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Co to jest
mobile learning?
Mobile learning ma miejsce
wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń
przenośnych w celu uczenia
się, a zatem nie ogranicza ich
dana lokalizacja.
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WPROWADZENIE

Żyjemy obecnie u progu nowej ery - społeczeństwa opartego na wiedzy. Technologie informacyjne i komunikacyjne wpływają na każdy aspekt naszego życia, w tym na sposób, w jaki
pozyskujemy i przyswajamy wiedzę. Szybki rozwój urządzeń mobilnych radykalnie zmienił
sposób komunikacji i pozyskiwania informacji w dzisiejszym świecie i bez wątpienia stał się
jednym z głównych motorów napędowych w rozwoju innowacyjnych metod nauczania. Dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, coraz lepsze telefony oraz tańszy i szerszy dostęp do sieci
przyczynił się do popularyzacji nowego sposobu nauki, który opiera się na szybkim przekazie
informacji, zaufaniu do narzędzi ICT oraz aktywnym udziale w procesie nauczania, wypierając
bierne uczestnictwo w wykładach. Potrzebne jest nowe podejście metodyczne jak najlepiej
wykorzystujące potencjał urządzeń mobilnych.
Niniejszy manual został przygotowany w ramach projektu “E-business Mobile Training Methodology” współfinansowanego z programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.
Manual został pomyślany jako połączenie ogólnego podręcznika z przewodnikiem dla trenerów, podsumowującym praktyczne aspekty Metodyki nauczania zagadnień e-biznesowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej. Czytelnik, których chce dowiedzieć się więcej, może
sięgnąć do metodyki, która zawiera pogłębione analizy, studia przypadku i wyniki badań oraz
szczegółową bibliografię.

Manual trenera stanowi praktyczne rozwinięcie Metodologii. Znajdziesz tu przede wszystkim jasną i użyteczną ścieżkę, która poprowadzi cię przez cały proces wdrażania rozwiązań mobilnych w twojej organizacji.
Na czym więc polega praktyczność tego rozwiązania?
Postawiliśmy na konkretne kroki, które musisz wykonać, aby przejść trudną drogę. Począwszy od nieśmiałych pomysłów na praktyczne wykorzystanie urządzeń mobilnych w pracy, a skończywszy na konkretnych,
działających i sprawdzonych rozwiązaniach.
Droga ta jest podobna bez względu na to, w jakiej branży pracujesz, jednak materiały zostały opracowane
z myślą o szeroko pojętym e-biznesie. Niezależnie od Twojego sektora, droga, którą masz do przebycia
jest bardzo podobna:
Krok 1. Witamy w mobilnym świecie!
Krok 2. Wyznaczanie celów
Krok 3. Ocena bieżącej sytuacji
Krok 4. Wybór odpowiedniej metody
Krok 5. Tworzenie rozwiązania
Krok 6. Testowanie
Jeśli jesteś osobą zaawansowaną, możesz zacząć od kroku drugiego czy trzeciego, ale zachęcamy do rozpoczęcia od samego początku. Pamiętaj, że na koniec powinieneś uzyskać sprawne i działające rozwiązanie,
więc lepiej przestudiuj wszystko dokładnie, aby niczego nie pominąć.
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Jesteśmy ewangelistami mobilności!
Technologie mobilne to w zasadzie jedyna rozwinięta gałąź rynku, która przy tak ogromnym wpływie na
nasze życie, narodziła się razem z nami. Obserwowaliśmy więc rozwój telefonii komórkowej od kołyski,
aż do miejsca, w którym znajdujemy się obecnie. Przed pojawieniem się pierwszej komórki nie mieliśmy
pojęcia, że możliwości, które przed nami otworzy, będą tak ogromne. Dziś, mając ponad trzydziestoletnie
doświadczenie, ciągle nie wiemy, co przyniesie przyszłość.

2012

na rynku jest już miliard
smartfonów, a ilość
telefonów komórkowych przekracza wielkość populacji ludzi.

2007

pierwszy telefon z multidotykowym wyświetlaczem i ekranową
klawiaturą. Tradycyjna
klawiatura powoli
odchodzi do lamusa.

2003

pierwszy telefon
biznesowy umożliwia
łączenie się z Internetem, wysyłanie faksów,
szybkie pisanie dzięki
pełnowymiarowej klawiaturze.

1999

pierwszy telefon z przeglądarką WAP. Transmisja danych pozwala
na łączenie telefonu
z Internetem.

1992

pierwsza wiadomość
SMS – telefon nie służy
już tylko do dzwonienia,
a usługi inne niż połączenia zaczynają mieć
kluczowe znaczenie
w ofertach operatorów.

2010

pierwszy tablet odnosi
komercyjny sukces,
który zapoczątkowuje
nową kategorię urządzeń mobilnych.

2005

pierwszy telefon
z modułem GPS.
Systemy nawigacji
i lokalizacji są coraz
powszechniej wykorzystywane przez użytkowników komórek.

2000

pierwszy telefon z aparatem fotograficznym.
Po upływie zaledwie
dekady telefony komórkowe będą miały możliwość robienia zdjęć
w jakości zbliżonej do
aparatów fotograficznych.

1997

pierwszy kolorowy
wyświetlacz umożliwia
wyświetlanie treści
bogatej w szczegóły.
Wkrótce gry wideo
i filmy oglądane na
ekranie telefonu staną
się standardem.
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Czego zatem możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości? Z jakimi trendami mobilnymi mamy
obecnie do czynienia?
Świat hybrydowy (on/off, phygital, blended reality)
Granica pomiędzy światem offline i online zamazuje się coraz bardziej. Wystarczy chociażby wspomnieć
o aplikacji na Facebooku, która po kliknięciu „Lubię to” uruchamia mechanizm karmiący ptaki.
Big Data
Termin ten odnosi się do bardzo dużych zbiorów danych oraz towarzyszącej temu potrzebie zdobywania
kolejnych informacji. W praktyce często sprowadza się to do dostarczania produktu zanim jeszcze sam
konsument zda sobie z tego sprawę albo o niego poprosi.
Second screen
Badania pokazują, że coraz więcej osób korzysta z „drugiego ekranu” (tablet, smartfon), umożliwiającego
interakcję z urządzeniem, z którego korzysta się w tym samym czasie (telewizja, film, muzyka)
Rzeczywistość rozszerzona (augmented reality)
System łączący świat rzeczywisty z tym generowanym komputerowo. Mamy z nią do czynienia np. kiedy
skierujemy nasz smartfon albo Google Glass (w przyszłości) na dany zabytek, w celu uzyskania o nim
szczegółowych informacji.
Internet rzeczy (Internet of things)
Połączone za pośrednictwem Internetu przedmioty codziennego użytku, jak lodówka czy lampa.
Przyszłość to zatem coraz bardziej interaktywne formy współpracy człowieka z urządzeniem, mniejsze
zaangażowanie w sam proces użytkowania i większa integracja z tym, co cyfrowe.
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Urządzenia mobilne
Na świecie funkcjonuje dziś sporo urządzeń, które nazwać możemy mobilnymi. Warto przyjrzeć się najpopularniejszym z nich, bo przecież to za ich pomocą będą rozwijać się nasi pracownicy i my sami.
Najpopularniejsze urządzenia używane do celów mobile learningu to:
Telefony komórkowe używane w celu wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych i krótkich
wiadomości tekstowych SMS dzięki połączeniu poprzez sygnały radiowe ze stacjami bazowymi tworzącymi sieć komórkową. Większość dzisiejszych telefonów
komórkowych posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak odtwarzanie plików
MP3, bezprzewodowa komunikacja krótkiego zasięgu (Bluetooth, podczerwień),
dostęp do poczty e-mail i do sieci Internet, czy aparat fotograficzny/kamera.
Czasami nazywane są telefonami wielofunkcyjnymi i plasują się między prostymi
telefonami niższej klasy a smartfonami.
Smartfony choć nie istnieje standardowa oficjalna definicja terminu „smartfon” (a niekiedy
trudno rozróżnić go od telefonu komórkowego), przyjęliśmy, że smartfon jest
urządzeniem łączącym funkcjonalności telefonu komórkowego, PDA i komputera.
Smartfon działa w oparciu o zaawansowany system operacyjny, pozwalający na
zainstalowanie i użytkowanie rozmaitych aplikacji oraz oferujący dostęp do sieci
Internet przez przeglądarkę stron internetowych.
Czytniki e-booków urządzenia zaprojektowane przede wszystkim w celu czytania cyfrowych książek
i czasopism elektronicznych. Dla większej czytelności wyświetlaczy, szczególnie
w ostrym słońcu, wykorzystują one technologię papieru elektronicznego. Wadami
papieru elektronicznego są obecnie możliwość wyświetlania treści wyłącznie w
czerni i bieli oraz brak możliwości odtwarzania treści wideo. Dlatego też wykorzystanie czytników e-booków w celach mobilnego uczenia się jest ograniczone
do informacji głównie tekstowej.
Notebooki i netbooki nie wszyscy zgadzają się co do przynależności laptopów/notebooków i netbooków
do mobilnego ekosystemu. Jednak w miarę, jak komputery te stają się mniejsze,
cieńsze i łatwiejsze do noszenia przy sobie, mogą być używane jako urządzenia
do mobilnej nauki, o większej mocy niż smartfony, a jednocześnie wyposażone we
wszystkie cechy komputerów PC. Z drugiej strony, pozwalają one na korzystanie
w pełni z „tradycyjnego” e-learningu bez ograniczeń projektowych typowych dla
treści mobilnych.
Tablety sytuując się pomiędzy smartfonami a laptopami, posiadają zalety każdego z tych
urządzeń. Posiadają ekran wystarczająco duży dla wyświetlania „tradycyjnych”
treści e-learningowych, mają pewne ograniczenia (przykładowo, wiele z nich nie
obsługuje Flash lub innych formatów popularnych na stronach WWW), ale również
zalety (np. GPS, żyroskop) w porównaniu ze zwykłymi komputerami. Ich udział na
rynku wciąż jest ograniczony, jednak ich popularność rośnie w bardzo szybkim
tempie i prawdopodobnie zastąpią w pewnym stopniu czytniki e-booków i netbooki.
Przenośne odtwarza- (takie jak iPody czy odtwarzacze MP3): wykorzystywane w celu przechowywania
cze multimedialne i odtwarzania mediów cyfrowych takich jak audio, zdjęcia, wideo, dokumenty, itd.
Ich oczywistą zaletą jest niewielki rozmiar i mała waga, jednak na rynku muszą
one rywalizować z telefonami komórkowymi i smartfonami, jak również innymi,
bardziej wyspecjalizowanymi urządzeniami, takimi jak przenośne odtwarzacze DVD.
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Katalog ten nie jest zamknięty. Każdego roku na rynku pojawiają się nowe urządzenia, a te już istniejące
zmieniają szybko swoje parametry i cechy użyteczności. Gdy zastanawiamy się, jakie urządzenie powinniśmy wybrać, najbardziej rozsądny wydaje się klucz dostępności:
wybierz urządzenie, które jest dostępne dla każdego z Twoich pracowników.
Mobilność to szansa, a nie bariera. Gdy ktoś mówi: nie mam tabletu lub odtwarzacza mediów, oznacza to,
że nie będzie w stanie skorzystać z treści udostępnionych na te urządzenia. Weź to pod uwagę.

