И така, искате да
станете мобилни ...

както
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Ние живеем в началото на новата Ера на „Обществото на
Знанието”, когато в образованието настъпват огромни промени.
Начините за придобиване на знание са силно повлияни от
Информационните и комуникационни технологии, от които ние сме
заобиколени всеки ден, в почти всеки аспект от нашия живот.
Бързият растеж на мобилните устройства е променил драматично
начина по-който ние общуваме и начина, по който ние получаваме
информация. Без съмнение те са се превърнали във важен
двигател на иновациите в обучението.
Мобилните компютърни устройства са една от най-бързо
развиващите и разширяващи се области в рамките на
технологичната индустрия в световен мащаб. Те дават възможност
пред аудитория да се визуализира съдържание за мобилно
обучение, което да е обогатено с медии, да е съвместно и винаги да
е на разположение на потребителя. Днес, процесът на обучение
може да се характеризира чрез предпочитание за получаване на
информацията бързо, способността да се обработва бързо, силно
разчитане наИнформационни и комуникационнитехнологии за
достъп до информация и комуникация, и предпочитание към
активно включване в процеса на обучение в сравнение с пасивното
обучение по време на лекции. Още повече, традиционните
образователни системи за Професионално обучение и подготовка
трябва да се насочат към обучение, което се доближава до
работното място. Следователно нови методологични подходи са
необходими, с цел използване по най-добър начин потенциала на
мобилните устройства.
Настоящото ръководство е изготвено в рамките на Проекта
Мобилно обучение по Е-бизнес съфинансиран от Програмата
Леонардо да Винчи към Европейската Комисия. Партньорството по
проекта се състои от 4 организации представляващи 3 страни
(България, Испания и Полша). Ръководството по проекта е
съчетание от общ учебник и ръководство за преподавателите,
създадено като резюме на практическите аспекти на
Методологията на Мобилното обучение по Е-Бизнес. То се състои
от данни и знания в графична форма, направено така, че лесно да
се търси в съдържанието, да е лесно за разбиране и запаметяване.
Ако читателят иска да научи повече относно предмета, той или тя
може да се консултира с методологията за един по-задълбочен
анализ, да се използват казуси и проучвания, както и детайлна
библиография.

Мобилни
устройства
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Най-популярните устройства използвани за мобилно обучение са:

Мобилни телефони

(известни още като клетъчни телефони и ръчни телефони) се използват за
входящи и изходящи телефонни разговори и кратки текстови съобщения
SMS посредством връзка чрез радио сигнали към базови станции, които са
свързани в една клетъчна мрежа. Повечето днешни мобилни телефони
имат няколко допълнителни характеристики като МР3 плеър, късообхватни
безжични комуникации (Bluetooth, infrared), имейл и интернет достъп или
камера. Понякога те са наричани фичър телефони (feature phones –
телефони с функции) и те се намират между елементарните мобилни
телефони и смартфоните.

Смартфони

Макар и да няма стандартна официална дефиниция за термина „Сматрфон”
(и понякога е трудно той да се разграничи от фичър телефона), ние
приемаме, че смартфонът е устройство, което съчетава функционалностите
на мобилния телефон, персоналния дигитален асистент и компютър. Той се
базира на усъвършенствана операционна система, която позволява
инсталирането и работата на различни приложения и предлага достъп до
интернет посредством мобилен браузър.

eBook readers
(E-Book Четци - Четци на
електронни книги)

са устройства, които са създадени предимно за целите за четене на
електронни книги и периодични издания. Те използват технология на
електронната хартия за по-добро четене на техните екрани особено при
ярка слънчева светлина. Недостатъците на електронната хартия са, че
понастоящем тя може да изобразява само черно-бяло съдържание и няма
способността да изобразява видео съдържание. Следователно, тяхното
приложение за мобилно обучение е ограничено до предимно текстова
информация.

Notebook (Ноутбук)и
netbook computers (Нетбук)
компютри

Не всички приемат, че лаптопът/ноутбукът са част от мобилната екосистема.
Но, тъй като те стават по-малки и по-тънки и по-лесни за носене, те може да
бъдат използвани като мобилни устройства за обучение, които принципно
са по-мощни от смартфоните и са оборудвани с пълните характеристики на
персоналните компютри. От друга страна, те позволяват пълно,
„традиционно” е-обучение, без ограничения в оформлението на
съдържанието, което е характерно за мобилното съдържание.

Таблети и компютри

намират се по средата между смартфона и лаптопа, те притежават
предимствата и на двата вида устройства. Те имат достатъчно голям екран,
за разглеждане на „традиционно” съдържание за е-обучение, те имат някои
ограничения (например, много голяма част от тях не поддържат Flash
формат или други формати популярни за Уеб средата), но същевременно и
някои предимства (като GPS или жироскоп) в сравнение със стандартните
компютри.Техният пазарен дял е все още ограничен, но тяхната
популярност нараства много бързо, тъй като те има вероятност да заменят в
известна степен четците на е-книги и нетбука.

Преносими медия
плейъри

(като iPods и MP3 плейъри): те се използват за съхранение и
възпроизвеждане на дигитална медия като аудио, изображения, видео,
документи и т.н. Тяхното ясно предимство е малкия размер и малко тегло, но
те трябва да се конкурират на пазара с мобилните телефони и смартфоните,
както други по-специализирани устройства, като по-специализирани
устройства, като преносими DVD плейъри.

