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PROJEKTET LABOUR MARKET IN TOUCH

INTOUCH:s målsättning är att anpassa en innovativ strategi som möjliggör för nya generationer av
arbetstagare att utveckla sina viktiga icke rutinmässiga färdigheter – arbetsmarknadsinriktad, på ett
flexibelt och tekniskt innovativt sätt - enligt arbetsmarknadens nya behov.
Enlig strategin " New Skills for New Jobs ", kommer partnerna att utforma en ad-hoc innovativ mlearnings kit för att anställda om "icke rutinmässig" kompetens, genom att använda ny teknik för
smarta telefoner genom att skapa öppna och mobila didaktiska miljöer . INTOUCH kommer att
erbjuda mobilt lärande i små och medelstora företags vardagliga miljöer och därigenom förbättra
samspel och samarbete, som ger anställda de viktiga färdigheter de behöver för att svara mot
arbetsmarknadens krav och för att hantera de förändringar som sker i ekonomin.
Under 2020 kommer nästan tre fjärdedelar av alla arbetstillfällen att vara tjänster, särskilt supporttjänster. Inom denna sektor kommer det att finnas en växande efterfrågan på medarbetare med
viktiga övergripande färdigheter, såsom problemlösning, självförvaltning och kommunikation, mer
generellt "icke rutinmässig kompetens". Det är därför våra viktigaste mål är att tillhandahålla
platsbundna anställda mer flexibla vägar och en enklare tillgång till utbildning. Vi kommer att
möjliggöra för nya generationer av anställda att utveckla sina icke-rutinmässiga färdigheter via
mobilt lärande.

Partners
Centrum för Flexibelt Lärande, Soderhamns kommun
Faculty of Economics and Management, Kaunas University of Technology
Exemplas Holdings Limited
CATTID (Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza)
CIBC Artois Ternois
Evolaris next level GmbH
Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente
Bulgarian Development Agency

Målet med forskningen
Syftet med denna workpackage är att kartlägga information om olika europeiska behov och
begränsningar, för att överföra till LM INTOUCH produkter och skapa ett europeiskt mervärde.
Denna fas skapar grunden för att utveckla en uppsättning verktyg som undersöker särskilda behov
relaterade till små och medelstora företags utveckling av konkurrenskraft genom omfattande
användning av mobil teknik.
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Desk research: syftar till att fastställa de mest effektiva internationella goda exempel på
användningen av mobil teknik för undervisning, lärande och ge vuxna självförtroende (konsumtion av
böcker, statistik, Internet sidor)
Genom desk research kommer man att studera befintlig forskning och kunskap som så långt som
möjligt inom de tillgängliga resurserna. Detta kommer att kompletteras med i första hand kunskap
och bidrag från experter och representanter för målgruppen genom individuella djupintervjuer.
Fokus för båda metoderna ska vara att få praktisk insikt i kriterier för skapandet av INTOUCH
produkter.
Forskningen syftar därför till att inspirera till dialog för att bredda och konsolidera kunskapsbasen om
mobilt lärande i allmänhet och situationen i typiska små och medelstora tjänsteföretag genom i
första hand kunskap.

DEFINITIONER
Teknisk fortbildning (eller TEL) avser stöd av allt lärande genom teknik.
TEL används ofta synonymt med e-learning, även om det finns betydande skillnader. Den största
skillnaden mellan de två uttrycken är att TEL fokuserar på tekniskt stöd för en pedagogik som
utnyttjar tekniken. Men detta gällde sällan tryckteknik eller utveckling kring bibliotek, böcker och
tidskrifter före datorerna.
En lärande aktivitet kan beskrivas i termer av
•

lärresurser: skapande, distribution, tillgång, sammanställning, konsumtion av digitalt
innehåll, verktyg och tjänster

•

åtgärder: kommunikation, samarbete, interaktion med programverktyg

•
•

sammanhang: tid, varaktighet, omgivande personer och plats
roller: En lärande verksamhet bedrivs av olika aktörer i förändrade roller (t.ex. studerande,
lärare, handledare, lärande tränare, personal eller utbildningsledare).
inlärning mål: att stödja varje människa att uppnå hennes eller hans inlärningsmål, respekt
för enskilda såväl som organisatoriska preferenser lärandet

•

Lärande kan följa olika pedagogiska didaktiska koncept. Huvudfokus i TEL ligger på samspelet
mellan dessa aktiviteter och olika tekniker. Detta kan vara allt från att ge tillgång till och
påverkansmöjlighet av en lärresurs för att utarbeta ett mjukvarusystems hantering (t.ex. Learning
Management System, Learning Content Management System, Learning Repositories, adaptive
learning hypermedia system etc.) och hantering (Human Resource Management System; Tools for
Self-Directed Learning etc.) av inlärningsprocessen för elever som använder tekniska hjälpmedel.
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E-learning omfattar alla former av elektroniskt stöd för lärande och undervisning. De informationsoch kommunikationssystem, vare sig nätverk eller inte, tjänar som specifika medier för att
genomföra inlärningsprocessen. [1] Termen kommer sannolikt fortfarande att utnyttjas som
referens för pedagogiska erfarenheter utanför klassrummet och i-klassrummet via teknik, även
som utvecklingen fortsätter när det gäller utrustning och läroplan.
E-learning använder i huvudsak datorer och nätverk för överföring av färdigheter och kunskaper.
E-learning applikationer och processer inkluderar webbaserade lärande, datorbaserad lärande,
virtuella möjligheter i klassrummet samt digitalt samarbete. Innehållet levereras via Internet,
intranät/extranät, ljud- eller videoband, satellit-TV och CD-ROM. Det kan genomföras i egen takt
eller lärarledda och omfattar media i form av text, bild, animation, streaming video och ljud.

