėjimas taip pat labai didelis
(34,3 procentai lyginant su 21 procentu praeitais metais) ir bene didžiausias iš visų šešių analizuotų rinkų.
2010 m. pabaigoje JAV išmaniųjų telefonų dalis rinkoje užėmė 27 procentus, kai praeitais metais ji siekė
16,8 procentus.

Trečiajame 2010 m. ketvirtyje išmaniųjų telefonų pardavimai visame pasaulyje išaugo 95 procentais
(parduota 81 milijonas telefonų) lyginant su ankstesniais metais. Naujausi duomenys gauti iš rinkos tyrėjo
„Canalys“. Paskutinį ketvirtį 33 procentai visų parduotų išmaniųjų telefonų priklausė „Nokia“, 17 procentų –
„Apple“ ir 15 procentų – RIM. Gerokai lenkdama kitas, populiariausia operacinė sistema yra „Android“.
Didžiausioje išmaniųjų telefonų rinkoje JAV, remiantis „Canalys“ duomenimis, didžiausią jos dalį yra
užėmusi „Apple“ – 26 procentus (5,5 milijono parduotų iPhone telefonų) ir RIM – 24 procentus (5,1
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parduotų „BlackBerry“ telefonų). Lyginant operacines sistemas, daugiausiai parduotų prietaisų turėjo
„Android“ operacinę sistemą ir užėmė 44 procentus (9,1 milijono) JAV rinkos dalies. Paskutinį ketvirtį
visame pasaulyje „Android“ operacinę sistemą turinčių išmaniųjų telefonų buvo parduota 20 milijonų (25
procentai) – lyginant su 2009 m. trečiuoju ketvirčių šis skaičius išaugo 1,3 procentais.
Nors šie skaičiai gana dideli, tačiau jiems dar toli iki „Symbian“ operacinės sistemos. Šią sistemą daugiausia
naudoja „Nokia“. 37 iš 56 „Canalys“ apklaustų valstybių (įskaitant BRIIC šalis – Braziliją, Rusiją, Indiją,
Indoneziją ir Kiniją), ši operacinė sistema užima pirmąją vietą. Čia per metus išmaniųjų telefonų pardavimai
išaugo 112 procentų ir, greičiausiai dėl „Ovi“ paslaugų ir nebrangių paprastesnių telefonų, „Nokia“ užima 65
procentus rinkos dalies (remiantis „Canalys“ duomenimis). Pardavimai didėja, o prie jų tikimasi prisidės ir
„Nokia“ išmanieji telefonai su „Symbian 3“ operacine sistema.

2010 m. 23,1 procentą visų parduotų telefonų sudarė išmanieji telefonai. Nenuostabu „Netbiscuits“
matavimų sistemoje matyti išmaniųjų telefonų su „Apple iOS“, „Google Android“, „Nokia Symbian“ (≥ S60)
ir RIM BBOS naudojimo tendenciją. Tolesniame grafike vaizduojama užimama išmaniųjų telefonų dalis
pasaulyje pagal operacines sistemas 2010 m. lapkričio mėn. (remiantis „Netbiscuits“ duomenimis).r

Šiuo metu išmaniųjų telefonų rinkoje dominuoja keturios operacinės sistemos: „Apple iOS”, „Google
Android”, „Nokia Symbian” ir „RIM BlackBerryOS”. Tačiau skirtumai tarp regionų yra didžiuliai. Šešiuose iš
aštuonių regionų „Apple“ užima pirmąją vietą (remiantis „Netbiscuits“ apklausomis). Tik Vidurio Rytuose,
Šiaurės Afrikoje ir Afrikoje į pietus nuo Sacharos pagrindines vietas užima kiti prietaisai. Tačiau jei imsime
visus prietaisus (dominuojančius ir nedominuojančius), vaizdas dramatiškai pasikeičia: Šiaurės Amerikoje
pirmąją vietą užima „Google Android“. 2010 m. lapkričio mėn. „Apple“ lyderiu rinkoje buvo tik dvejuose
regionuose – Vakarų Europoje ir APAC šalyse.
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Vakarų Europa, prietaisų keturiasdešimtukas, 2010 m. lapkričio mėn. (© Netbiscuits, 2011)
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M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI AUSTRIJOJE

Internetinis
puslapis/projektas
http://mlearningblog.co
m/?tag=austria

www.mg-bl.com

http://www.yocomo.at

http://www.keytonature.
eu/

http://www.iamlearn.org
/projects/
http://elearningblog.tugr
az.at/archives/4373
http://www.fnmaustria.at/Contentpool/contentpool/project?project_id=
87