Rozwiązania mobilne
Obecnie najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem mobilnym jest bez wątpienia telefon komórkowy,
a także jego następca – smartfon. Ilość zarejestrowanych i aktywnych urządzeń to potwierdza.
Jednak każde urządzenie zawiera w sobie szereg funkcjonalnych narzędzi, które możemy wykorzystać
w celach e-learningowych. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze z nich.
Niektóre mogą wydać się nietypowe lub zbyt oczywiste (np. SMS), ale w pewnych warunkach doskonale
się sprawdzają. Warto więc przynajmniej rozważyć ich zastosowanie.
Aby ułatwić wybór skupiliśmy się na:
• Kosztach użycia rozwiązania
• Wysiłku, jaki należy włożyć, aby zadziałało
• Sprawdzeniu na jakich urządzeniach może działać dane rozwiązanie
• Pokazaniu przykładowych rozwiązań

7

8

WITAMY W MOBILNYM ŚWIECIE

WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH
NARZĘDZI
Istnieje mnóstwo gotowych aplikacji, które możesz
wykorzystać w procesie szkoleniowym; wiele z nich
jest darmowych lub częsciowo darmowych. Najprawdopodobniej Twoi pracownicy już korzystają z niektórych z nich – np. do robienia notatek, zarządzania
zadaniami czy dzielenia się plikami.

ROZMOWA GŁOSOWA
Kolejne proste rozwiązanie, dostępne dla każdego
i w każdym telefonie.
Koszt:

niski

Trudność
wykonania:

proste

Działa na:

każdym telefonie komórkowym

Koszt:

niski/średni

Trudność
wykonania:

średnia

Działa na:

głównie na smartfonach i tabletach

Przykładowe rozwiązania:
•
•
•
•

Przykładowe rozwiązania:
• komunikacja między trenerem a uczestnikami.
Zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnej,
motywowanie
• wsparcie na stanowisku pracy. Wykorzystanie
“gorącej linii” dla pracowników potrzebujących
pomocy

Incoming
call

•
•
•
•

quizy i ćwiczenia (Quizlet, Easy Assessment)
aplikacje biurowe (Google Docs, iWork)
flashcards (StudyBlue, Mental Case, Quizlet)
aplikacje wykorzystujące geolokalizację
(Foursquare, DoubleDutch, Google Latitude)
prezentacje (Keynote, Prezi, Slideshare,
present.me)
wymiana plików (DropBox, Box.com, iCloud)
notatniki (Evernote, Springpad)
słowniki (dictionary.com, Cambridge Business
Dictionary)
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SMS
Krótkie wiadomości tekstowe są najprostszą i najtańszą formą dostarczania treści edukacyjnych. Są
też łatwe w obsłudze – większość ludzi potrafi wysyłać i odbierać SMS-y. Ponadto działają na wszystkich
typach telefonów.
Koszt:

niski

Trudność
wykonania:

proste

Działa na:

każdym telefonie komórkowym

Przykładowe rozwiązania:
• krótkie fragmenty informacji tekstowej, np.
codzienne porady albo lekcje języka obcego
• powiadomienia. Możesz włączyć proste mobilne
rozwiązanie do istniejącego kursu
e-learningowego, pozwalając uczestnikom otrzymywać powiadomienia o nowościach, terminach
i ocenach wprost na telefony komórkowe
• testy. Ocenianie postępów uczestników szkolenia,
zadając im pytania SMS-em
• szybki kanał komunikacji między uczestnikami
a trenerem
• wsparcie na stanowisku pracy. Za pomocą serii
SMS-ów możesz przeprowadzić pracownika przez
poszczególne kroki procedury

WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH
TREŚCI
Możesz wykorzystać materiały szkoleniowe, jakie
już posiadasz. Zależnie od rodzaju treści i specyfiki
wykorzystywanych narzędzi, możesz udostępnić je
w obecnej formie lub dostosować do wyświetlania na
urządzeniu mobilnym.
Koszt:

niski/średni

Trudność
wykonania:

średnia

Działa na:
zależnie od rodzaju treści; niektóre mogą wymagać
zaawansowanych urządzeń takich jak smartfony;
inne (np. nagrania audio) mogą być wykorzystywane
na szerszej gamie urządzeń. Pamiętaj, że elementy
wizualne wymagają większego ekranu niż czysty
tekst. Niekóre urządzenia mobilne (np. iPody albo
czytniki e-booków) zostały zaprojektowane dla
określonych rodzajów treści.
Przykładowe rozwiązania:
• wykorzystanie gotowych
modułów e-learningowych
• wykorzystanie gotowych materiałów szkoleniowych, np. prezentacji
• podsumowanie lub uzupełnienie materiału
(jako część programu blended learning)
• audio (podcasty) i wideo
• odniesienia do baz wiedzy
(np. Wikipedia albo firmowe bazy danych)
• instrukcje, listy kontrolne i odsyłacze
• e-booki, audio booki
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APLIKACJE MOBILNE
Stworzenie mobilnej aplikacji pozwala najskuteczniej
dostosować formę i treść na potrzeby szkolenia.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Media społecznościowe mogą być użyte do komunikacji, (współ)tworzenia treści i dzielenia się wiedzą.
Większość pracowników zapewne już ich używa w
celach prywatnych. Zamiast zakazywać korzystania
z serwisów społecznościowych w pracy, możesz
wykorzystać ich potencjał. Uważaj jednak, by wrażliwe dane nie wyciekły poza firmę! Stwórz wyraźną
politykę dotyczącą prywatności i udostępniania
informacji.
Koszt:

niski

Trudność
wykonania:

średnia

Działa na:

głównie na smartfonach i tabletach

Koszt:

średni (aplikacja przeglądarkowa)
lub wysoki (aplikacja natywna)

Trudność
wykonania:

średnia/duża

Działa na:
wybranych smartfonach lub tabletach (aplikacja
natywna), wszystkich smartfonach lub tabletach
(aplikacja przeglądarkowa)
Przykładowe rozwiązania:
• aplikacja natywna.
• aplikacja przeglądarkowa. Różnica między
mobilną stroną internetową a aplikacją przeglądarkową polega na tym, że ta druga posiada
interaktywny, obsługiwany dotykiem interfejs,
który wygląda jak aplikacja natywna, i może być
uruchomiona za pomocą ikony zainstalowanej na
pulpicie telefonu.
• aplikacja hybrydowa. Aplikacje hybrydowe są
wykonane w HTML5 “opakowanym” w aplikację natywną. Wyglądają i działają jak aplikacje
natywne, ale treść może być w łatwy sposób
modyfikowana i uzupełniana.

Przykładowe rozwiązania:
• stwórz społecznbość praktyków jako grupę na
Facebooku
• wykorzystaj mechanizm wiki do stworzenia
wspólnie rozwijanej bazy wiedzy lub Najczęściej
Zadawanych Pytań
• użyj Twittera do natychmiastowego wsparcia na
stanowisku pracy
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WYKORZYSTANIE FUNKCJI
URZĄDZENIA
Wykorzystaj cechy danego urządzenia, by wspierać
proces uczenia się. Na przykład, poproś uczestników o sfotografowanie efektów swojej pracy (albo
problemu, na jaki napotkali, i przesłanie go innym
z prośbą o radę), nagranie notatki głosowej, zeskanowanie kodu QR z instrukcjami bądź informacją, albo
zebranie danych przy użyciu sensorów wbudowanych w urządzenie.
Koszt:

niski

Trudność
wykonania:

średnia

Działa na:

głównie na smartfonach i tabletach

Przykładowe rozwiązania:
•
•
•
•

aparat fotograficzny lub kamera
wbudowany mikrofon
sterowanie głosem
próbniki i sondy

MOBILNA WERSJA STRONY
INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY
E-LEARNINGOWEJ
Stworzenie mobilnej strony WWW to prosty sposób
na udostępnienie treści w telefonie komórkowym.
Nawet najprostsze „komórki” są obecnie wyposażone w przeglądarkę internetową.
Koszt:

średni

Trudność
wykonania:

średnia/duża

Działa na:
każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę;
najlepiej działa na smartfonach; możliwe problemy
związane z kompatybilnością.
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Aplikacje mobilne
Obecnie najpopularniejszym sposobem na rozpowszechnianie treści szkoleniowej za pomocą urządzeń
mobilnych jest stworzenie odpowiedniej aplikacji. Istnieją dwa główne podejścia do dostosowywania środowiska edukacyjnego do urządzeń mobilnych: adaptowanie wersji web do wymogów urządzeń mobilnych
oraz budowanie natywnego wdrożenia w każdym kompatybilnym telefonie komórkowym. Każda z tych
metod ma swoje wady i zalety, ale jest też wersja pośrednia. Przeanalizuj podane rozwiązania pod kątem
potrzeb i możliwości własnej organizacji:

Cecha

natywna

hybrydowa

webowa

Co to jest?

Aplikacja która musi być
zainstalowana na urządzeniu użytkownika razem ze
wszystkimi treściami, które
zawiera. Nie wymaga więc
połączenia z Internetem,
ale każda zmiana w treści
wymaga wykonania aktualizacji lub ponownej instalacji.

Aplikacja która musi być
zainstalowana na urządzeniu użytkownika, jednak treści są pobierane na bieżąco
z bazy danych dostępnej
online. Wymaga dostępu
do Internetu.

Aplikacja do której dostęp
odbywa się przez stronę w
sieci web, więc nic nie jest
instalowane przez użytkownika. Wymaga dostępu do
Internetu, jednak sama aplikacja nie jest instalowana.

Rodzaj telefonu

Smartfon

Smartfon

Smartfon lub dowolny telefon z przeglądarką sieci web.