"Game" redovisas som "organiserad lek som ger oss njutning och glädje" (Prensky 2001).
Karakteristiskt ett spel är:
"... En rad aktiviteter med en eller flera spelare. Den har mål, begränsningar, utdelning och
konsekvenser. Ett spel är regelstyrda och konstgjorda i vissa avseenden. Slutligen innehåller ett
spel någon aspekt av konkurrensen, även om konkurrensen är med sig själv "(Dempsey et al 1996,
sidan 2.):
Att utveckla vidare: ett spel kan innehålla begreppet "som om", där användare avbryter från tron
att de är nedsänkta i den imaginära världen av spelet (Fabricatore, 2000). Tävlingsinriktade spel
kan innebära att företag tar chanser i en imaginär miljö. De motiveras via utmaning, fantasi och
nyfikenhet (Randel et al. 1992).
Datorspel (mobila spel kan ses falla in i denna kategori) kännetecknas av sex viktiga strukturella
faktorer som när de kombineras, starkt engagera spelaren. Dessa element (Prensky, 2001, sidorna
118-119) är:
• regler
• mål och syften
• resultat och feedback
• konflikt/konkurrens/utmaning/opposition
• växelverkan
• representation eller berättelse
Mobila spel är förstås spel som levereras via persondatorer och bärbara mobila teknologier. Hur vi
uppfattar dessa tekniker klargörs nedan.
Personliga och bärbara mobila teknologier
Naismith m fl. (2004) är en användbar översikt över vad som allmänt menas med "mobil" teknik.
Termen anses betyda "bärbara" och "rörliga" teknik, men kan också implicera en "personlig" i
motsats till "delade" användningssammanhang. Begreppen "mobil" och "personlig" kan ofta
användas omväxlande men en enhet kan vara den ena utan att nödvändigtvis vara det andra.
Författarna erbjuder en klassificering av mobil teknik med de två ortogonala dimensioner
personlig kontra delad och bärbara kontra statisk:
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Fig 3: Classification of mobile technologies
Naismith et al, (2004) sidan 7

Georgieva m fl. (2005) föreslår en klassificering av eventuell m-learning teknik:
• Personlig och bärbar: telefoner, handdatorer, bärbara datorer, spelkonsoler.
Eftersom dessa enheter normalt stödjer en enskild användare, de uppfattas generellt som mycket
personligt, även om de också göra det möjligt för nätverk, kommunikation och informationsutbyte.
De kan vara tillgängliga på olika platser.
• ”Classroom response system“: består av enskilda elevers enheter som används för att svara
anonymt på flervalsfrågor (administreras av en lärare på en central server). Systemet kan
användas i en plats, men är inte lika lätt bärbar som små handhållna enheter.
• Informationskiosker, interaktiv museumsinformation: dessa enheter är mindre personliga
och kan delas mellan flera användare. Enheterna inte är bärbara.
• Interaktiv whiteboard, videokonferenssystem: Tekniken gör det möjligt att utbyta idéer etc.
på nätet, men bör i princip inte betraktas som mobila teknologier.
Med beaktande av ovanstående, och översikten i figur 3, valde vi att fokusera på spel levereras via
tre mest personliga och bärbara teknologier:
• mobiltelefoner;
• bärbara, dedikerade spelenheter (till exempel Nokia N-Gage);
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•

PDA (Personal Digital Assistant).

En smartphone är en mobiltelefon som erbjuder mer avancerad databehandlingsförmåga och
anslutningsmöjligheter än en traditionell mobiltelefon. Smartphones och mobiltelefoner kan ses som
handdatorer integrerat med en mobiltelefon, men medan de flesta har telefoner kan köra
applikationer baserade på plattformar som Android, IOS, Java ME ger en smartphone möjlighet för
användaren att köra flera olika applikationer som hör hemma i den underliggande hårdvaran.
Smartphones kör kompletta operativsystem som ger en plattform för applikationsutvecklare. Således
kombinerar de funktioner som telefonkamera och en personlig digital assistent (PDA).