Aprašymas
Specializuotas David Schrag, kuris yra nepriklausomas e-mokymosi
konsultantas, besispecializuojantis mobiliajame ir mikromokymesi,
tinklaraštis. Jis taip pat projektuoja, tvarko ir kuria mobiliuosius ir įprastus
internetinius puslapius tarptautiniams klientams. David turi 9 metų patirtį
mobiliųjų interneto technologijų (daugiausia programinės įrangos) srityje ir
jau 7 metus šia tema rašo naujienlaiškius, straipsnius ir mokomąją medžiagą.
Dabartiniai įsipareigojimai:
Šiuo metu David dirba prie didžiausio Šveicarijos nekilnojamojo turto
internetinio puslapio, tuo pat metu būdamas atsakingu už jų mobilųjį
tinklalapį, iPhone ir Android skirtas programėles.
mGBL projektas – mobilus žaidimais grįstas mokymasis
Prie mobiliojo žaidimais grįsto mokymosi projekto (mGBL) prisidėjo vienuolika
partnerių organizacijų iš Austrijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Italijos ir
Slovėnijos. Kartu jie bando sukurti platformą, tinkamą žaismingai ir įdomiai,
naudojant mobiliuosius prietaisus, pateikti mokymosi medžiagą.
Austrų tyrimų centras ir Innsbruck universitetas bando įrengi mobiliuosius
prietaisus naudojančią modernią mokymo stotį. „Spin-Off Yocomo GmbH“
rems tolesnę plėtrą ir plėtos m-mokymosi produktų rinką.
„KeyToNature“ dėmesio centre yra interaktyvūs internetiniai įrankiai, skirti
organizmų nustatymui. Tikslas – pagilinti biologinės įvairovės žinias įvairiuose
mokymosi lygiuose visoje Europoje.
Tikslinė grupė:
formalioji Europos švietimo sistema (nuo mokytojų iki mokinių, nuo pradinių
mokyklų iki universitetų).
Uždaviniai:
Įrankių, skirtų Europos biologinei įvairovei mokytis, sukūrimas.
Mokymosi efektyvumo gerinimas ir kokybės didinimas mokymosi tikslais.
Įrankių tobulinimas, įdiegiant kelių kalbų palaikymą.
Išsami m-mokymosi projektų apžvalga
Graco technologijos universitete sukurtas edukacinis žaidimas. iGeo žaidimo
tikslas – padėti vidurinių mokyklų mokiniams mokytis geografijos. Ši programa
palengvina mokymosi procesą.
Mokymasis žaidimų forma iki šiol buvo naudojamas tik su vaikais. Didelis vaikų
susidomėjimas ir geri rezultatai paskatino mokymąsi žaidžiant naudoti ir su
suaugusiaisiais. Šios srities pradininkai yra iš Šiaurės Amerikos ir Australijos.
UniGame projekto vykdytojai tokį mokymosi būdą pamėgino įgyvendinti ir
Europoje. Jis ypač tinka Europos universitetiniam mokymui.
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M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI ITALIJOJE
1. ENSEMBLE
„Ensemble“ projekto mokymosi visą gyvenimą programą (LLP) remia Europos Sąjunga.
ENSEMBLE projekto tikslas – ištirti mobiliojo telefono ir MP3 grotuvo galimybes, mokymo ir integravimo
procesų gerinime. Planuojamu dvejų metų trukmės ENSEMBLE projektu siekiama sukurti ir išbandyti keletą
mokymo modulių, susijusių su Europos pilietybe, darbininkų teisėmis ir kt. Mokymo programos bus
rengiamos konkrečios šalies, kurioje bus įgyvendinamos, kalba (CEF A1-A2 lygiai).
Novatoriškas ENSEMBLE projekto aspektas – mobiliųjų technologijų sąveikavimo metodologijų tyrimas ir
išbandymas.
ENSEMBLE projektas buvo sugalvotas siekiant išplėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT)
naudojimo strategiją, kuri galėtų paskatinti kultūrinę ir socialinę imigrantų integraciją. Kitaip tariant,
projektu siekta įgyvendinti taip dažnai Europos Sąjungos minimus socialinės įtrauktiems ir sanglaudos
tikslus bei skatinti naujų technologijų naudojimą teikiant paslaugas bei skatinant žmones, ypač jaunus
žmones, kurie yra migrantai ir kultūrinių mažumų atstovai, per daugiakalbį ir pritaikytą turinį.
Siekiant būti informacinės visuomenės dalimi, buvo pasinaudota plačiai naudojamų technologijų, tokių kaip
MP3 grotuvai ir mobilieji telefonai, privalumais ir patikrinti šiems prietaisams ir tikslinei grupei tinkančius
mokymo metodus ir bendravimo formas. Tikslinė grupė yra mokiniai iš klasių, kuriose didelis imigrantų ir jų
tėvų procentas. Projekto metu taip pat nuspręsta patikrinti internetinių kompiuterių naudojimą (dėl jų
plataus naudojimo ir daug apimančio mokymosi galimybių).
Daugiau informacijos galima rasti adresu: http://www.ensembleproject.org