Stałe połączenie
z siecią

Nie wymagane

Czasem wymagane

Wymagane

Aktualizacja danych

Wymaga aktualizacji oprogramowania przez użytkownika

Zasadniczo nie wymaga
działań po stronie użytkownika, jednak w niektórych
przypadkach wymagana jest
aktualizacja oprogramowania.

Nie wymaga żadnych działań
po stronie użytkownika

Dostęp

Instalacja poprzez AppStore,
GooglePlay czy AppWorld.

Instalacja poprzez AppStore,
GooglePlay czy AppWorld.

Dostęp przez dowolną przeglądarkę www bez konieczności instalacji czegokolwiek.

Wykonanie

Wymaga pełnego procesu
wykonania aplikacji. Aplikacja musi być stworzona
osobno dla każdej platformy
i umieszczona w serwisie
developerskim operatora.

Wymaga pełnego procesu
wykonania aplikacji. Aplikacja musi być stworzona
osobno dla każdej platformy
i umieszczona w serwisie
developerskim operatora.

Wymaga zaprojektowania
i stworzenia mobilnego
serwisu www wspólnego
dla każdej platformy, bez
konieczności umieszczania
czegokolwiek w serwisie
developerskim operatora.

W tym zestawieniu tylko aplikacja webowa nie wymaga aktywnego udziału zespołu programistów, bowiem
formalnie jest to odpowiednio zaprojektowana, wykonana i zabezpieczona strona www. To znacząco
ogranicza koszty i sprawia, że aktualizacja treści może odbywać się na bieżąco. Problemem jest za to
konieczność stałego połączenia z Internetem (tak jak w przypadku przeglądania stron www). Jednak w
dobie coraz powszechniejszego dostępu do sieci www, coraz częściej nie jest to żadna przeszkoda.
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Pięć momentów uczenia się
W kontekście mobilnego uczenia się warto przestudiować schemat „Five Moments of Need” autorstwa
Boba Moshera i Conrada Gottfredsona. Zgodnie z tym schematem, w procesie uczenia się i wykonywania
zadań istnieje pięć głównych sytuacji („momentów”), w których pracownicy odczuwają potrzebę dostępu
do informacji. Momenty te występują:

Sytuacja

Metoda szkoleniowa

Zastosowanie mobile learningu

Gdy uczymy się po raz
pierwszy

•
•
•
•

Szkolenie z instruktorem
Szkolenie online
Wsparcie na stanowisku pracy
Elektroniczny system wsparcia
wydajności

Nie jest zalecane

Gdy potrzebujemy
dowiedzieć się więcej

•
•
•
•

Szkolenie z instruktorem
Szkolenie online
Wsparcie na stanowisku pracy
Elektroniczny system wsparcia
wydajności

Technologia mobilna może być wykorzystana jako narzędzie pomocnicze w uczeniu się. Pozwala na szybki dostęp
do dodatkowych informacji (takich jak firmowe bazy
danych, dokumenty i procedury) dokładnie w czasie i
miejscu, gdzie jest to potrzebne.

Gdy potrzebujemy
przypomnieć sobie lub
zastosować wiedzę

• Wsparcie na stanowisku pracy
• Elektroniczny system wsparcia
wydajności

Zwłaszcza w chwili, kiedy pracownik musi zastosować
zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności w praktyce,
podczas wykonywania pracy, technologia mobilna może
pomóc mu powtórzyć wiedzę, lub dostarczyć instrukcje
i wsparcie na stanowisku pracy.

Gdy napotykamy na
trudności

• Wsparcie na stanowisku pracy
• Elektroniczny system wsparcia
wydajności

Technologia mobilna może być bardzo pomocna w sytuacjach kryzysowych, kiedy potrzebny jest szybki dostęp do
najważniejszych informacji. Pozwala wówczas reagować
błyskawicznie i skutecznie, aby przezwyciężyć trudności
czy poprawić błędy.

Gdy coś się zmienia

• Wsparcie na stanowisku pracy
• Elektroniczny system wsparcia
wydajności

Szczególnie w środowisku biznesowym pracownicy muszą
szybko dostosowywać się do gwałtownie zmieniających
się warunków, bezustannie aktualizować swoją wiedzę i
umiejętności, i stale się uczyć, czy to metodami formalnymi, czy nieformalnymi. Muszą również radzić sobie
z trudnościami związanymi ze zrozumieniem i podejmowaniem decyzji, spowodowanymi nadmierną ilością
infomacji. Mobilne uczenie się może pomóc im odnaleźć
właściwe dane dokładnie na czas i zawsze aktualne.

Autorzy określają najlepsze metody szkoleniowe dla każdego z powyższych momentów. Pierwszy i drugi
z nich związane są z przyswajaniem wiedzy i bardziej tradycyjnymi modelami nauczania. Pozostałe trzy
zaś - ze stosowaniem wiedzy i są bezpośrednio związane ze wspieraniem wydajności.
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Do czego możesz wykorzystać mobile learning?
Żyjemy obecnie u progu nowej ery - społeczeństwa opartego na wiedzy. Technologie informacyjne i komunikacyjne wpływają na każdy aspekt naszego życia, w tym na metody zdobywania i przyswajania przez
nas wiedzy. Szybki rozwój urządzeń mobilnych radykalnie zmienił sposób komunikacji i pozyskiwania
informacji w dzisiejszym świecie i bez wątpienia stał się jednym z głównych motorów napędowych w
rozwoju innowacyjnych form nauczania.
Do czego zatem potrzebny jest mobile learning w Twojej firmie?
• Aby nadążać za potrzebami swoich pracowników. Pracownicy chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które dobrze znają i wykorzystują na co dzień. Narzędzia mobile learning idą w parze z rozwojem i popularyzacją technologii mobile.
• Aby lepiej wykorzystać czas na rozwój. Pracownicy mają coraz mniej czasu na uczestniczenie w szkoleniach czy klasycznych kursach e-learningowych. Mobile learning pozwala na ich zaangażowanie w
„międzyczasie”, podczas podróży służbowych, przerw i wszystkich tych sytuacji, gdy pracownik jest w
pracy, ale jego czas jest marnowany.
• Aby korzystać z wiedzy wtedy, gdy naprawdę jest potrzebna. Nowe kompetencje najlepiej utrwalać w
praktyce. Urządzenia mobilne pozwalają na korzystanie z kursów mobile learning zawsze, gdy jest to
potrzebne.
• Aby wykorzystywać szanse biznesowe. Pracownik, który ma łatwy dostęp do wiedzy na temat firmy
i produktu może na bieżąco wykonywać swoją pracę na wysokim poziomie. Handlowiec może korzystać z mobilnych baz wiedzy i konfiguratorów bezpośrednio przy kliencie z ominięciem niepotrzebnych czasochłonnych czynności.
• Aby wykorzystywać nowe trendy. Treści dostarczane multiplatformowo (bez względu na to czy korzystasz z systemu Windows, MacOS czy Linux) czy coraz popularniejsza idea BYOD (Bring Your Own
Device) doskonale sprawdzają się właśnie w środowisku mobile.

Jakie są główne zalety użycia mobile learning?
Mobile learning otwiera zupełnie nowe możliwości dotarcia i przekazywania wiedzy. Możemy z jego pomocą
rozwijać własne kompetencje lub też wykorzystywać go z powodzeniem w biznesie. Mobile learning
pozwala na naukę w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie. Oszczędza cenne godziny, które musielibyśmy
poświęcić na dotarcie do celu. Myli się jednak ten, kto sądzi, że zastosowanie mobile learningu ogranicza
się jedynie do nauki na odległość. W szkoleniach czy nauce stacjonarnej także posiada on swoje zalety:
urozmaica przyswajanie wiedzy oraz angażuje uczestnika.
Zalety mobile learning:
• Nieograniczony dostęp do informacji
• Wspaniały sposób na utrwalanie i powtarzanie wiedzy
• Możliwość nauki w różnych lokalizacjach, o różnym czasie
• Metoda na zaangażowanie odbiorcy
• Doskonałe wsparcie szkoleń stacjonarnych

WYZNACZANIE CELÓW
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Zastanów się, jak możesz wykorzystać te wartości w swojej organizacji. Odpowiedz na pytania:

Jak jest obecnie?

Fakty, które pomogą ci to zmienić

W jaki sposób twoi pracownicy pozyskują
nowe informacje w swojej pracy?

Większość używanych smartfonów jest
połączona na stałe z internetem. Ich
użytkownicy mają więc stały dostęp do
ogromnej bazy wiedzy, jaką jest globalna
sieć.

W jaki sposób utrwalana jest nowo
nabyta wiedza i umiejętności?

Telefon komórkowy jest najczęściej wykorzystywanym urządzeniem osobistym.
Doskonale sprawdza się nie tylko do
komunikacji, ale również jako czytnik
multimediów, przeglądarka czy platforma
dla narzędzi pracy.

Czy twoi pracownicy mają szansę rozwijać się bez względu na czas i lokalizację
oraz jak z tej szansy korzystają?

Urządzenia mobilne mogą być noszone
zawsze przy sobie, a ich użycie nie
wymaga czasochłonnego uruchamiania
systemu. Są zawsze gotowe do pracy.

Jak narzędzia i metody szkoleniowe
angażują Twoich pracowników?

Telefony komórkowe i tablety zapewniają dwukierunkową komunikację, przez
co użytkownicy mogą być skuteczniej
angażowani w proces szkoleniowy – z
odbiorców zmieniają się w partnerów.

Czy i w jaki sposób wspierane są szkolenia stacjonarne?

Telefony komórkowe i inne urządzenia
mobilne są obecnie w stanie praktycznie
bez ograniczeń wyświetlać treści, które
były pierwotnie stworzone tylko z myślą
o urządzeniach stacjonarnych. Bez trudu
odtwarzają różne formaty multimediów,
pliki dokumentów. Umożliwiają także
logowanie się do różnych serwisów i
pracę w chmurze.

Potencjał dla organizacji
Duży

Mały

Średni

14

WYZNACZANIE CELÓW

Cele mobile learning
Pod hasłem mobile learning kryje się pewnego rodzaju rozszerzenie pojęcia e-learningu. Nie oznacza to
jednak, że ich cele pokrywają się, a raczej uzupełniają, tworząc zwięzłą całość.
Mobile learning nastawiony jest na zdobywanie wiedzy bez ograniczeń miejsca oraz czasu. Ma także za
zadanie, wykorzystując liczne narzędzia (gry, animacje, geolokalizację, SMS, quizy itp.) angażować uczestnika w taki sposób, aby ten jak najwięcej skorzystał na tej formie przyswajania wiedzy.
Podstawowym celem mobile learning, jest oczywiście nauczanie za pomocą urządzeń mobilnych. Są jednak aspekty szczególne, które musisz wziąć pod uwagę, jeśli chcesz dobrze zrealizować mobile learning
w swojej organizacji.
Mobile learning, przy wszystkich swoich cechach, które do tej pory poznałeś, będzie skuteczny jeśli spełni
następujące cele:

Cel

Jak go osiągnąć?