SMARTPHONE-MARKNADEN
2010 antogs att antalet smartphones skulle öka kraftigt i hela USA och Europa. Trots den stora
spridningen av iPhone och Android-enheter i USA i år på relativ basis, fortsätter smartphone att leda
på vissa marknader i Europa. För närvarande leder Spanien alla marknader med smartphone med
37,6 procent (upp 10,3 procentenheter jämfört med ett år tidigare), och överträffade Italien i
november. Storbritannien har också en stark ökning av smartphone med 34,3 procent, upp från 21,0
procent förra året och är den snabbast växande bland de analyserade sex marknader. Amerikanska
smartphone andelen uppgick till 27 procent i slutet av 2010, med en ökning från 16,8 procent
föregående år.
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Den globala smartphone försäljning har ökat under det tredje kvartalet 2010 jämfört med
föregående år med 95 procent till cirka 81 miljoner enheter. Det visar aktuella siffror från Canalys
marknadsforskare. Således, under det sista kvartalet stod Nokia för 33 procent av alla smartphones
försäljning, följt av Apple (17 procent) och RIM (15 procent). Med spridningen av operativsystem,
dock är Androider på väg upp.
I USA, världens största smartphone marknaden har Apple enligt Canalys siffror en marknadsandel på
26 procent och 5,5 miljoner sålda iPhones, rivalen RIM 24 procent, 5,1 miljoner sålda BlackBerrys.
Men, baserat på operativsystem har Android-enheter en marknadsandel på 44 procent (9,1 miljoner)
i USA. Internationellt var antalet sålda Android smartphones enligt Dreimonatszeiraum över 20
miljoner (25 procent) - en ökning med 1300 procent jämfört med tredje kvartalet 2009.
Således Open Handset Alliance, men är fortfarande efter Symbian. Den används främst av Nokia
operativsystem som ligger på första plats i 37 av de 56 länder som tillfrågats av Canalys inklusive
BRIIC länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien och Kina. Detta är den smartphone försäljning
som växer med 112 procent per år, och Nokia har i vissa fall upp till 65 procent av
marknadsandelarna, enligt Canalys, främst tack vare Ovi-tjänster och prisvärda nybörjartelefoner.
Förutom tillväxten i tillväxtländerna förväntas den nya Nokia smartphones med Symbian 3 ger
ökande popularitet.

23,1 procent av världens levererade mobiltelefoner under 2010 var smartphones. Det är ingen
överraskning att Netbiscuits globala mobilenhetsstatistik visar på en stark användning av
smartphones, även med Apple IOS, Google Android, Nokia Symbian (≥ S60), och RIM BBOS i spetsen.
Om man segmenterar efter operativsystem, visar följande bild den andel som de mest relevanta
smartphone-plattformar genereras på Netbiscuits i november 2010, globalt.
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Fyra operativsystem är för närvarande dominerar marknaden för smartphones globalt: Apple IOS,
Google Android, Nokia Symbian och RIM BlackBerryOS. Men skillnaderna mellan olika regioner är
enorma. I sex av åtta regioner, dominerar fortfarande Apple baserat på antalet
webbplatsförfrågningar från Netbiscuits. Endast i Mellanöstern/Nordafrika och Afrika söder om
Sahara har andra enheter tagit en ledande position. Men om du tar alla enheter i beräkningen har
bilden förändras dramatiskt: I Nordamerika Google Android har tagit över den ledande positionen
från Apple iOS. Det är bara i två regioner - västra Europa och APAC – där Apple fortfarande är
marknadsledande i november 2010.

Västeuropa, Topp 40 enheter, november 2010 (© Netbiscuits, 2011)

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I ÖSTERRIKE
Websidor/Projekt
http://mlearningblog.com/?tag=austria

Beskrivning
Specialiserad blogg för mLearning projekt
av David Schrag, som är en oberoende eLearning konsult, som specialiserat sig på
mobil- och mikrolärande. Han designar,
förvaltar och bygger mobila och vanliga
webbplatser för internationella kunder.
David har 9 års erfarenhet inom området
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mobil Internetteknik (mest mjukvara) och
har skrivit nyhetsbrev, artiklar och
handledningar om detta ämne i cirka 7 år.
Aktuella uppdrag:
David arbetar nu för Schweiz största
fastighetswebbplats, samtidigt som han
ansvarar för nylansering av sin mobila
webbplats, ”iPhone och Android app”.
www.mg-bl.com

Projekt mGBL - Game-Based Learning
Inom den mobila Game-Based Learning
projektet (mGBL) har elva
partnerorganisationer från Österrike,
Kroatien, Storbritannien, Italien och
Slovenien gått samman för att arbeta med
utvecklingen av en plattform för
presentation av pedagogiska innehållet på
ett lekfullt och känslomässiga sätt på
mobila enheter.

http://www.yocomo.at

Österrikiska Forskningscentret och
Universitetet i Innsbruck kommer att
uppgradera mobiltelefoner till
sofistikerade didaktiska inlärning
stationer. Spin-off Yocomo GmbH kommer
att driva framtida utveckling och
marknadsföring av m-learning produkter.

http://www.keytonature.eu/

KeyToNature är inriktad på interaktiva
pedagogiska verktyg för identifiering av
organismer. Det syftar till att öka
kunskapen om biologisk mångfald på alla
utbildningsnivåer i hela Europa.
Huvudsakliga målgruppen:
KeyToNature vänder sig främst till de
formella utbildningssystemen i Europa,
från lärare till elever, från grundskolor till
universitet.
Mål
Pedagogiska verktyg tillägnade den
biologiska mångfalden i Europa.
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Optimera deras pedagogiska
effektivitet och öka deras kvalitet i
undervisningen.
Höja värdet genom flerspråkig tillgång.
http://www.iamlearn.org/projects/

Bra överblick och insamling av mlearning
projekt

http://elearningblog.tugraz.at/archives/4373

Vid Graz Tekniska Universitet har ett
pedagogiskt spel har utvecklats. Spelet,
som kallas iGeo och syftar till att hjälpa
gymnasielever i i ämnet geografi. Spelet
bidrar till att förbättra
inlärningsprocessen.

http://www.fnm-austria.at/Content-pool/contentpool/project?project_id=87

”Lekfullt lärande” har hittills
huvudsakligen riktats till barn. Den höga
acceptansen av barnen och deras goda
resultat kommer nu att under en kort
försöksperiod att testas i vuxenutbildning.
Pionjärer på detta område finns främst i
Nordamerika och Australien. Projektet
UniGame marknadsför detta
förhållningssätt till lärande inom det
europeiska området. Detta för att ge
förslag, särskilt för universitetetsundervisning och utbildning i Europa.