2. MOULE
„MoULe“ (Mobilus ir daug apimantis mokymasis) yra internetinė aplinka, skirta mokymuisi
bendradarbiaujant. Ji naudojama su išmaniaisiais telefonais ir nešiojamais prietaisais, leidžiančiais mokytis
tyrinėjant geografines vietas. Sistema turi tam tikras funkcijas, leidžiančias ieškoti ir gauti informaciją,
bendrauti ir rasti vietas pagal geografines koordinates. Sistemoje esantys duomenys (įskaitant naudotojų
įkeltus duomenis) yra papildomi su geografine padėtimi susijusia informacija ir tokiu būdu naudotojai gali
gauti su konkrečia jų lankoma vieta susijusią informaciją.
Administratoriai gali naudoti „MoULe“ turistinių bei pažintinių maršrutų sudarymui, stebėti naudotojų
veiklą realiu laiku ir įvertinti naudotojų sąveikavimo kiekybę ir kokybę.



„MoULe“ galima naudoti bet kokiai mokymosi veiklai, kuri yra susijusi su geografija ir kur dalį darbo
reikia atlikti bendradarbiaujant su kitais.
Rekreacinė ir (arba) profesionali leidyba. Sistema telefonu leidžia gauti duomenis (interviu,
nuotraukas, pastabas ir kt.) apie dominamą vietą ir patalpinti turimą medžiagą internetiniame
puslapyje realiu laiku.
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„MoULe“ būdama informacine sistema turi didelį potencialą, nes ją galima pritaikyti įvairiuose
turistiniuose kontekstuose, pritaikant turimą informaciją pagal geografinę padėtį.

„MoULe“ m-mokymosi konferencijoje 2009 m. Orlande gavo AUSKO apdovanojimą už mobiliojo mokymosi
pritaikymą edukacinėje kategorijoje.
3. WOLF
„WoLF“ yra bendras tyrimų ir plėtros projektas, kurį vykdo Lesterio kolegija ir Lesterio universitetas.
„WoLF“ yra aukštojo mokslo (HE) tolesniame mokymesi (FE) (angl. Higher Education (HE) in Further
Education (FE) projektas. Jis tiria, kaip kišeniniai kompiuteriai skatina mokymo stažuotojų (TA) tobulėjimą
pagrindinį laipsnį suteikiančiose studijose. „WoLF" plėtoja universitetinės virtualiosios mokymosi aplinkos ir
asmeninių mobiliųjų prietaisų integravimo modulį, kurio tikslas – mokymasis darbu paremtoje aplinkoje.
„WoLF“ meta du, tiesiogiai su TA gebėjimu mokytis, susijusius iššūkius.
Svarbiausi TA mokymosi aspektai (kurie pastebimi pradinės mokyklos klasės) yra sisteminis veiklos
auditorijoje stebėjimas ir gebėjimų tobulinimas. „WoLF“ tyrė, kaip kišeniniai kompiuteriai gali atverti TA
tobulinimosi ir žinių panaudojimo praktikoje galimybes.
Antra, TA mokasis įvairiose vietose: pavyzdžiui, faktinis ir konceptualusis mokymasis vyksta kassavaitinėse
sesijose kartu su mokytojais; praktikavimas ir stebėjimas vyksta darbo metu; asmeninis mokymasis vyksta
namuose, bibliotekose ir kitur. Šiose vietose vykstantis mokymasis turi taip susijungti, kad TA vienoje
vietoje gautas žinias sugebėtų panaudoti kitoje vietoje. Prieiga prie virtualiosios mokymosi aplinkos per
mobilųjį prietaisą leis TA turėti visus mokymosi išteklius savo kuprinėje ir panaudoti juos bet kurioje vietoje
bei užsirašyti auditorijoje atliktus pastebėjimus.
„WoLF“ projekto vaizdinė medžiaga pateikiama šiuo adresu:
http://wolf.lec.ac.uk/mod/resource/view.php?id=139
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M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI LIETUVOJE