Dostępność

Pracownicy powinni mieć w miarę nieograniczony dostęp do narzędzi i treści szkoleniowych,
aby móc wydajnie korzystać z mobile learning. W odróżnieniu od szkoleń stacjonarnych
czy e-learningu, nie powinni czekać na sposobność skorzystania z zasobów wiedzy. Sami
decydują kiedy chcą się uczyć i jak dużo czasu na to poświęcą.

Adaptowalność

Mobile learning powinien być tak dostosowany do odbiorcy, aby mógł być jednym z elementów
blended learning. W takim przypadku będzie możliwe wykorzystanie urządzeń mobilnych
jako wspierających dla innych form uczenia się. W przypadku, gdy z jakiegoś powodu użycie
urządzenia mobilnego nie będzie możliwe, zostanie ono zastąpione inną formą.

Efektywność

Korzystanie z urządzeń mobilnych może być efektowne, ale samo w sobie na pewno nie
będzie efektywne. Mobile learning powinien być projektowany tak, aby wykorzystać potencjał telefonów komórkowych, a nie jedynie przetworzyć stare treści szkoleniowe na małym
ekranie.

Wielokrotność

Pracownik powinien mieć powód, aby powracać do treści mobile learning i wyrobić sobie
właściwy nawyk pracy z telefonem komórkowym. Należy dbać o aktualność treści, a przede
wszystkim – mieć pomysł na to, co zrobić, aby mobile learning nie był jedynie zbiorem
zamkniętych kursów.

W ten sposób kończymy drugi krok. Wiesz już, co należy brać pod uwagę. Teraz skupimy się na potrzebach
Twojej organizacji i wspólnie wybierzemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie.
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Zanim skupisz się na materiałach szkoleniowych czy projektowaniu interfejsu, zastanów się nad absolutnie podstawową kwestią: czy naprawdę potrzebujesz mobile learningu? Zadaj sobie pytanie czy w
Twojej firmie rzeczywiście sprawdzi się mobile learning, biorąc pod uwagę problemy, które napotykasz
w codziennym funkcjonowaniu Twojego biznesu. Zbadaj, jak przebiega proces uczenia oraz wydajność i
dokładnie przeanalizuj, czy mobile learning jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. W ocenie
sytuacji pomoże Ci przyjrzenie się następującym zagadnieniom:

Kim są Twoi
użytkownicy?

Jakie posiadasz
doświadczenie?

Jakie masz
zasoby?

Jakie są
wymogi bezpieczeństwa?

Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Metodyce, w rozdziale „Projektowanie i dostarczanie mobile
learning”, s.75.
Zastanówmy się teraz nad poszczególnymi elementami.
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Kim są Twoi użytkownicy?
Zacznij od oceny pracowników. Czy są dostatecznie mobilni, aby podjąć naukę w tym trybie? Czy posiadają
urządzenia mobilne? Do czego je wykorzystują? Jak ustosunkowani są do tego rodzaju nowinek? Czy dostęp
do treści w każdym miejscu i czasie pomoże im osiągnąć ich cele szkoleniowe?
Powinieneś również stworzyć profile Twoich docelowych użytkowników.
• Kim są (pracownicy, partnerzy, klienci…)?
• Jakich urządzeń mobilnych używają?
• Jakie są ich główne formy spędzania czasu z urządzeniami mobilnymi (gry, wysyłanie SMSów, tworzenie i dzielenie się treścią, kontakt z innymi, serfowanie po sieci…)?
• Czy ich urządzenia są połączone z Internetem i w jaki sposób?
Poznanie odpowiedzi na te pytania, jeśli nawet wydają Ci się one błahe, jest jednym z kluczowych elementów organizacji szkoleń. Jeśli bowiem okaże się, że w Twoim szkoleniu z wykorzystaniem urządzeń
mobilnych uczestniczą osoby nigdy wcześniej niemające z nimi do czynienia, trudno będzie Ci skupić się
na właściwej treści szkolenia. Użytkownicy zadawać będą pytania natury technicznej, co doprowadzi do
„rozmycia się” całego programu, który sobie wcześniej założyłeś.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat uczenia się dorosłych, zajrzyj do Metodyki prowadzenia szkoleń
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu, dział „Andragogiczne aspekty mobilnego uczenia
się”, s.34.
Bez względu na to, kim są odbiorcy Twoich szkoleń, jeśli są osobami dorosłymi, musisz wiząć pod uwagę że:
Nie lubią bezsensownego uczenia pamięciowego. Chętniej uczą się rzeczy, co do których mają pewność, że będą im potrzebne w przyszłości.

Lubią, gdy teoria jest poparta konkretnymi przykładami.

Trudno im wyznaczyć sobie ściśle określony czas na naukę i trzymać się
takiego planu.

Boją się popełniania błędów i konsekwencji z tego wynikających.
Uczą się efektywniej, gdy mogą sami rozwiązać jakiś problem, a nie gdy
dostają gotowe rozwiązanie.
Oto twoi pracownicy. Wiemy już kim są i jacy są. Teraz zastanowimy się nad tym, jaką rolę Ty spełnisz w
całym procesie.

OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI
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Jakie masz doświadczenie?
Bez względu na to, jaką rolę pełnisz w swojej organizacji, musisz być świadomy zarówno przewag, jak i
braków, które dotyczą licznych aspektów mobile learning pod katem różnych pozycji zawodowych:

Trener lub ekspert HR

Właściciel lub kierownik

Z pewnością doświadczenie na polu szkoleń to
nieoceniona przewaga. Doświadczenie podpowiada z jakich rozwiązań korzystać, a jakie nie
sprawdziły się w przeszłości. Śmiało korzystaj z
nauk płynących z poprzednich działań, nawet jeśli
niekoniecznie miały one związek z urządzeniami
mobilnymi.

Jeśli jesteś osobą decyzyjną i od twoich planów
zależą losy całej firmy (czy choćby działu), postaraj się znaleźć w swoim ototczeniu osobę, która
pomoże ci wdrożyć mobile learning. Z pewnością
dostrzeżesz sporo kandydatów, którzy są otwarci
na nowe technologie i chętnie rozwiną swoje kompetencje w dziedzinie szkoleń.

Postaraj się jednak, żeby nie zamykać się na nowe
rozwiązania - to klucz do sukcesu podczas szkoleń
opartych o technologię.

Pierwsze działania w ramach pilotażu są zazwyczaj
trudne i łatwo się zniechęcić, gdy wydaje się, że
technologia jest skomplikowana, a środków brak.

Nie każda metoda, z której korzystałeś w poprzednich projektach sprawdzi się w mobile learning.
Pamiętaj, że w większości przypadków będą to
szkolenia niesynchroniczne, a co za tym idzie - twoje
umiejętnści interpersonale na niewiele się zdadzą.

Pamiętaj, aby wdrożyć mobile learning nie potrzebujesz sztabu programistów czy techników, a
jedynie skromny zespół i trochę czasu.

Wraz ze swoim zespołem odpowiedz na pytania:
• Jaka forma mobile learning odpowiada Twoim potrzebom?
• Czy będziesz używał narzędzi do współpracy, oceniania, wspierania wydajności?
• Jakie działania i czynności użytkowników chciałbyś ewaluować?
• Kto dostarczy treści?
• Kto poprowadzi szkolenie?
• Jakie kompetencje powinny posiadać te osoby?
• Czy trzeba będzie je przeszkolić?
• Czy będą im potrzebne dodatkowe materiały?
• Jakie dostarczysz im wsparcie?
Jeśli sumiennie przemyślałeś zagadnienia zawarte w poprzednich krokach, powinieneś już wiedzieć, jakiego
mobile learningu chcesz.
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Jakie masz zasoby?
Kwestie technologii czy budżetu stanowią o powodzeniu bądź nie Twojego przedsięwzięcia. Zatem to od
solidności podejścia do tych elementów zależeć będą wyniki Twojej pracy.

Budżet

Jaki masz budżet i w jaki sposób możesz nim dysponować? Czy możesz wydawać
środki na specjalistów z zewnątrz? Jakie elementy możesz dodatkowo dokupić? Czy
posiadasz wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, masz w swoich zasobach
odpowiednich metodyków, a może część elementów będzie trzeba zakupić? Czy
dysponujesz środkami na rozwinięcie mobile learning?

Czas

Ile masz czasu na zaprojektowanie szkoleń mobile learning, wdrożenie ich i przygotowanie oceny pierwszych rezultatów? Czy czas ten jest odpowiedni, aby uczestnicy
szkoleń osiągnęli stawiane przed nimi cele?

Technologia

Czy masz dostęp do osób potrafiących pracować w takich językach jak JAVA lub
HTML5? Czy ktoś w Twojej firmie zajmuje się tworzeniem stron internetowych,
albo ma doświadczenia z aplikacjami lub grami? Czy będziesz potrafił precyzyjnie
określić swoje wymagania wobec programistów?

Treść

Czy posiadasz już materiały szkoleniowe, które można przekonwertować na format
mobilny? Czy treści są odpowiednie dla trybu mobilnego? Kto dostarczy wymagane
treści? Czy łatwo będzie można je przetworzyć na urządzenia mobilne? Kto w razie
potrzeby zajmie się aktualizacją i zmianami w treści? Co z własnością intelektualną
– kto będzie miał prawa do treści?

Urządzenia wyposażone są w mnóstwo opcji, które można wykorzystać do uczenia się. Pomyśl, jakie
narzędzia i urządzenia (odtwarzanie dźwięku, odtwarzanie wideo, zegar, kalendarz, lista kontaktów, GPS,
mapy, nawigacja, Bluetooth, e-mail, przeglądarka internetowa, wiadomości tekstowe, rozmowy telefoniczne,
nagrywanie dźwięku, kamera, edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, serwisy społecznościowe, rozszerzona
rzeczywistość, czujniki) będą najbardziej odpowiednie dla działań szkoleniowych, jakie planujesz.
Szkolenia nie musza pochłonąć dużych środków – rozważ oszczędne rozwiązania, których na rynku nie
brakuje (dostarczanie treści z użyciem darmowych programów, wykorzystanie SMS-ów, mediów społecznościowych, aktualizowanie/wdrażanie wersji mobilnej na stronę internetową za pomocą mobilnego
kanału RSS).

OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI
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Jakie są wymogi bezpieczeństwa oraz potencjalne problemy?
Określ wymagania odnośnie bezpieczeństwa:
Prywatność i bezpieczeństwo danych to główne obawy i bariery implementacji mobile learning w wielu
firmach. Urządzenia mobilne łatwo mogą zostać zgubione lub skradzione. Istnieje też niebezpieczeństwo
utraty danych, albo wirusów czy programów szpiegowskich, które mogą uzyskać dostęp do danych firmy.
Zidentyfikuj potencjalne problemy:
Wolne łącza internetowe i wysokie ceny transferu mogą stanowić problem. Problemy z dostępem do
Internetu mogą zdarzać się nawet w rozwiniętych krajach, szczególnie w regionach wiejskich.

Problem
Brak dostępu do szerokopasmowego Internetu lub brak polityki organizacji w tym
zakresie.

Duże zróżnicowanie w dostępnie do urządzeń mobilnych.

Duże zróżnicowanie w zakresie swobodnego posługiwania się urządzeniami mobilnymi.

Wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych w inny sposób, niż firmowy
komputer.

Brak doświadczenia firmy w zakresie zarządzania służbowymi urządzeniami
mobilnymi, licencjami itd.

Potencjał dla organizacji
Duży

Mały

Średni
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Potencjalne wykorzystanie mobile learning (scenariusze)
Blended learning

1

sc

sz

enariu

Podstawą szkolenia jest kurs e-learningowy, który dodatkowo może być rozwinięty o takie elementy jak
webinarium (szkolenie online) czy warsztat w sali szkoleniowej. W każdym z tych przypadków można
wykorzystać skutecznie urządzenie mobilne. Webinarium może być nagrane i udostępnione do obejrzenia
lub wysłuchania na urządzeniu mobilnym. Aplikacja mobilna może też służyć do prowadzenia sesji pytań
i odpowiedzi. W przypadku dużych warsztatów stacjonarnych czy konferencji naukowych, taka forma
interakcji z prowadzącym może być jedyną szansą na zadanie pytania.

A

e-learning
(na komputerze)

webinar podsumowujący
(na komputerze)

powtórka materiału
(na urządzeniu mobilnym)

warsztat
(w sali szkoleniowej)

sesja pytań i odpowiedzi
(na urządzeniu mobilnym)

B

W innym przypadku urządzenie mobilne może służyć do wstępnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi lub do wykonania zadań przedszkoleniowych, przygotowanych przez trenera. Urządzenie mobilne
może także sprawdzić się, gdy chcemy łatwo wrócić do treści szkoleniowych (odświeżyć sobie wiedzę)
lub poszerzyć informacje z zakresu, którego dotyczyło szkolenie. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdyż
uczestnikom szkoleń często brakuje czasu, aby dogłębnie poznać temat. W warunkach biznesowych w
zasadzie nie ma możliwości, aby pracownicy szkolili się bardzo dokładnie, bo musieliby spędzać na tym
kilka dni w każdym miesiącu, bez względu na zakres czy tematykę szkolenia. Dzięki urządzeniom mobilnym
część materiałów może być dostępna na później, np. gdy pojawi się potrzeba skorzystania z tej wiedzy. Telefon komórkowy
jest urządzeniem, które użytkownik zawsze ma przy sobie, co sprawia, że dostęp do potrzebnej wiedzy jest natychmiastowy.

2
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enariu

powtórka materiału
(na urządzeniu mobilnym)

warsztat
(w sali szkoleniowej)
zadana lektura
(na urządzeniu
mobilnym lub
komputerze)

ćwiczenie
(na urządzeniu mobilnym)

dodatkowe
informacje/odnośniki
(na urządzeniu
mobilnym)
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100% mobile learning

3
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sz

enariu

Systemy wsparcia
Telefon, jako urządzenie, które pracownik posiada niemal zawsze przy sobie, może być dla niego bardzo
skutecznym narzędziem uczenia się. Nie chodzi tu o typowy proces nauczania/uczenia się, ale o sytuację,
gdy pracownik sam ma potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu lub zdobycia informacji/wiedzy niezbędnej
do wykonania zadania zawodowego. Nie mamy tutaj więc do czynienia z typową sytuacją szkoleniową,
lecz z wykorzystaniem narzędzi mobile learning w praktyce.

baza wiedzy

4
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wsparcie na
stanowisku pracy

komunikacja
(z ekspertami i innymi
uczestnikami)

Wsparcie przepływu pracy
Również telefon komórkowy może stać się ciekawym narzędziem do wsparcia procesów w firmie. Jest to
wykorzystanie pozornie dalekie od mobile learningu, ale również wchodzi w jego zakres. Pracownik mający
stały dostęp do zasobów może szybciej i sprawniej pracować w pewnych niestandardowych warunkach.
Może się to odbywać bez konieczności uruchamiania laptopa czy szukania punktu dostępu do internetu,
gdyż urządzenie mobilne może być stale uruchomione i połączone z siecią.

wprowadzanie danych

centralny serwer

przetwarzanie danych

Więcej o scenariuszach w mobilnym uczeniu się znajdziesz w naszej Metodyce w rozdziale Andragogiczne aspekty mobilnego
uczenia się, Scenariusz w mobilnym uczeniu się i Teoretyczna struktura mobilnego uczenia się, s.39-43.
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Mobilne Systemy Wsparcia
System wsparcia efektywności (Performance Support System, PSS) jest nowym, obiecującym podejściem
do szkoleń biznesowych i przemysłowych, pozwalającym na poprawę wydajności pracowników przy
minimum zewnętrznej interwencji czy szkoleń. PSS to komputerowy system zapewniający pracownikom
dostęp do informacji, porad i nauki na stanowisku pracy, oferując wsparcie wtedy, kiedy jest ono najbardziej potrzebne, i tylko w takim zakresie, w jakim jest w danym momencie potrzebne, aby najlepiej i
najefektywniej wykonać pracę.
Typowy system wsparcia posiada ustaloną strukturę, dzięki której zapewnia natychmiastowy, zindywidualizowany dostęp do pełnej gamy informacji, oprogramowania, poradników, danych, ilustracji, narzędzi,
a także systemu ewaluacji i monitorowania dostępnych on line, dzięki czemu praca może być wykonana
przy minimalnym wsparciu innych osób. Typowy PSS składa się z czterech komponentów:
Komponent informacyjny, który dostarcza pełnej
informacji wymaganej do wykonania zadania

Komponent
doradczy,
który pomaga
użytkownikowi odnaleźć
odpowiednie,
przydatne w
danej chwili
informacje bez
konieczności
dogłębnego
zrozumienia
wykonywanego zadania

POMOC

Komponent szkoleniowy, zapewniający dostęp do
materiałów szkoleniowych w każdej chwili

INFO

TRENING

MyApp
Druga wersja Metodyki gotowa!

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją „Metodyki prowadzenia szkoleń
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu”. W Metodyce znajdziecie m.in. całkiem nowy wątek dot. trendu Bring Your Own Device…

Interfejs użytkownika, który
integruje
wszystkie
wymienione
komponenty
systemu.

Jak zastosować podejście zorientowane na wsparcie efektywności w szkoleniach? Podejście to bardziej niż
na przekazywaniu wiedzy skupia się na praktycznych zadaniach. Moduły szkoleniowe składają się z serii
ćwiczeń. Do każdego ćwiczenia proponowane są instrukcje i porcja wiedzy teoretycznej, ale to uczestnik
decyduje, czy będzie chciał się z nimi zapoznać (i w jakiej kolejności), czy woli wykonać zadanie wykorzystując własną wiedzę i umiejętności.
Typowa struktura kursu jest następująca:
Moduł 1
• Zadanie 1
-- Opis zadania
-- Moduł szkoleniowy dotyczący zadania
-- Dodatkowe informacje
-- Instrukcje jak wykonać zadanie
-- Porady ekspertów
• Zadanie 2…
• Zadanie 3…
Moduł 2…
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Wskaż narzędzia, których użyjesz
Urządzenia mobilne posiadają szeroką gamę narzędzi learningowych. W dzisiejszych czasach przekazywanie wiedzy nie musi być nudne i pozbawione atrakcji. Wręcz przeciwnie – dzięki owym narzędziom
edukacja staje się ciekawą formą spędzania czasu, angażującą użytkownika i pełną interakcji z nim. Czasy
monotonnego nauczania, za sprawą mobile learning bezpowrotnie odchodzą do przeszłości. Do Ciebie
należy decyzja, które z narzędzi wykorzystasz podczas szkoleń. Oto przykłady narzędzi mobile learning:

Interakcje

Głównie SMS-y i MMs-y. Proste i szybkie rozwiązanie, nie oznacza to jednak, że najlepsze.
Mając do wyboru wiele innych narzędzi, bazowanie tylko na tych interakcjach nie jest najlepszym pomysłem. Zaletą użycia SMS-ów jest to, że każdy telefon komórkowy posiada
możliwość ich odbioru. Z drugiej strony trzeba pamiętać też o tym, iż urządzenia mobilne to
nie tylko smartfony, ale też tablety czy czytniki e-booków, które już tej funkcji nie posiadają.

Animacje

Animacje angażują użytkowników i są bardzo interesującą formą mobilnego uczenia się.
Mogą być połączone z narracją. W porównaniu do filmów video, generują mniejsze koszty
finansowe i nie są tak skomplikowane pod względem wymagań systemowych. Powinniśmy
wziąć jednak pod uwagę różne rozmiary ekranów urządzeń mobilnych, co ma wpływ na
odbiór animacji.

Quizy i ankiety

Łatwe w przygotowaniu elementy, które w dodatku nie wymagają wiele miejsca. Dzięki
nim można sprawdzić postępy w nauce, powtórzyć materiał czy zwiększyć zaangażowanie
uczestnika w proces kształcenia. Proste lub rozbudowane formy pozwalają na nawiązanie
kontaktu z użytkownikiem. Jednak w starszych urządzeniach duża ilość tekstu może okazać
się problematyczna do odczytania.

Narzędzia
just-in-time

Np. kalkulatory, słowniki, źródła. Ich nazwa odzwierciedla możliwość użycia wtedy, kiedy
są potrzebne. Przydatne zwłaszcza ekspertom, gdy chcą mieć dostęp do specjalistycznej
wiedzy. Ze względu na różny zakres i rodzaj informacji, powinny być programowane raczej
indywidualnie dla każdej firmy.