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I ITALIEN

1 ENSEMBLE
Ensemble är ett projekt som delfinansieras av Europeiska unionen inom programmet för livslångt
lärande (LLP).
I ENSAMBLE-projektet var målet att undersöka möjligheterna som erbjuds av mobiltelefon och mp3enheter för ökad utbildning och integrationsprocesser. Det planerade tvååriga ENSEMBLE-projekt
hade som syfte att ta fram och experimentera med utbildningsmoduler som hade anknytning till
ämnen av europeiskt medborgarskap, arbetstagares rättigheter mm, levererade på värdlandets
språk och på en elementär språklig nivå (CEF nivåerna A1-A2).
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Den innovativa aspekten i projektet ligger i forskning och försök med mobila metoder och teknisk
interaktion.
Projekt föresatte sig att utveckla en strategi för användningen av IKT som syftar till att främja
kulturell och social integration av invandrade medborgare. Med andra ord syftar det till att arbeta för
att uppnå social integration och social sammanhållande mål, framförda av Europeiska unionen, och
ge svar på förslaget om "möjligheter med ny teknik för att möjliggöra innovativa tjänster och ge
människor, särskilt ungdomar som riskerar utslagning, invandrare och kulturella minoriteter nya
möjligheter, särskilt genom flerspråkigt och anpassat innehåll.
Tanken var, att som en del av informationssamhället, dra fördel av allmänt använd teknik som MP3spelare och mobiltelefoner, och testa undervisningsmetoder och format kommunikation som lämpar
sig för dessa instrument för att nå målgruppen: elever från klasser med en hög andelen invandrare
och deras föräldrar. Under projektets gång beslöts också att testa användningen av netbooks på
grund av deras potential att främja allestädes närvarande och inkluderande lärande.
Ytterligare information finns på http://www.ensembleproject.org

2 MOULE
MoULe (Mobile and Ubiquitous Learning) är en online-miljö för kollaborativt lärande som fungerar
genom att integrera smarta telefoner och bärbara enheter, så att den pedagogiska verksamheten
bygger på utforskning av en geografisk plats. Systemet innehåller särskilda funktioner för att söka
och få tillgång till informationsutrymmen, att kommunicera och kommentera ställen beroende på
deras geografiska koordinater. Data som lagras i systemet (data som hämtas av användaren)
innehåller de uppgifter om lokaliseringen, så att systemet ger användaren information som är
specifik till den plats de besöker.
Administratörer kan använda MoULe att designa turistiska som utbildningsvägar, övervaka
användares aktiviteter i realtid samt utvärdera kvantitet och kvalitet i samspelet mellan användare.
•
•

•

MoULe kan användas för all lärande verksamhet som planeras tillsammans med
lärarresurser till specifika geografiska platser, och där en del av arbetet bör ske i samarbete.
Fritids- och/eller facktidskrifter. Systemet möjliggör tillgång till multimedieinnehåll
(intervjuer, foton, jar text och så vidare) direkt vid sevärdheter, via mobiltelefoner, och
publiceringen av det förvärvade innehållet på en webbportal i realtid.
MoULe uppvisar en enorm potential som informationssystem vilket kan användas i olika
turist- och miljömässiga sammanhang, genom att ge anpassningen av information och
kommunikation på ett öppet sätt, beroende på de geografiska omgivande

Den Moule har vunnit Gold Award vid mLearn 2009 - Orlando, FL- som ett erkännande av Mobile
Learning Excellence for the Education category.

3 WOLF
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WoLF är ett samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Leicester College och University of
Leicester. Wolf är ett högre utbildningsprojekt (RP) i vidareutbildning (FE). Projektet undersöker hur
Pocket PC:s stöd ertill utveckling av portfolio, utveckling av lärarassistenter (TAS) inom
grundutbildningar. WoLF utvecklar en modell för att integrera institutionella VLEs och personliga
mobila enheter, för att lärande i arbetsplatsbaserade miljöer. WoLF tar upp två utmaningar som
direkt berörs av TA:s förmåga att lära.
Först systematisk registrering av klassrumsaktiviteter och utveckla en portfolio är viktiga aspekter av
TA:s lärande som förekommer i grundskolan klassrum. WoLF undersökt hur Pocket PC kan öppna
upp nya möjligheter för terapiområden att utveckla sina portfolio och därigenom främja reflektion i
praktiken.
För det andra, TA:s lär sig i många olika situationer: till exempel, sakligt och konceptuellt lärande
varje vecka, ansikte mot ansikte med lärare, genom övning och observation under arbetet, och
privata studier hemma, på lärcentra och på andra håll. Varierat lärande som sker i dessa situationer
ska vävas samman så att TA:s kan kartlägga sitt lärande i en situation tillsammans med lärande i
andra situationer. Tillgång till VLE på en mobil enhet kommer att hjälpa TA:s att ha alla sina
lärresurser i sin portfolio, ge dem möjlighet att integrera lärandet i alla situationer, och att spela in
sina klassrumsobservationer.
WoLF-projektets video kan ses på http://wolf.lec.ac.uk/mod/resource/view.php?id=139