„iPod Touch“ Kuršėnų ir Druskininkų mokyklose (2008)
Pirmą kartą Lietuvos mokyklose per pamokas buvo naudojamasi „Apple iPod“. Šį projektą rėmė Švietimo
informacinių technologijų centras. Įprastai „iPod“ yra naudojamas kaip muzikos leistuvas, tačiau „iPod
Touch“ yra daugiau nei leistuvas. Jame yra daugybė programų, t. y. interneto naršyklė „Safari“, elektroninių
knygų skaitymo programa „iBooks“, anglų-lietuvių kalbų žodynas „Anglonas“, lietuvių kalbos žodynas,
programos apie užsienio kalbas, geografiją, istoriją, dailę, muziką, kūrybą ir kt. Šiose mokyklose, remiantis
m-mokymusi, buvo sukurta įvairių paskatinimų. „iPod Touch” dažniausiai buvo naudojamas per pamokas
(naudotasi „MyWordBook“, „Big City“, „LearnEnglish Elementary“, „Cambridge University Press“, „English
Grammar in Use Activities“, „English Grammar in Use Tests“ „Pearson Education“, „Longman“ žodynais,
geografinėmis programomis „On this day”, „World Countries“, „Touch and Paint“, „Brushes“, „Symmetry“,
muzikos kūrimo programomis „Virtuoso Piano“, „Virtual Drums“, „ElectroBeats by David Guetta Free“,
„iTunes U“ ir kt.).
Vienintelis trūkumas yra tas, kad didžioji programų dalis yra anglų kalba, tačiau tai netrukdo mokytis kalbų
ir kitų dalykų. Būtų nuostabu, jei kiekvienas mokinys galėtų turėti „iPod Touch“, tačiau kol kas tai tik planas
ateičiai.
Daugiau apie projektą skaitykite adresu: www.iklase.lt

ILGRECO: Mokomųjų žaidimų resursų panaudojimas edukaciniame kontekste (2008)
Projekto idėja: Sukurti naują, žaidimais paremtą mokymo kursą, kur mokytojai ar kitas mokymo personalas
pasiūlytų temą ir vietą, kurioje žaidimas vyks, o tada žaidėjas gali tyrinėti ir pasirinkti, ar nori keisti
pasirinktą temą. Būtent to ir siekiama šiuo projektu – sujungti žinias ir patirtį, siekiant konkrečių ir
novatoriškų rezultatų. Mokymasis naujais būdais, naudojant mobiliąsias technologijas, kurios leidžia
patobulinti švietimo ir mokymo metodologijas, naudojant įvarius mokymo scenarijus, grįstus TCP/IP tinklais.
Projekto rezultatai:
 Didaktinis modelis (įskaitant pačius žaidimus), kaip panaudoti žaidimus suaugusiųjų mokyme.
 Parengti kursai 100 mokytojų, įskaitant žaidimus ir atsižvelgiant į tikslinę auditoriją, vadinasi
projekto metu išplėtotą žaidimų platformos metodiką galima taikyti bet kuriam mokomajam
dalykui.
 2 edukacinių žaidimų platformos ir multimedijos turinys, leidžiantis, naudojant mobiliuosius
prietaisus (pvz., 3G telefonus, PDA, GPS ir kišeninius kompiuterius, palaikančius GPRS, WIFI ir UMTS
ryšį), mokymą perkelti į beveik bet kokią aplinką.
 Kursas Grundtvig bus pateiktas antraisiais projekto vykdymo metais.
Daugiau skaitykite adresu: http://ilgreco.europole.org/
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http://www.imotec.lt/

Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas
Institutas skatina pažangių technologijų naudojimą ir teikia įvairias
paslaugas, konsultacijas, mokymus bei tęstinio mokymosi
sprendimus. Institutas rengia profesinio tobulėjimo bei
kompiuterinių įgūdžių gerinimo ir informacinių technologijų žinių
gilinimo kursus. Instituto tikslas – skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą, grįstą naujomis technologijomis ir internetiniais
įrankiais.

http://www.beti.lt/public
/?lang=en

Baltijos edukacinių technologijų institutas
BETI 2003 m. įkūrė aktyvi profesionalų komanda, informacinių ir
mokymo technologijų srityje dirbanti daugiau kaip 15 metų.
Aukštojo ir profesinio mokymo sektoriuje įgyvendindamas įvairias
veiklas, BETI sukaupė daug patirties, žinių ir įgūdžių informacinių
technologijų naudojimo mokyme, nuotolinio mokymo metodologijų,
mokymosi būdų, multimedijos kūrimo, žiniatinklio programų kūrimo
srityje.
E. mokymosi technologijų centras, KTU stiprina savo pozicijas
švietimo rinkoje Lietuvoje ir Europoje. Centras atlieka tyrimus
atvirojo ir nuotolinio mokymosi (ODL) srityje, kuria e-mokymosi
kursus studentams bei dėstytojams. Centro personalas kuria
internetinius portalus, virtualias bendruomenes, virtualaus
mokymosi aplinkas ir multimedijos medžiagą, skirtą mokymui ir
mokymuisi. EMTC dirba labai patyręs personalas: tyrėjai, pedagogai,
dizaineriai, programinės įrangos inžinieriai, multimedijos inžinieriai
ir kt. EMTC dalyvauja įvairiuose projektuose: „Leonardo“,
„Socrates“, „Phare“, „FP6“, „Eureka“ ir kituose tarptautiniuose ir
nacionaliniuose e-mokymosi ir ODL projektuose.
Lietuvos virtualus universitetas plėtoja ir koordinuoja aukštesniojo
ir nuolatinio, informacinėmis ir telekomunikacijų technologijomis
grįstą mokymo sistemą, tuo pačiu metu skatindamas informacinės
visuomenės Lietuvoje formavimąsi.
Švietimo informacinių technologijų centras yra vyriausybinė
organizacija, kurią finansuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija. Strateginis centro tikslas – dalyvauti kuriant
informacinių technologijų diegimo mokyme strategijas ir programas
ir diegti šias programas, laikantis centro misijos.