Gry i symulacje

Bardzo modny trend, który staje się coraz popularniejszy w obszarze e-learningu. Edutainment to właśnie połączenie wiedzy z rozrywką. Gra bardzo angażuje uczestnika, istnieje
jednak ryzyko, iż nauka zejdzie na drugi plan. Minusem tego rozwiązania są też dość
wysokie koszty.

Narzędzia społecznościowe

W tym wypadku niezbędny jest dostęp do Internetu. Serwisy społecznościowe cieszą
się dużą popularnością, a ich mobilne wersje są łatwe w obsłudze. Z ich pomocą można
wysyłać wiadomości tekstowe do użytkowników, dzielić się mediami (wiki) czy zmieniać
status (geotagging).

Wirtualne klasy

Uczestnictwo w wirtualnych zajęciach umożliwia wspólne rozwiazywanie zadań w grupach,
dostęp do tych samych dokumentów czy komunikację z trenerem oraz pozostałymi uczestnikami. Spotkania na odległość pozwalają także na szybkie udzielenie pomocy uczniowi.
Ważne tutaj jest aczkolwiek dobre połączenie z Internetem oraz dyscyplina uczestników.

Więcej o narzędziach mobilnych znajdziesz w naszej Metodyce w rozdziale Mobile learning w kontekstach
korporacyjnych, Narzędzia mobile learning, s.57.
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Wyznacz cel dla każdego z zaproponowanych narzędzi
SMS
• szybkie dotarcie do użytkownika
• małe porcje niezbędnych informacji
Animacja
• zaangażowanie uczestników
• przekazanie treści szkolenia za pomocą obrazów i narracji
Quizy i ankiety
• szybkie uzyskanie informacji zwrotnej od użytkowników
• śledzenie postępów w nauce
• zorganizowanie konkursu
Narzędzia just-in-time
• dostarczenie specjalistycznej wiedzy
• umożliwienie dokonywania obliczeń
Gry i symulacje
• kształcenie z elementami rozrywki
• korzystanie z gier w czasie wolnym
Narzędzia społecznościowe
• współpraca dużej grupy osób
• dzielenie się posiadanymi dokumentami
Wirtualne klasy
• pomoc trenera, jeśli uczniowie mają problemy z wykonaniem danego zadania
• komunikacja między uczestnikami

szybkie
dotarcie do
użytkownika
małe porcje
niezbędnych
informacji

SMS

TWORZENIE ROZWIĄZANIA
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Ostrożnie z multimediami
Może się okazać, że nie każde rozwiązanie multimedialne będzie możliwe do wykorzystania. Musisz wziąć
to pod uwagę i mieć alternatywę dla każdego z typów multimediów.

Łącze
szerokopasmowe

Wideo

Wersja dla
słabego łącza

• Krótsze klipy.
• Mniejsza rozdzielczość.
• Większa kompresja.

Bezpieczna
alternatywa

• Ilustracje z komentarzem
audio.
• Fotografie z transkryptem wypowiedzi lektora.
• Jeśli elementy wizualne
nie są niezbędne – tylko
transkrypt.

Wideo czat lub
wideokonferencje

Fotografie

• Mniejsze okno.
• Kamera pokazuje tylko
osobę, która mówi
w danej chwili.

• Przytnij obraz tak, aby
pokazać najważniejszą
część.

• Czat głosowy lub rozmowa telefoniczna.
• Czat tekstowy.

• Miniatura linkująca do
obrazka w pełnej rozdzielczości.

• Zmniejsz rozmiary
obrazka.
• Zwiększ kompresję.

Audio

• Krótsze fragmenty.
• Mono zamiast stereo.

• Tekstowe podsumowanie
dyskusji.

• Większa kompresja.
• Wybieraj formaty o
mniejszych rozmiarach
plików, takie jak mp3.

Prezentacje
nagrane jako wideo

• Mniejszy rozmiar slajdów i większa kompresja
dźwięku.

• Obrazy i transkrypcja
dźwięku.

26

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY
Określ właściwe środowisko
Pora podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą technologii. Wiesz już jakimi zasobami dysponujesz i co
możesz osiągnąć. Musisz teraz zdecydować, w jaki sposób to zrobić.

Chcę…

Stworzyć aplikację webową…

Stworzyć aplikację natywną…

…własnymi
zasobami

Potrzebna ci będzie wiedza z zakresu
tworzenia stron internetowych, a więc
znajomość HTML oraz CSS, a w niektórych przypadkach również PHP. Przydać
się może też znajomość popularnych
systemów CMS, jak Joomla czy Wordpress.

W zasadzie jest to niemożliwe, chyba
że bardzo dobrze znasz język JAVA,
środowiska IDE i masz sporo czasu na
eksperymenty. Projektowanie obiektowe
jest dużo trudniejsze, niż tworzenie
stron internetowych.

…z pomocą
profesjonalistów

Musisz bardzo dokładnie opisać projekt, których chcesz stworzyć. Określ wszystkie
funkcjonalności i zasady działania aplikacji. Inaczej nie będzie możliwe oszacowanie czasu i kosztów projektu i bardzo szybko stracisz nad wszystkim kontrolę.

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY

Stwórz prototyp
Zawsze warto wziąć pod uwagę wcześniejsze stworzenie prototypu. Pozwoli to łatwiej udoskonalić
doświadczenie użytkownika i w razie potrzeby zmodyfikować kurs. Budowa prototypu to ważna część
procesu projektowania użytecznych interfejsów.
Po co mi prototyp?
• Łatwiejsze i mniej kosztowne dokonywanie zmian niż na gotowym już produkcie
• Jednoznaczne określenie wymagań przez klienta
• Pozwala na zebranie i doprecyzowanie wszelkich uwag
• Uniknięcie rozbieżności dot. wyglądu i funkcjonalności aplikacji pomiędzy obiema stronami
• Możliwość przeprowadzenia testów, dzięki którym identyfikujemy błędy w aplikacji
• Zorientowanie na użytkownika
Mamy 4 rodzaje prototypów:
• Papierowe (makiety)
++ Szybkie w stworzeniu
++ Dobre w przypadku pracy grupowej
−− Trudności w nanoszeniu zmian
• Statyczne (pliki graficzne)
++ Czytelna funkcjonalność
++ Dobra widoczność zawartości merytorycznej strony
−− Nieuwzględnienie projektu graficznego
• Dynamiczne (html)
++ Klikalne
++ Bardzo podobne do ostatecznej wersji produktu
−− Pracochłonne
• Blokowe (koncepcyjne)
++ Skoncentrowane na celach użytkownika
++ Dobre jako uzupełnienie innych rodzajów prototypów
−− Nie uwzględniają elementów graficznych
−− Brak architektury informacji
Dobre praktyki w prototypowaniu:
• Pytaj przyszłych użytkowników o zdanie – twórz testy użyteczności i sprawdzaj na użytkownikach,
czy aplikacja je przejdzie.
• Twórz prototypy niezależnie od grafiki – skup się na interakcji, a nie na tym jak aplikacja wygląda.
• Stosuj proste rozwiązania – unikaj widowiskowych form, które są mało czytelne dla odbiorcy i mogą
niewłaściwie zadziałać.
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Projektowanie interakcji
Myśląc o tym, w jaki sposób wykorzystać optymalnie możliwości urządzeń mobilnych, zwróć uwagę na
to, że współczesne telefony i tablety pozwalają na zupełnie inną komunikację z użytkownikiem. Nie ma
już myszki czy gładzika, jak miało to miejsce w komputerze. W zamian otrzymujemy liczne gesty na które
reaguje dotykowy ekran urządzenia.
Tapnięcie

Podwójne tapnięcie

Przeciągnięcie

Krótko dotknij powierzchni
ekranu palcem

Szybko dotknij powierzchni
dwa razy

Przesuń palec bez odrywania
po powierzchni ekranu

Machnięcie

Szczypniecie

Rozciągnięcie

Szybko potrzyj powierzchnię
ekranu palcem

Dotknij ekranu dwoma palcami,
a potem przybliż palce do siebie

Dotknij ekranu dwoma palcami,
a potem odsuń palce od siebie

Wciśnięcie

Wciśnięcie i tapnięcie

Dotknij ekranu
i przytrzymaj przez chwilę

Wciśnij powierzchnię ekranu
jednym palcem, a drugim dotknij
jej na chwilę

Wciśnięcie i przeciągnięcie

lub

Wciśnij powierzchnię ekranu jednym
palcem, a drugi przesuń bez odrywania po powierzchni ekranu

Obrócenie

lub

lub

Dotknij powierzchni ekranu dwoma palcami,
a potem przesuń je zgodnie z ruchem wskazówek zegara bądź odwrotnie

Wiekszość obecnych urządzeń mobilnych posiada dotykowy wyświetlacz. Chociaż obsługiwane gesty zależą
od modelu telefonu i od systemu operacyjnego, istnieje zestaw podstawowych interakcji, które stają się
standardem dla ekranów dotykowych. Więcej o obsłudze gestów dotykowych przez różne platformy mobilne
dowiesz się z przewodnika „Touch Gesture Reference Guide”: http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1071
[* Wroblewski, L. (2011). Mobile First. A Book Apart.]
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Ponadto pojawiają się całkiem nowe możliwości interakcji i komunikacji z urządzeniem. Dobrym poligonem
doświadczalnym dla projektanta są gry mobilne, które wykorzystują takie urządzenia jak żyroskop, GPS
czy kompas. Choć nie każde urządzenie jest w nie wyposażone, warto śledzić najnowsze trendy. Z czasem
rozwiązania nietypowe mogą stać się standardem.

Projektowanie interfejsu
Podobnie, jak w przypadku projektowania wyglądu stron internetowych czy aplikacji komputerowych,
również w przypadku aplikacji mobilnych istnieją pewne wskazówki, które pomogą projektantowi stworzyć
interfejs wygodny i użyteczny. To nie wygląd (design) decyduje o sukcesie produktu, ale właśnie jego użyteczność. Choć użyteczność jest dziedziną podległą wyspecjalizowanym projektantom, również Ty powinieneś potrafić określić podstawowe zasady, aby móc przygotować wymagania dla tychże projektantów.

Powiadomienia

One new message

Zaznacz, jak „głęboko”
sięga dana sekcja

Linki do dodatkowych
informacji i funkcji

MyApp

Duże przyciski

Szukaj…
Przycisk pomocy
i wyszukiwarka
dostępne na każdej
stronie

Start / Aktualności

BYOD czy nie BYOD?
• przynieś swoje urządzenie
• wybierz swoje urządzenie
• przemyć swoje urządzenie

Układ jednokolumnowy

Digital Knowledge Management

Obserwatorium Zarządzania zaprasza
na 5-dniowe szkolenie Digital…
Zobacz film…

Jasno zdefiniowany cel
każdego linku

Druga wersja Metodyki

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją
„Metodyki prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu”…

Przycisk „Wróć do
strony głównej” na
każdej stronie

Prosty układ interfejsu

Home

Profile

Friends

Chat

Wysoki kontrast

Inbox

Nawigacja na każdej
stronie

Unikaj przewijania
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One new message

Szukaj…

MyApp
.