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I LITAUERN
IPod touch på skolor i städerna Kursenai och Druskininkai (2008)
De första skolorna i Litauen använde "Apple" "iPod Touch" i klasserna. Detta projekt har fått stöd av
utbildning och informationstekniskt centrum. Vanligtvis används "iPod" som musikspelare, men
"iPod Touch" är mer än spelare. Det finns olika program till denna dvs webbläsare "Safari", e-böcker
att läsa programmet "iBook", engelska-litauiska lexikon "Anglonas", litauiska ordförråd, program på
främmande språk, geografi, historia, målning, musikskapande, etc. Olika incitament baserade på mlearning har utvecklats i dessa skolor, främst "iPod Touch" som används i undervisningen (dvs.
"MyWordBook", "Big City" ir "LearnEnglish Elementary", leidyklos "Cambridge University Press"
"English Grammar in Use verksamheter "ir" engelsk grammatik i använda test "," Pearson Education
"" Longman "vokabulär, geografiska programmen" På denna dag "," Utlandet "Touch and Paint",
"Penslar", "Symmetri"., musikskapande "virtuoso Piano "," Virtual Drums "," ElectroBeats David
Guetta Free "," iTunes U ", etc.
Brister som nämns är att de flesta program är på engelska, fortfarande integrerad språk och ämnen
används. Naturligtvis skulle det vara perfekt om varje elev hade en "iPod touch", men detta är planer
för framtiden.
Mer om detta projekt i www.iklase.lt
’
ILGRECO: Implementering av lärande spelresurser utifrån utbildningsmaterial (2008)
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Projekt idé: att utforma en ny kurs baserad på spel där lärare/chefer eller annan personal inom
vuxenutbildning sätter temat, världen där spelet äger rum, och spelaren kan sedan utforska och
uppleva vilka varianter av detta tema han eller hon önskar. Detta är vad projekt ska göra genom att
samla kunskaper och erfarenheter för att uppnå konkreta och innovativa resultat. Träna på nya sätt
för e-lärande/spel med mobil och teknik för att förbättra utbildning och yrkesutbildningsmetoder vid
pedagogiska scenarier som bygger på att flera spel används i TCP-IP-nätverk.
Projekt resultat:
• en didaktisk enhet som modell för genomförandet av användningen av spel i
vuxenutbildning inklusive spelportfolio
• 10 utbildade lärare som utbildar 100 andra lärare inklusive en spelportfolio baserad på
partnerprofil riktade till specifikt innehåll som visar att metoden kan tillämpas på alla
pedagogiska ämnet.
• 2 Utbildningsspelplattformar som skapa multimediainnehåll på skolorna och därefter
utvidgas utbildningen till nästan alla miljöer genom användning av mobila enheter som 3Gmobiler, PDA, GPS och Pocket PC i GPRS, WiFi och UMTS-nät.
• En workshop/kurs kommer att erbjudas inom Grundtvig under projektets andra år.
Mer information på http://ilgreco.europole.org/

http://www.imotec.lt/

http://www.beti.lt/publi
c/?lang=en

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

www.liedm.lt

Institutet för Mobile Teknik för utbildning och kultur
Institutet erbjuder vägledning i avancerad teknik och olika tjänster
som, konsulttjänster, utbildning och utveckling för fortbildning.
Institutet ger stöd för elever i deras professionella utveckling vad gäller
datorkunskaper och kunskap om informationsteknik. Institutet mål är
bl.a. att främja internationellt samarbete som bygger på att använda ny
teknik och Internet-verktyg.
Baltic Education Technology Institute
Beti grundades 2003 av ett aktivt team av specialister som har arbetat
inom området IT samt utbildning och teknik i mer än 15 år. Olika
aktiviteter i högre utbildning och yrkesinriktad sektorerna utbildning
bygger på rik erfarenhet, kunskap och kompetens som finns samlad
inom området IT, distansutbildning metodik, teknik, multimedia
produktion, utveckling av webbapplikationer, etc.
E-learning Technology Center, är KTU stärker sin position på
utbildningsmarknaden i Litauen och Europa. Vi bedriver forskning inom
området distansundervisning, utvecklar e-learning-kurser och guider
för studenter såväl som för lärare. Personal vid Centret bygger upp
Internetportaler, virtuella gemenskaper, virtuella lärmiljöer och
multimedia material för utbildning och lärande. EMTC har mycket
kompetent personal: forskare, lärare, instruktionsdesigners,
formgivare, programvaruingenjörer, multimediaingenjörer etc. EMTC
deltar i olika Leonardo, Sokrates, Phare, FP6, Eureka och andra
internationella och nationella projekt inom området e-learning och
ODL.
Litauiska virtuella universitetet utvecklar och samordnar högre och
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kontinuerlig, informations- och telekommunikationsteknik baserat
utbildningssystemet, samtidigt som man försöker att främja
utvecklingen av informationssamhället i Litauen.

http://www.ipc.lt/?page
_id=601

Centrum för informationsteknik i utbildning som är en statliga
organisation har finansierats av ministeriet för utbildning och
vetenskap i Litauen. Det strategiska målet är att delta i skapandet av
strategier och program för IKT-genomförandet i utbildningen, och att
implementera dessa program och projekt är en del i centrets uppdrag.