http://emtc.ktu.lt/cms/e
mtc/app

www.liedm.lt

http://www.ipc.lt/?page
_id=601
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M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI ŠVEDIJOJE

Švedijoje kai kurios mobiliųjų telefonų programos naudojamos šiais tikslais:
Žinių patikrinimo testuote/apklausose, kuriose mokytojai sukuria klausimus ir perduoda juos studentams
mobiliaisiais telefonais. Šie atsako į klausimus ir persiunčia juos tekstiniu pranešimu atgal mokytojams.
Tuomet mokytojai mokiniams nusiunčia rezultatus ir paaiškina, ką šiems reikia daryti, kad pasiektų geresnių
rezultatų.
Lobio ieškojimas (poromis). Naudodami mobiliojo telefono GPS funkciją, mokiniai ieško tam tikrų vietų,
kuriose yra paslėptos raidės ir iš tų raidžių sudaro žodžius. Daugiausiai žodžių sudariusi grupė laimi.
Žadintuvo funkcija primena, kada reikia grįžti į klasę.
Filmavimas/fotografavimas: mokiniai fotografuoja kelionėje aplankytas vietas, ekskursijų akimirkas, jų
pačių aplinką. Vėliau atvaizdai naudojami diskusijų metu klasėse. Mokiniai taip pat gali fotografuoti tai, ką
mokytojas užrašo arba nupiešia ant lentos.
Garsų įrašymas: mokiniai įrašo interviu, fono garsus ir kt., vėliau juos apdoroja ir pateikia klasėje. Sunkiai
ištariamus žodžius galima įrašyti į telefoną ir vėliau praktikuotis juos ištariant. Kitos programėlės primena
pasiimti sportinę aprangą, leidžia įrašyti balso pranešimus tėvams ir kt.
Kompiuteriniai žaidimai: naudojamos MIT ir AR platformos.
Mobilusis telefonas suteikia galimybę kurti ir dokumentuoti situacijas. Jis pasitarnauja kaip medijos kūrimo
priemonė ir mokiniai iš medijos naudotojų tampa jos kūrėjais.
Naudingi internetiniai puslapiai:
https://docs.google.com/gift/view?id
=
https://www.mobilestudy.org (create quiz)

dhn2vcv5_175fp5qg9d3

(treasure

hunt)

and

Švedijos nacionalinė švietimo agentūra palaiko informacinių ir telekomunikacinių technologijų naudojimą
bendrąja prasme ir tiki, kad mokytojams techninės srities žinios yra būtinos.
Pačios technologijos mokinių mokymosi pagerinti negali. Didžiulis privalumas, kai mokytojai turi
technologinių įgūdžių ir žino kaip reikia mokyti juos panaudojant.
Mokytojams taip pat teikiamas privatus mokymas, apimantis šias temas:
- siųsti duomenis iš mobiliojo telefono į kompiuterį
- sukelti duomenis į „PowerPoint“ skaidres;
- kurti filmus „Movie Maker“ programa;
- kelti nuotraukas į tinklaraščius;
- kurti testus.
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Naudodami mobiliuosius telefonus mokiniai ir mokytojai gali juos sujungti su kompiuteriais ir kurti
medžiagą naudojant programas, pavyzdžiui, „PowerPoint“ ir „Movie Maker“. Įrangos stoka gerokai apriboja
mokytojų ir mokinių galimybes ir veikia jų požiūrį į informacines technologijas.

M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI JK
MoLeNEt, www.molenet.org.uk
MoLeNET yra bendras projektas, pristatantis ir skatinantis mobilųjį mokymąsi. Į MoLeNET projektą iki 2007
m. Mokymosi ir įgūdžių taryba bei vidurinės mokyklos investavo daugiau nei 16 milijonų svarų. Šiame
projekte dalyvauja apie 40000 mokinių ir daugiau kaip 7000 mokytojų iš įvairių mokymo įstaigų. Per 3
metus (akademinius 2007 – 2010 metus) 147 kolegijose ir 37 mokyklose įgyvendinti 104 mobiliojo
mokymosi projektai.
Nors mokiniai buvo įtraukti į visus MoLeNET projektus, tačiau daugiau nei pusėje projektų pagrindinis arba
didelis dėmesys buvo skiriamas darbu grįstam mokymuisi. Kolegijos motyvuoja susitelkti į darbu grįstą
mokymąsi:






tobulinti prieigą prie mokymosi išteklių ir patarimų mokiniams;
palaikyti vertinimo procesus;
gerinti mokymosi patirtį;
labiau įtraukti darbuotojus;
įtraukti e-mokymąsi į darbo vietą ir darbu grįstą mokymosi procesą bei suteikti LLDD mokiniams
realias mokymosi darbo vietoje galimybes.