Inbox

Start / Aktualności

Chat

BYOD czy nie BYOD?
• przynieś swoje urządzenie
• wybierz swoje urządzenie
• przemyć swoje urządzenie

Friends

Digital Knowledge Management

Obserwatorium Zarządzania zaprasza
na 5-dniowe szkolenie Digital…
Zobacz film…

Płynny layout dostosowujący się
do orientacji ekranu

Profile

Home

Sposób wyświetlania zmienia się
w zależności od rozdzielczości
urządzenia

Nie warto bagatelizować tej części projektowania aplikacji, bo późniejsze zmiany zawsze są bardzo bolesne
i kosztowne. Projektowanie na urządzenia mobile podlega nieco innym zasadom użyteczności, niż projektowanie na standardowe urządzenia, takie jak komputer. Przykład: projektując aplikację standardową,
zazwyczaj główne menu umieszczamy w górnej części ekranu. Tu jest najbardziej widoczne i najłatwiej
dotrzeć do niego kursorem myszy. Jednak w przypadku urządzeń mobilnych znacznie wygodniej jest
umieścić menu na dole ekranu, bowiem to tutaj mamy łatwiejszy dostęp, obsługując telefon jedną ręką.
Menu jest wtedy w zasięgu kciuka.

Narzędzia tworzenia treści
Aplikacje natywne
Tworzenie aplikacji natywnych
Większość urządzeń mobilnych posiada platformy programistyczne, na których zewnętrzni deweloperzy
mogą budować aplikacje. Aplikacje dostępne na mobilne systemy operacyjne są przeważnie programami
natywnymi zbudowanymi na własnym zestawie narzędzi (Software Development Kit, SDK), obsługiwanym
przez dany system operacyjny.

W przypadku najpopularniejszego w ostatnim czasie systemu Android, Google udostępnia specjalny pakiet
IDE, na który składają się odpowiednie biblioteki SDK, oraz aplikacji Eclipse do tworzenia w języku JAVA.
Dodatkowo wymagane jest zarejestrowanie konta developera aplikacji i wniesienie drobnej opłaty rocznej.
Bardzo podobnie wygląda to w przypadku dostawców innych systemów operacyjnych.
Warto pamiętać, że każdy system operacyjny wymaga osobnego przygotowania aplikacji. Aplikacja stworzona z myślą o Android nie może być automatycznie umieszczona na iOS (iPhone) czy BlackBerry. Każdy

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY

31

z operatorów ma też nieco inne zasady działania i dopuszczania stworzonych treści do sprzedaży – aplikacje natywne można w zasadzie instalować tylko poprzez oficjalne repozytorium, np. appStore dla iPhone
czy GooglePlay dla Android. Samodzielne tworzenie aplikacji od podstaw, a następnie ich aktualizacja i
utrzymanie w sprawności może więc być bardzo drogie.
Kreatory aplikacji
Na rynku pojawiło się sporo narzędzi, które pozwalają na tworzenie aplikacji bez konieczności konfigurowania
środowiska programistycznego czy znajomości kodu. Specjalne kreatory dostępne online robią wszystko,
co jest niezbędne, aby stworzyć gotową aplikację. Użytkownik musi jedynie samodzielnie umieścić ją w
repozytorium dla danego systemu operacyjnego, aby stała się dostępna dla odbiorców.

RhoMobile Suite oferowany przez
Motorola Solutions to narzędzie
do tworzenia aplikacji w HTML5,
działających na dowolnym urządzeniu, systemie operacyjnym i
wielkości ekranu, w tym Windows®
Embedded Handheld, Windows®
CE, Windows® Phone 7, Apple®
iOS, Android® iBlackBerry®.

Appcelerator pozwala tworzyć
aplikacje na system iOS, Android,
jak również aplikacje hybrydowe i
przeglądarkowe oraz na komputery
stacjonarne.

The MoSync Mobile SDK to kompletny, zaawansowany zestaw
narzędzi programistycznych do
tworzenie aplikacji wieloplatformowych. Pozwala zaprogramować
i skompilować aplikacje działające
na dziewięciu różnych platformach,
używając C/C++, HTML5/JavaScript,
albo łącząc obie metody do stworzenia aplikacji hybrydowych.

SenchaTouch to wysokiej jakości platforma programistyczna
oparta na HTML5. Pozwala tworzyć
zaawansowane aplikacje przeglądarkowe działające na iOS, Android,
BlackBerry, Kindle Fire i nie tylko.

PhoneGap to darmowe oprogramowanie o otwartym kodzie, oparte
na HTML i JavaScript.

Większość z tego typu aplikacji wymaga wniesienia stosownych opłat, jednak są to kwoty rzędu kilkudziesięciu dolarów miesięcznie, a więc znacznie mniej, niż współpraca z dedykowanym zespołem programistów.
W takim przypadku jednak zmuszeni jesteśmy skorzystać z wielu gotowych rozwiązań, a co za tym idzie,
nie każdy nasz pomysł, który powstał na etapie prototypowania da się przenieść do aplikacji.
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Korzystając z tego typu rozwiązań należy dokładnie sprawdzić, jak dany kreator podchodzi do spraw
aktualizacji treści. Może się bowiem okazać, że każda drobna zmiana wymaga ponownego aktualizowania
aplikacji przez użytkowników, co może być dla nich irytujące.
LMS i CMS
Na rynku możemy znaleźć sporo rozwiązań, które pozwalają na tworzenie aplikacji mobilnych w postaci
mobilnych stron internetowych. Dostęp do treści odbywa się wtedy poprzez URL, więc nie trzeba posiadać
konta developerskiego u operatora systemu operacyjnego danego urządzenia. Więcej – raz stworzona
treść jest dostępna na każdy typ urządzenia, bo zasadniczo jest mobilną stroną internetową.

Program

Do czego służy?

Jak go wykorzystać?

Co muszę umieć?
HTML

JAVA

Bazy danych
i obsługa
serwerów

Moodle

Moodle gromadzi, wspomaga tworzenie materiałów
dydaktycznych i udostępnia je w postaci kursów.
Posiada elastyczną budowę
modułową. Współpracuje z
wieloma typami baz danych,
pracując na każdym komputerze, który obsługuje
PHP. Ma prosty, niezbyt
skomplikowany interfejs i
możemy go wykorzystać
zarówno do zajęć on-line,
jak i tradycyjnych. W kursie
możliwe jest np. zamieszczenie wejść do aplikacji
wspomagających ćwiczenie
danego zagadnienia (np.
filmów, gier edukacyjnych).

Moodle pozwala na generowanie kursów zgodnie
ze standardem HTML5.
Posiada szablony dostosowane do wyświetlania treści
na telefonach komórkowych
i tabletach. Dzięki temu
możemy tworzyć kursy,
zarządzać użytkownikami
i udostępniać całość również na urządzenia mobilne.

Wiedza
podstawowa

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Wordpress

Platforma publikacyjna.
Jeden z najpopularniejszych
systemów zarządzania treścią na świecie, głównie
do obsługi blogów, ale nie
tylko (także strony www,
wizytówki, portale). Działa
w oparciu o PHP/MySQL i
jest łatwy w instalacji. Ma
ogromne możliwości personalizacji i dużą ilość wtyczek
(część darmowych, a część
płatnych).

Wordpress posiada dużo
wtyczek, a także szablonów
zaprojektowanych specjalnie z myślą o urządzeniach
mobilnych. Dzięki temu
możemy stworzyć mobilną
stronę internetową przypominającą funkcjonalnością
aplikację i dodać tam odpowiednie treści szkoleniowe.

Wiedza
podstawowa

Nie
wymagane

Co najmniej
wiedza
podstawowa
z zakresu
zakładania
baz danych
i instalacji
stron www na
serwerze.
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Jak go wykorzystać?

Co muszę umieć?
HTML

Joomla!

Kolejny CMS (Content
Managment System), który
cieszy się dużą popularnością. Joomla! Udostępnia
m.in. pamięć podręczną
dla zwiększenia wydajności, forum, blogi, kalendarz
oraz różne wersje językowe
strony. Ma modułową
strukturę i duże możliwości
rozbudowy.

Captivate

Narzędzie do tworzenia
interaktywnych prezentacji czy materiałów szkoleniowych. Zasada tworzenia
jest tutaj podobna do tego
w PowerPoint – dodawane
są kolejne slajdy, a gotową
pracę eksportuje się do
wybranego formatu. Na
każdym etapie pracy nasze
materiały mogą zostać
wzbogacone o grafikę czy
podkład dźwiękowy. Obiekty
te umieszczone są na osi
czasu, dzięki której dostosujemy ich czas wyświetlania
względem siebie.

Lectora

Posiada system pasków
narzędzi z ikonami. Kurs
organizowany jest poprzez
Rozdziały, Sekcje i Strony,
Dostępna jest Biblioteka
animacji oraz gier. Możliwe jest stworzenie m.in.
testów, quizów i ankiet.
Posiada wiele narzędzi
zaoszczędzających czas
użytkownika, np. Menadżer
zasobów

Articulate
Storyline

Kompleksowe narzędzie
do tworzenia kursów e-learningowych. Umożliwia
kreację treści interaktywnych, testów czy sondaży,
a także dodawanie treści
multimedialnych takich jak
filmy czy nagrania audio.
Gotowy kurs może być opublikowany w internecie lub
nagrany na płycie.

Podobnie jak Wordpress,
Joomla! również umożliwia
tworzenie mobilnych stron
internetowych, wypełnianie jej treścią i zarządzanie
użytkownikami.

Materiały stworzone za
pomocą Captivate, Lectora
czy Articulate mogą być
udostępniane w innych
programach lub systemach.
Przykładowo – Moodle
pozwala na ich obsługę,
uwzględniając standard
SCORM.

JAVA

Bazy danych
i obsługa
serwerów

Wiedza
podstawowa

Nie
wymagane

Co najmniej
wiedza
podstawowa
z zakresu
zakładania
baz danych
i instalacji
stron www na
serwerze.

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane
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Program

Do czego służy?

Jak go wykorzystać?