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I SVERIGE

NÅGRA AV PROGRAMMEN ANVÄNDS FÖR:
•

Kunskap test/quiz där lärarna skapa frågor och skickar dem till studentens mobiltelefoner.
De svarar och skicka svaren som ett textmeddelande tillbaka till läraren. Lärarna svarar
sedan på hur många rätt och fel svar har studenten och förklarade vad eleven behöver göra
för att uppnå bättre resultat.

•

Skattjakt i par. Via mobiltelefonens GPS-funktionen söker eleverna efter punkter där de kan
hitta bokstäver och bilda till exempel engelska ord. Den grupp som bildade de flesta orden
vinner. Larmfunktionen talar om när det är dags att gå tillbaka till klassrummet.

•

Film/foto, eleverna tar bilder från studiebesök, utflykter eller den egna livsmiljön. Bilderna
används sedan för reflektion och analys i klassrummets diskussioner. Eleverna kan också ta
bilder av vad läraren skriver och ritar på tavlan.

•

Ljudinspelning, studentens spelar in intervjuer, bakgrundsljud etc. för sammanställning och
presentation. Svåra ord att uttala kan läggas till mobiltelefonen för övning. Andra
användningsområden är påminnelser om sportkläder, beskrivningar och röstmeddelanden
till föräldrar.

•

Datorspel på plattformar som MIT och AR används.

Mobiltelefonen har förutsättningar att skapa situationer för dokumentation - reflektion och lärande.
De blir ett verktyg för mediauttryck och eleverna går från att vara mediekonsumenter till
medieproducenter.

Användbara websidor:
https://docs.google.com/gift/view?id = dhn2vcv5_175fp5qg9d3 (treasure hunt) and
https://www.mobilestudy.org (create quiz)
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LÄRARUTBILDNING
Det svenska Skolverket är positivt till användningen av IKT i allmänhet och anser att lärarna är i
behov av kompetens inom det tekniska området.
Tekniken i sig kan inte förbättra studenternas lärande. Men det finns en stor pedagogisk potential
om lärarna har tekniken kunskaper och reflekterar över hur undervisningen kan utvecklas
Det finns också privata utbildningsanordnare för lärarutbildning där utbildningen omfattar följande
ämnen:
•
•
•
•
•

Skicka media från mobiltelefon till dator
En sammanställning av medier i en PowerPoint-presentation
Skapa film i Movie Maker
Fotobloggning
Skapa frågesport

PROBLEM
Användningen av mobiltelefoner innebär att elever och lärare kopplar ihop mobiltelefoner och
datorer för efterbearbetning såsom PowerPoint och Movie Maker. Brister i utrustning kommer att
kraftigt begränsa lärare och elever använder och påverka deras attityder till IKT.

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I STORBRITANNIEN
MoLeNEt, www.molenet.org.uk

MoLeNET är ett samarbetsprojekt, att införa och stödja mobilt lärande i utbildningen. Learning and
Skills Council och ett konsortium av högskolor för vidareutbildning har investerat över 16 miljoner
Pund i MoLeNET sedan 2007. Ca 40 000 elever och mer än 7 000 anställda, FE-högskolor, specialist
högskolor och skolor har varit engagerade i MoLeNET. Under 3 år, ”den akademiska åren” 2007-2010
har 104 mobilt lärandeprojekt genomförts, där 147 högskolor och 37 skolor har deltagit.
Även om alla de MoLeNET projekt har involverat elever fortfarande studerar, hade mer än hälften av
projekten lärande på arbetsplatsen som sin huvudsakliga eller sekundära fokus. College motiv för att
fokusera på arbetet lärande ingår:
•
•
•
•
•

Förbättra tillgången till utbildning och vägledning för elever i avlägsna inställningar.
Stöd bedömare och förbättra bedömningen processer.
Förbättra eleven erfarenhet.
Engagera dig mer med arbetsgivare.
Bädda in e-lärande i arbetslivet och arbeta lärande och för att ge verklig lärande på
arbetsplatsen möjligheter för LLDD elever.
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De främsta fördelarna med mobilt lärande befanns vara:
•
•
•
•
•

Bekvämlighet beroende på storlek och portabilitet av enheterna
Förbättrad tillgång till lärande och referensresurser, inklusive plats på internet.
Förbättrad kommunikation.
Just-in-time, any-location access till video- och videoinspelning.
Stöd för bevisupptagningsperiod, portfölj byggnad och bedömning.