Pagrindiniai mobiliojo mokymosi privalumai:






patogumas dėl prietaisų dydžio ir jų galimybės nešioti;
geresnė prieiga prie mokymosi išteklių, įskaitant internetinę prieigą;
geresnės bendravimo galimybės;
prieiga prie vaizdo failų ir vaizdų įrašymo bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje;
žinių rinkimo ir vertinimo palaikymas.

Patogumas yra labai svarbus, kai kalbama apie vietos ir galios apribojimus arba kur dokumentų ruošimas
yra nepraktiškas, pavyzdžiui, gamyklose, dirbtuvėse ir salonuose.
MOBIlearn, www.mobilearn.org
MOBIlearn projektas pradėtas įgyvendinti 2002 m., kurio tikslas buvo rasti naujus mobilios aplinkos
naudojimo būdus, patenkinant mokinių poreikius dirbant savarankiškai. Sukurta nauja m-mokymosi
architektūra, palaikanti mokymosi ir informacijos tobulinimą ir perdavimą, naudojant įvairias technologijas,
įskaitant multimediją ir tiesioginių pranešimų siuntimą. Atlikti bandymai, kurių metu stebėtas:
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mišrusis mokymasis – apimantis m-mokymąsi formaliuose kursuose verslo administravimo
mokyklose.
Atsitiktinis, nuo vietos priklausantis mokymasis – lankymasis muziejuose (Firenze Musei) ir
bandomųjų projektų ruošimas.
Mokymasis interpretuoti informaciją ir patarti – medicininės informacijos gavimas kasdieniams
poreikiams patenkint.

JK projekto partnerai: Birmingamo universitetas, Atvirasis universitetas, Pramonės universitetas, Liverpulio
John Moores universitetas, Sheffield Hallam universitetas, PJB asociacija ir Notingemo universitetas.
Paskutiniuosius 30 mėnesių projekto tikslas buvo naujų technologijų integracija į mokymą ir pagalba
skatinant kultūrinius pokyčius, būtinus šiam darbui. Šis projektas taip pat padės tiksliniams naudotojams
(pavyzdžiui, mobiliesiems darbininkams ir mokiniams) pasiekti reikiamas žinias.
MOBIlearn projektas davė įvairių rezultatų:










iš aplinkos gautų žinių naudojimas mokymo tikslais.
Konteksto žinojimas ir jo naudojimas mokymesi.
Mokymosi bendradarbiaujant metodologijos ir įrankių kūrimas.
Organizacinio mokymosi taikymas mobiliose aplinkose.
Aktyvi naudotojo sąsaja navigacijai mobiliuoju prietaisu.
XML mokymosi turinio valdymo standartų atitikimas mobiliajame pritaikyme.
Mobiliosios medijos pritaikymas mokymosi kontekste.
Ankstesnių tyrimų projektų rezultatų apjungimas.
Susijusių mobiliojo mokymosi standartų pritaikymas, apžvalga ir panaudojimas (ISO/IEC JTC1/SC36,
ADL SCORM, CEN/ISSS WSLT, IEEE LTSC).

M-learning, www.m-learning.org
2001 m. pradėtas ir 2004 m. užbaigtas Europoje vykdytas „M-learning“ projektas, kurio tikslinę auditoriją
sudarė asmenys nuo 16 iki 24 metų, kurie mokosi ne pagal pilną mokymosi programą, kuriems nesisekė
švietimo sistemoje ir kurių raštingumo ir skaičiavimo įgūdžiai yra prasti. Projekto tikslas – ištirti kaip
mobilieji telefonai ir kiti prietaisai gali padėti žmonėms susidomėti mokymusi ir pagerinti žinias, galimybes ir
gyvenimus.
Projekto metu dalyviai buvo aprūpinti pažangiausiais prietaisais, kad galėtų atlikti reikiamą informacijos
paiešką. Dalyviai projekto medžiagą galėjo rasti portale, kurį sudarė daugybė mažesnių internetinių
puslapių, įskaitant:






mokymosi medžiagą.
Nesudėtingų internetinių puslapių kūrimo įrankius.
Bendradarbiavimo įrankius.
Lygiarangių ryšių (angl. peer to peer communication) įrankius.
Mokymosi valdymo sistemą.
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Pagalbos naudojantis sistema gaires.
Nuorodas į naudingus internetinius puslapius.