Co muszę umieć?
HTML

JAVA

Bazy danych
i obsługa
serwerów

Dreamweaver

Edytor umożliwia samodzielne tworzenie stron
internetowych i aplikacji
– zarówno tych prostych,
jak i rozbudowanych.
Wymaga jednak co najmniej podstawowej wiedzy na temat HTML. Profesjonalne efekty osiągną
jedynie osoby doświadczone
w HTML, PHP czy JAVA.
W Dreamweaver możemy
napisać stronę czy program
od pierwszej do ostatniej
linijki kodu. Możemy więc
nadać jej wygląd i funkcjonalności dokładnie takie,
jakie chcemy.

Treści stworzone w edytorze Dreamweaver możemy
umieszczać na stronach
internetowych. Osoby bardziej doświadczone mogę
napisać własną aplikację,
wykorzystując dostępne
biblioteki i wtyczki.

Przydatna
co najmniej
wiedza
podstawowa

Przydatna
co najmniej
wiedza
podstawowa

Przydatna
co najmniej
wiedza
podstawowa

Dowolny
edytor
WYSIWYG

WYSIWYG (What You See
is What You Get) to akronim określający metody
pozwalające na uzyskanie
rezultatu w publikacji bardzo zbliżonego do obrazu na
ekranie. Pozwala na tworzenie stron www osobom nie
znającym HTML. Przydatne
dla osób najmniej doświadczonych, ale jednocześnie
najmniej użyteczne narzędzie.

Stworzone treści można
udostępniać poprzez sieć
www. Jednak w większości
przypadków nie będą one
bardzo rozbudowane.

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Nie
wymagane

Eclipse

Kompletne środowisko programistyczne do tworzenia
własnych aplikacji w Java.
Wymaga co najmniej podstawowej wiedzy na temat
programowania.

W połączeniu z bibliotekami
SDK Android pozwala na
tworzenie aplikacji przeznaczonych na ten system
operacyjny. Eclipse bardzo
często wykorzystywany jest
przez twórców programów i
gier na telefony komórkowe.

Wymagana
dobra
znajomość

Wymagana
dobra
znajomość

Nie
wymagane
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Prezentacja treści
Jeśli już wybrałeś narzędzie i zabierasz się za pracę, zwróć uwagę na kilka zasad prezentacji treści, które
są inne niż w przypadku klasycznych aplikacji czy stron internetowych.

Nagłówki
i wypunktowane listy

AppName

Większa czcionka
i krótsze akapity

BYOD czy nie BYOD?
• przynieś swoje urządzenie
• wybierz swoje urządzenie
• przemyć swoje urządzenie

Tylko najważniejsze
treści; linki do
dodatkowych
informacji
Wytłuszczenie
najważniejszych
fragmentów

Streszczenie linkujące
do pełnej treści artykułu

Druga wersja Metodyki

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją
„Metodyki prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu”…

Treść podzielona na
małe, niezależne
fragmenty

Digital Knowledge Management

Obserwatorium Zarządzania zaprasza
na 5-dniowe szkolenie Digital…
Zobacz film…

Unikaj Flasha;
wykorzystaj wideo
lub HTML5

Aby odnieść się do specyfiki każdego urządzenia, jakie planujesz wykorzystać, skorzystaj z oficjalnych
przewodników dla projektantów interfejsów użytkownika dostarczonych przez producenta danego sprzętu.
Poniżej zamieszczamy linki do takich przewodników po najbardziej popularnych mobilnych systemach
operacyjnych:
•
•
•
•
•

iOS Human Interface Guidelines (http://goo.gl/1LSo6)
Android User Interface Guidelines (http://goo.gl/FM6aw)
Blackberry Smartphones UI Guidelines (http://goo.gl/mR6E4)
UI Guidelines for Windows Mobile (http://goo.gl/he3gx)
Nokia Developer Design Portal (http://goo.gl/8So8b)
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TESTOWANIE

5

1

Prototyp,
analiza,
udoskonalanie

Oceń
bierzącą
sytuację

User Centered
Mobile Design Lifecycle*

4

Co
wziąć
pod uwagę

2

Zrozum
swoich
użytkowników

3

Postaw
na funkcje
mobilne

Testowanie aplikacji to absolutnie kluczowe działanie, którego nie można w żadnym razie pominąć. To
od tej fazy zależy tak naprawdę powodzenie szkolenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnych czy kursów
mobile learningowych. W tym momencie bowiem masz szansę na wychwycenie wszelkich niedociągnięć
oraz błędów aplikacji, zorientowanie się czy spełnia ona Twoje i użytkowników oczekiwania, czy jest intuicyjna, a potencjalni uczestnicy szkoleń nie mają większych problemów z jej obsługą.
Po co Ci testowanie?
• Jeśli chcesz stworzyć dobrą aplikację, musisz ją przetestować. Fakt opracowania kursu/aplikacji
przez osobę, która dobrze się na tym zna nie oznacza, że z punktu widzenia uczestnika szkolenia,
będzie ona zrozumiała.
• Testowanie to świeże spojrzenie osób niezaangażowanych w prace nad aplikacją. Spojrzenie, zdolne
do wychwycenia tego, co dla innych niewidoczne. Dla ciebie pewne rzeczy mogą wydawać się naturalne, dla postronnych osób już nie.
• Testowanie to bardzo dobry materiał wyjściowy, który w połączeniu z doświadczeniem trenera oraz
jego wiedzą, okaże się niezwykle przydatny.
• Zawsze lepiej jest poprawić aplikację na wczesnym etapie jej powstawania niż później. Zaoszczędzamy sobie w ten sposób dodatkowej pracy na szkoleniach, związanej z nieprawidłowym czy nieintuicyjnym dla użytkowników działaniem aplikacji.
• Nawet najmniejszy test (przeprowadzony z jedną osobą, trwający kilkanaście minut i zorganizowany
niskim nakładem sił) jest lepszy od nieprzeprowadzenia go w ogóle.

Źródło:* Lyndon Cerejo (2011). A User-Centered Approach To Web Design For Mobile Devices.
http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design]

TESTOWANIE

Pilotaż
Stwórz funkcjonalny prototyp lub gotową aplikację i przetestuj ją na urządzeniach, z których będą korzystać
docelowi użytkownicy. Użyj dokładnie takich urządzeń i ich konfiguracji, z jakich będą korzystać Twoi pracownicy. Wykonaj testy z użytkownikami, w realistycznych warunkach odpowiadających tym, w jakich będą
oni się uczyć. Liczba osób testujących nie musi być duża, ważne, aby osoby te stanowiły reprezentatywną
grupę dla późniejszych uczestników szkolenia (np. jeśli grupą docelową szkolenia mają być pracownicy
administracji państwowej, przetestowanie aplikacji na project managerach nie jest celowe).
Jak powinien przebiegać test?
• Zastanów się najpierw nad doborem grupy
• Zaproś kilka osób do testowania (w przypadku firmy testerami mogą być pracownicy, dla których
szkolenie jest przygotowywane).
• Zapewnij testerom urządzenia mobilne, jeśli takowych nie posiadają
• Wytłumacz raz jeszcze (pierwszy raz takie informacje zostały podane podczas rekrutacji na testowanie) uczestnikom w jakim celu się zebrali i co chciałbyś uzyskać poprzez spotkanie z nimi
• Poproś o wykonanie konkretnych czynności, dając na zrealizowanie polecenia określony czas
UWAGA: Jeśli nie masz odpowiednich zasobów, środków etc. na zorganizowanie takiego testu, nic nie stoi
na przeszkodzie, aby zaangażować do tego własną osobę oraz swoich znajomych/współpracowników/
rodzinę. W wypadku testowania każda uwaga od osoby mającej świeże spojrzenie na nasz produkt jest
cenna. W procesie projektowania aplikacji, człowiek odpowiedzialny za to zadanie zatraca bowiem punkt
widzenia „zwykłego użytkownika” i często rzecz dla niego oczywista, dla użytkownika już taka nie jest.
Co testować?
• Aplikacja powinna być napisana zrozumiałym dla użytkownika językiem – powinieneś zatem wziąć to
pod uwagę przy testowaniu.
• Czy aplikacja/kurs jest intuicyjny (czy użytkownik wie jaki krok wykonać dalej)?
• Czy aplikacja spełnia swoje zadania, jakie postawiono przed nią na etapie projektowania?
Gdzie? Kiedy? Ile?
• Testy mogą odbyć się w Twojej firmie lub w dowolnym innym pomieszczeniu, zapewniającym podstawowe wymagania (sprzętowe, meblowe itp.)
• Im wcześniej wykonane zostaną testy, tym więcej czasu na poprawę i wykonanie kolejnych testów.
• Grupa testujących nie musi być duża (3-5 osób).

Zbieranie opinii użytkowników
Obserwuj uważnie uczestników testów i zapisuj z czym mieli trudności podczas posługiwania się prototypem/aplikacją. Poproś ich także, aby na bieżąco lub po sesji testowania, skomentowali aplikację lub
kurs mobile learningowy. Ważne jest zapisywanie ich komentarzy, żeby nic nie umknęło naszej uwadze.
Można tez nagrywać spotkanie i później odsłuchać jego przebieg. Dobrze, jeżeli w testowaniu uczestniczą
dwie osoby – wtedy jedna może spokojnie zająć się instruowaniem uczestników.
Po przeprowadzeniu testów, dobrze jest zorganizować spotkanie z osobą/zespołem zajmującym się przygotowaniem aplikacji, żeby porozmawiać o wynikach. Po przedstawieniu swoich obserwacji, ważne jest
podjęcie decyzji, które elementy wymagają poprawy oraz znalezienie sposobu na rozwiązanie problemu.
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Poprawki
Kiedy już będziesz wiedzieć, co wymaga poprawy i jak daną modyfikację przeprowadzić, wprowadź zmiany
do kursu/aplikacji.
Pamiętaj przy tym o kilku ważnych kwestiach:
• Nie dodawaj zbyt wielu nowych elementów. Jeśli użytkownicy czegoś nie rozumieją, dodanie kolejnych funkcjonalności może jeszcze bardziej wszystko skomplikować.
• Zmieniając daną rzecz pomyśl, czy nie będzie ona miała wpływu na coś innego.
• Pamiętaj o tym, ze testowanie to proces, zatem jest to działanie powtarzające się. Po przeprowadzeniu jednego testu i wprowadzeniu zmian, powinno się wykonać dalsze testy. Robimy to nie tylko, żeby
przekonać się o rezultatach modyfikacji, ale tez żeby wykryć kolejne błędy.

Prototyp. Kontrola i udoskonalenie to ostatni krok, jeśli chodzi o proces projektowania m-learningu:*

www.pl.mtraining.eu