Bekvämligheten var särskilt viktigt där det finns utrymme eller maktbegränsningar, till exempel
ridning och trädgårdscentra, eller där pappersarbete kan vara orealistisk, till exempel fabriker,
verkstäder och salonger.
MOBIlearn, www.mobilearn.org

MOBIlearn-projektet startade 2002 för att utforska nya sätt att använda mobila miljöer för att möta
behoven hos elever som kan arbeta självständigt och tillsammans med andra. En ny m-learning
arkitektur har utvecklats för att stödja utveckling och försörjning av lärande- och
informationsinnehåll med hjälp av olika tekniker inklusive multimedia och korta meddelanden.
Fältförsök har genomförts för att titta på:
•
•
•

Blended learning - I förening med m-learning i formella kurser på MBA-skolor
Oavsiktligt platsberoende lärande - under museibesök vid Firenze Musei, i Florens ned ett
pilotprojekt
Lära sig att tolka informationskällor och råd - skaffa medicinsk information för dagligt behov

Storbritanniens partners i projektet var University of Birmingham, Open University, University for
Industry, Liverpool John Moores University, Sheffield Hallam University, Pjb Associates och University
of Nottingham.
Under projektets 30 månader har syftet varit att titta på integrering av ny teknik i utbildning och för
att hjälpa till att driva den kulturella förändringar som krävs för att detta ska fungera. Projektet skulle
också bidra till att förbättra tillgången till kunskap för utvalda målgrupper (t.ex. mobila arbetstagare
och studerande).
MOBIlearn-projektet resulterade i ett antal områden för innovation:
• Användning av närliggande resurser för utbildningsändamål
• Medvetenhet om sammanhang för att nyttja dessa samt fånga andras erfarenheter av
lärande
• Utveckling av metoder och verktyg för kollaborativt lärande
• Tillämpning av organisatoriskt lärande i mobila miljöer
• Aktivt användargränssnitt för personlig mobilnavigation
• Standard-kompatibel XML-native Learning Content Management för mobil leverans
• Anpassning av mobila medier till Learning Contents specifika krav och provanvändning
• Konsolidering av resultaten från tidigare framgångsrika forskningsprojekt

17

•

Implementering, översyn och anpassning av relevanta standarder för mobilt lärande (ISO /
IEC JTC1/SC36, ADL SCORM, CEN / ISSS WSLT, IEEE LTSC).

M-learning, www.m-learning.org

M-learning-projektet som inleddes 2001 och avslutades 2004 var ett europeiskt projekt som riktar
sig 16 till 24-åringar som inte deltar på heltid i någon utbildning, inte lyckats i utbildningssystemet
och har låga nivåer av läs- och skrivfärdigheter . Syftet med projektet var att undersöka hur
mobiltelefoner och andra enheter kan hjälpa dessa att engagera sig i lärande och förbättra sina
färdigheter, möjligheter och liv.
Projektet gjorde den mest sofistikerade utrustningen tillgänglig för deltagarna. Deltagarna hade
tillgång till projektet material via en mikroportal som bestod av ett antal olika mini webbsidor
inklusive:
•
•
•
•
•
•
•

Läromedlen
Egen webbsida med verktyg för att skapa egen sida
Kommunikationsverktyg
Kommunikationsverktyg för grupparbeten
Learning Management System
Hjälpguider för systemet
Länkar till användbara webbplatser

Alla läromedel kan nås från datorer och mobila enheter, vidare fanns det on -ine material och
nedladdningsbara material för användning off-line.
Projektet genomfördes i Storbritannien, Italien och Sverige och data samlades in från 128 elever,
51% av dem var kvinnor, 49% från utbildningsorganisationer och 80% arbetslösa.

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I FRANKRIKE

Démos (pioneer in mobile learning)
Demos (utbildningscenter) har utarbetat en innovativ erbjudande om mikro-Learning-video kallad
«Pocket Campus», 2009. De försökte skapa dynamik mellan ljud, rytmisk redigering och utskrift av
nyckelorden för att främja lärandet. Utgångspunkten var att skapa nya produkter och att utveckla en
ny metod för att förklara ett projekt ...
Olika teman behandlades som förändring och innovation, utveckling och själv-efficience, daglig
ledning, organisation, teknik ...
Mobilt lärande gör det möjligt att vara utbildad var som helst, när som helst med tillgång till
mikroutbildningsmoduler, utbildningsvideor, frågesport och prov ...
Démos ställer 100 videfilmer till användarens förfogande för att denne ska kunna förbereda sig inför
en anställningsintervju, eller för att yttra sig offentligt.
Dessa filmer finns på: http://www.pocketcampus.fr
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Démos utarbetade ett annat projekt som kallas MEDIACURSUS Mobile, en pedagogisk databas för
sektorerna bank och försäkring. Uppgifterna uppdateras regelbundet av ett team. Det finns mer än
3000 informationsblad, 900 mikromoduler, 9 000 frågesport med fri tillgång. Dessutom finns en
utbildningplattform för självstudier och som pedagogisk resurs för utbildare inom banken och
försäkringssektorn.

ENACO (Distant Trade School)
Den här skolan startade i juni 2010, en iPhone-applikation kallas «min engelska fickan». Denna
applikation tillåter användare att nå eller återfå en god nivå i engelska (grundnivå). Eleven arbetar
med vardagliga övningar (video, spel, tidningar artiklar ...) Varje övning är från 5 till 10 minuter lång.
Vid slutet av varje övning, visas poängresultatet för prestationen. Denna applikation kostar 59 € på
App Store för 3 månader användning för studerande. För närvarande köps applikationen för
personligt användande, men det är också möjligt att köpa den inom ramen för utbildningsprogram i
ett företag.
Ingenium
The Economics and Administration Institute of Caen (IAE de Caen) och Ingenium lanserade i
november 2009, mitt fick-lärande: den första "Management Training" applikationen som officiellt
godkänts av den franska staten. Det finns med i en masterutbildning där modulen presenterar
chefsfrågor och tekniska ärenden att lösa.
Modulerna är från 45 min till 1 timme långa. När de hämtas förvaltar eleven själv sin moduls
framsteg. Han lär sig tack vare videor, olika aktiviteter för egen bedömning samt att läsa eller lyssna
till vissa dokument.
Enligt projektledaren är Olivier Lamirault är det huvudsakliga målet för Ingenium att tillåta människor
att utbilda sig när som helst, var som helst och via många olika medium (webb, Smartphone, tablets).