Visą medžiagą galima gauti naudojantis kompiuteriu ar mobiliuoju prietaisu. Medžiaga pateikiama internete
arba ją gali atsisiųsti ir naudotis ne internete.
Projektas vyko JK, Italijoje ir Švedijoje. Duomenys surinkti iš 128 mokinių, kurių 51 % sudarė moterys, 49 %
buvo iš švietimo organizacijų, o 80 % - bedarbiai.
M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI PRANCŪZIJOJE
Démos (mobilaus mokymosi pradininkai)
2009 m. „Démos“ (mokymo centras) sukūrė novatorišką mikromokymosi vaizdinę medžiagą ir pavadino ją
„Pocket Campus“ (liet. kišeninis miestelis). Ji leidžia mokytis apie naujus produktus, rasti naujus metodus,
paaiškinti objektus...
Čia įtrauktos įvairios temos, pavyzdžiui, pokyčiai ir inovacijos, plėtra ir efektyvumas, kasdienis valdymas,
organizavimas, technologijos...
Mobiliojo mokymosi galimybė leidžia būti mokomiems bet kur ir bet kuriuo metu, rasti modulių medžiagą,
mokomąją vaizdinę medžiagą, apklausas ir tekstus bei kt.
„Démos“ įkėlė apie 100 vaizdo įrašų, padėsiančių pasiruošti darbo interviu, kalbėti viešai ir pan.
Vaizdo medžiagą galima rasti šiuo adresu: http://www.pocketcampus.fr
„Démos“ taip pat išplėtojo ir kitą projektą „MEDIACURSUS Mobile“. Tai edukacinė duomenų bazė, skirta
bankų ir draudimo sektoriui. Ji leidžia informuoti ir mokyti. Duomenys, tam tikslui paskirtos komandos,
atnaujinami reguliariai. Čia yra daugiau kaip 3000 informacinių lapų, 900 mikromodulių, 9000 testų ir
nemokama prieiga. Be to, naudotojai gali patys mokytis bei naudotis banko ir draudimo sektoriaus paskirtų
mokytojų paslaugomis.
ENACO (Nuotolinės prekybos mokykla)
Ši mokykla įkurta 2010 m. birželio mėn., naudojant iPhone programą, pavadintą „my english pocket“. Ši
programa leidžia naudotojams pasiekti geresnių rezultatų mokantis anglų kalbos arba ją prisiminti
(bakalauro lygis). Mokiniai kasdien daro pratimus (vaizdo failų, žaidimų, laikraščio straipsnių forma), kurių
kiekvienas trunka nuo penkių iki dešimties minučių. Baigus pratimą, parodomas rezultatas, pagal kurį
galima vertinti savo sugebėjimus. Šią programą „App Store“ galima įsigyti už 59 eurus ir mokytis 3
mėnesius. Šiuo metu pirkėjai šią programą gali įsigyti asmeniniam naudojimui, tačiau taip pat yra galimybė
ją naudoti įmonių mokymo programose.
„Ingenium“
Caen ekonomikos ir administravimo institutas kartu su „Ingenium“ 2009 m. lapkričio mėnesį išleido
mokymosi programą: pirmą „vadybos mokymo“ programą, kurią oficialiai patvirtino Prancūzijos valstybė. Ji
yra magistro laipsnį suteikiančios programos lygio. Modulis moko spręsti vadovavimo problemas ir
techninius nesklandumus.
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Modulio trukmė – nuo 45 minučių iki 1 valandos. Šią programą atsisiuntę, mokiniai savo progresą stebi
patys. Mokiniai mokosi naudodami vaizdinę medžiagą, atlikdami įvairias savęs vertinimo užduotis,
skaitydami dokumentus ar klausydamiesi.
Pasak projekto vadovės Olivier Lamirault, pagrindinis projekto tikslas yra leisti žmonėms mokytis bet kuriuo
metu, bet kurioje vietoje ir naudojant įvairias priemones (žiniatinklį, išmaniuosius telefonus, planšetinius
kompiuterius).
Vaizdinė medžiaga pateikiama adresu: http://my-pocket-learning.fr/accueil-1
„Questionmark“
Tai pirmaujanti rinkoje apklausų sudarinėtoja (žinių vertinimas, apklausos, stebėjimo anketos). Neseniai
buvo sukurta programa, leidžianti platinti apklausas.
Apklausas galima atsisiųsti iš „App Store“ arba naudojant „Android“.
„Moonshield“
Tai rimtas KTM sukurtas žaidimas, skirtas „Thales Group“.
Tai strateginis vadovavimo žaidimas, vedantis žaidėja po technologinį Thales pasaulį, kuris yra modernių
technologijų naudojimo gynybos, saugumo, aviacijos ir transporto sektoriuje rinkos lyderis.
Pagrindinis tikslas – vadovauti grupės veiklai dėl darbo ir įgūdžių, naudojant novatorišką įrankį ir tiesiogiai
nurodant žmonėms. Žaidimą galima atsisiųsti iš „App Store“ („Apple“). www.ktmadvance.com/view/Article_fr.php?id=131
M-MOKYMOSI PROJEKTAI IR INTERNETINIAI PUSLAPIAI BULGARIJOJE
Internetinis puslapis
http://www.elearningpape
rs.eu/index.php?page=fix&
id=2

http://ballisticcell.com/

http://cio.bg

Aprašymas
„eLearning papers“ yra „elearningeuropa.info“ leidinys, kuriame
pateikiama informacija apie informacijos keitimosi ir tyrimo įrankius.
Straipsniai pateikiami 21 kalba, įskaitant bulgarų. Taip pat pateikiamos
nuomonės apie esamą situaciją ir e-mokymosi kryptis skirtingose
įstaigose: mokyklose, universitetuose, įmonės ir pan.
„Ballistic Cell Ltd“ įmonė teikia, diegia, integruoja ir prižiūri nuotolinio
e-mokymosi, organizavimo ir kursų valdymo platformas bei duomenų
bazes. Ji yra oficialus mobilaus mokymosi platformos „Blackboard“
atstovas Bulgarijoje ir Makedonijoje. Įmonės internetiniame puslapyje
galima rasti didžiulį mobilaus mokymosi privalumų sąrašą ir jo
veiksmingumą, naudojant organizaciniame ir formaliame mokymesi.
„Cio“ – tai žurnalas apie kompiuterius, kurį galima rasti ir skaitmeniniu
formatu. Jame reguliariai spausdinami straipsniai apie mobilaus
mokymosi sąvoką, plėtrą ir taikymą globaliu mastu.
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http://pcworld.bg/

http://sagabg.net/

http://www.infoweek.bg/

http://mytech.bg/
http://flagman.ecs.ru.acad
.bg/index.php?site_step=1
http://81.161.241.210/bg/
eBooks/default.aspx

http://www.bgspeech.net/
lilijournal/

http://www.learnitict.eu/i
ndex.php?lang=bg

http://bmobile.bg/

„PC World Bulgaria“ yra vienas didžiausių žurnalų apie kompiuterius
šalyje. Jame pateikiama informacija apie mobilųjį mokymąsi, naujų
technologijų taikymą mokymo ir mokymosi procesuose.
„Saga Technology Ltd“ įkurta 1993 m. ir yra pirmaujanti periodinių
leidinių leidėja mokslo, naujų technologijų ir interneto srityje. Ji leidžia
bulgarišką „PC Magazine“ versiją bei žurnalus „PC Week“ ir „eWeek
BG“. Ji reguliariai leidžia straipsnius apie techninius mobiliųjų
technologijų, kurias galima naudoti mobiliame mokyme, aspektus
Internetiniame „Bulgarian Business Publication Ltd.“ Priklausančiame
žurnale pateikiama informacija apie e-mokymąsi naujų technologijų
kontekste ir jų naudojimą organizacijose kaip informacijos šaltinį.
Tinklalapyje pateikiamos nacionalinės ir tarptautinės informacinių
technologijų naujienos apie mobilųjį mokymąsi.
Mobilaus mokymosi platforma, sukurta turizmo sektoriuje dirbančių
žmonių kalbos tobulinimui.
Sofijos technikos universiteto, mokslinių tyrimų laboratorija „Ešvietimo technologijos ir standartai“. Žiniatinklyje pateikiamos el.
knygos ir kita atsisiunčiama medžiaga, susijusi su e-mokymosi ir mmokymosi techniniu ir praktiniu pritaikymu plėtojant dėstytojų
profesines kompetencijas. Čia taip pat pateikiama informacija apie
platformas ir bendravimo aplinkas bei e-švietimą ir mokymą.
Internetinis žurnalas, išleistas plėtojant projektą, kuris apima
tarpdisciplinines filologijos ir informacinių technologijų sritis. Jame
spausdinama dėstytojų ir universiteto studentų parengta medžiaga
įvairiomis temomis, įskaitant informacinių technologijų taikymą
siekiant geresnių rezultatų švietime. Tinklalapyje galima rasti daugybę
literatūros, kurioje aprašomos e-mokymosi ir m-mokymosi problemos.
Tinklalapis buvo sukurtas vykdant Europos Komisijos finansuojamą
projektą „LearnIT – m-mokymosi sprendimai, paremti IT specialistų emokymusi SME“ (angl. „LearnIT – m – Learning solutions supported by
e – Learning for IT professionals in SME“). Šis internetinis puslapis
sukurtas siekiant parodyti m-mokymosi svarbą ir poreikį susijusiuose
sektoriuose bei parodyti projekto rezultatus.
Tinklalapis apie mobiliųjų technologijų taikymą.
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