Video tillgänglig på: http://my-pocket-learning.fr/accueil-1
Questionmark
Questionmark är ledande på marknaden av frågeformulär (kunskapskontroll, omröstningar, enkäter
och frågeformulärobservationer). Man har nyligen skapat en applikation för spridning av
frågeformulär.
Dessa frågeformulär kan laddas ner från App Store eller på Android.

Moonshield
Detta är ett allvarligt spel som skapats av KTM förväg för Thales Group.
Det är ett management-strategispel, utvecklat i Flash och tar med spelaren till det inre av det
teknologiska universum Thales, som är världsledande inom högteknologi på marknaden för försvar
och säkerhet, Aerospatiale och transporter.
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Det huvudsakliga syftet var att kommunicera inom koncernens verksamhet, när det gäller jobb och
kompetens genom ett innovativt verktyg, direkt riktade mot den typ av människor de söker för
rekrytering. Detta allvarliga spelet kan laddas ner från App Store (Apple). www.ktmadvance.com/view/Article_fr.php?id=131

MLEARNING PROJEKT OCH WEBBSIDOR I BULGARIEN

Webbsida
http://www.elearningpap
ers.eu/index.php?page=f
ix&id=2

Beskrivning
E - Learning Papers är en publicering av elearningeuropa.info och
syftar till att ge ett verktyg för utbyte av information o stimulera till
forskning. Artiklarna är tillgängliga på 21 språk, inklusive bulgariska
och representerar olika synsätt på den nuvarande situationen och elearningstrender för olika målgrupper: Skolor, universitet, företag, NE
- lärande i Europa och det civila samhället och institutioner.

http://ballisticcell.com/

Ballistic Cell Ltd är ett företag som tillhandahåller, installerar,
integrerar och stöder plattformar för distansutbildning, e-lärande,
organisation och ledning av kurser, organisation och hantering av
databaser. Det är en officiell representant för den mobila
lärplattformen Blackboard i Bulgarien och Makedonien. På
webbplatsen för företaget finns en uttömmande lista över fördelarna
med mobilt lärande och dess effektivitet som en del av det
organisatoriska och formellt lärandet.

http://cio.bg

CIO är en datortidning som också finns i digitalt format. Det
publicerar regelbundet artiklar och information om begreppet mobilt
lärande, trender i utvecklingen om detta begrepp och dess
tillämpning på global skala.

http://pcworld.bg/

PC World Bulgarien är en av de ledande datortidningarna i landet.
Den ger information om mobilt lärande inom ramen för tillämpning
av ny teknik i undervisning och lärande process i bulgariska formell
och icke-formell utbildning.

http://sagabg.net/

Saga Technology Ltd etablerades 1993 och är en ledande utgivare av
tidskrifter inom naturvetenskap, ny teknik och Internet. Den
publicerar den bulgariska versionen av PC Magazine,
Informationssäkerhet Bulgarien och tidningen IT-forum samt
tidskrifterna PC Week och eWeek BG. De publicerar regelbundet
artiklar som innehåller information om de tekniska aspekterna av den
mobila tekniker som kan användas för mobilt lärande.
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http://www.infoweek.bg/

Nättidningen ägs av Bulgarian Business Publication Ltd och ger
information om e – learning, mobilt lärande inom ramen för
nyheterna i nya tekniker och deras tillämpning som
informationsresurs i organisationer.

http://mytech.bg/

På webbplatsen finns nationella och internationella IT-nyheter om
mobilt lärande.

http://flagman.ecs.ru.aca
d.bg/index.php?site_ste
p=1
http://81.161.241.210/bg
/eBooks/default.aspx

En plattform för mobilt lärande som utvecklats för att förbättra
språkkunskaper för anställda på turism området.

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

Nättidningen utvecklades under ett projekt som omfattar
tvärvetenskapliga områden mellan filologi och informationsteknologi.
Den publicerar material som utvecklats av universitetetlärare och
studenter på olika teman inklusive tillämpning av informationsteknik
för att nå bättre resultat i undervisningen. På webbplatsen finns
uttömmande förteckning över litteratur om problem med e-Lärande
och m-lärande

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

Webbplatsen är utvecklad inom ramen för Europeiska kommissionen
finansierade projektet “LearnIT, m-Learning solutions supported by eLearning for IT professionals in SME”. Webbplatsen är skapad för att
främja idén och behovet av m-lärande i den aktuella sektorn och att
sprida projektresultaten.

http://bmobile.bg/

Webbplats för mobila applikationer.

Vetenskaplig forsknings laboratorium "Teknik och standarder för e utbildning" vid det tekniska universitetet - Sofia. På webbplatsen finns
olika e-böcker och annat nedladdningsbart material om den tekniska
och praktiska tillämpningen av e-lärande och m-lärande för utveckling
av yrkeskompetens av lärare och skapande av plattformar och miljöer
för kommunikation och e-utbildning mm
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