Пет момента
на образователните
нужди
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Момент „Необходимост
от обучение”

Приложение
в м-обучението

Метод на доставяне

Когато учим за първи път

• Обучение водено от преподавател
• Уеббазирано обучение
• Съдействие в работата
• Електронна система за съдействие
в работата

Не се препоръчва

Когато учим допълнително

• Обучение водено от преподавател
• Уеб базирано обучение
• Съдействие в работата
• Електронна система за съдействие
в работата

Мобилните технологии може да
бъдат използвани като помощно
средство за обучение. Те позволяват
бърз достъп до допълнителна
информация (като корпоративни
бази данни, документи и процедури)
в точния момент и място, когато са
необходими.

Когато преговаряме и/или
прилагаме това,
което сме научили

• Съдействие в работата
• Електронна система за съдействие
в работата

Те
може
да
предоставят
опреснителни знания, съвети в
работата или помощ в работата във
всеки един момент, когато това е
необходимо, особено при прилагане
на знание и умения придобити
по-рано, в реален контекст, при
изпълнение на дадено действие.

Когато нещата се объркат

• Съдействие в работата
• Електронна система за съдействие
в работата

Много са полезни в кризисни
ситуации, когато е необходим бърз
достъп
до
много
важна
информация.Следователно,
те
позволяват незабавно и ефективно
да се преодоляват трудности или да
се коригират грешки.

Когато нещата се променят

• Съдействие в работата
• Електронна система за съдействие
в работата

Мобилното обучение може да
помогне на служителите да открият
съответните данни и да ги получат
точно
навреме
и
винаги
актуализирани.

Преди да вземете решение относно прилагане на мобилното обучение във Вашата компания, Вие трябва да познавате
нуждите от обучение на Вашите служители. Петте момента на нужда© на Боб Мошър и Конрад Готфридсън, които
определят, че има пет основни момента на нужда, пред които служителите се изправят в процеса на обучение и в
цикъла на тяхната професионална реализация. Петте момента настъпват:
1. Когато учим за първи път
2. Когато искаме да учим допълнително
3. Когато преговаряме и/или прилагаме знанията
4. Когато нещата се променят
5. Когато нещата се объркат
Авторите са дефинирали най-добрите методи за доставяне на обучението, за да отговорят на изискванията на всеки
от Моментите на нужда. Първият и вторият момент са свързани с придобиването на знания и по-традиционни модели
на преподаване. Другите три се справят с прилагането на знание и са пряко свързани със оказване на съдействие в
работата.
Нека видим как мобилното обучение може да помогне във всеки Момент на Нужда.
[*Bob Mosher and Conrad Gottfredson (2011) Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the Workﬂow, McGraw-Hill, New York]

Мобилни
решения
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СЪЩЕСТВУВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ
Съществуват
разнообразни
неизползвани
приложения, които Вие може да използвате за
обучение, много от които са безплатни или се
предлагат като безплатна основна версия.
Повече от вероятно е, че Вашите служители вече
използват някои от тях – като записване на
бележки
или
приложения
отчитащи
производителността, офис приложения или
споделяне на файлове.

Усилие

лесно

Работи при

Усилие

Средно
повечето смартфони и таблети

Примерни решения

Друго лесно решение, което е подходящо за
всеки и се предоставя от всеки телефон.

нисък

нисък

Работи при

ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

Разход

Разход

• Въпросници и оценки (Quizlet, Easy assessment)
• Офис приложения (Google documents, iWork)
• Флашкарти (StudyBlue, Mental Case, Quizlet)
• Приложения отчитащи местоположението
(Foursquare, DoubleDutch, Google Latitude)

всеки мобилен телефон

• Презентации (Keynote, Prezi, Slideshare,
present.me)

Примерни решения

Incoming
call

• Комуникация между учащите се и
преподавателите. Задаване на въпроси или
предоставяне на обратна информация и
мотивация.

• Споделяне на файлове (DropBox, Box.com,
iCloud)
• Записване на бележки и споделяне (Evernote,
Springpad)
• Речници (dictionary.com, Cambridge Business
Dictionary)

• Оказване на съдействие в работата.
Установяване на гореща линия за помощ.

SMS
Кратките текстови съобщения са най-простият и
най-евтиният
начин
за
доставяне
на
образователно съдържание. Те също така са
лесни – повечето хора знаят как да изпратят и да
получат текстови съобщения. Тази функция се
притежава от всички видове мобилни телефони.

Разход

нисък

Усилие

лесно

Работи при

всеки мобилен телефон

Примерни решения
• Малки фрагменти текстова информация.
Например, ежедневни съвети или езикови
уроци
• Предупреждения и напомняния. Вие може да
интегрирате едно лесно мобилно решение във
Вашата съществуваща Мобилна система на
обучение/електронен курс като Вашите
курсисти получават актуализации, информация
за крайни срокове или оценки чрез мобилните
си телефони.
• Оценка. Оценка на прогреса на Вашите
курсисти, като им задавате въпроси чрез SMS.
• Бърз комуникационен канал между учащите се
и преподавателите.
• Оказване на съдействие в работата.
Изпращане на поредица от SMS ръководещи
служителя при преминаването му през
определена процедура.

СЪЩЕСТВУВАЩО
СЪДЪРЖАНИЕ
Вие може да получавате съществуващото
образователно съдържание чрез мобилни
устройства. В зависимост от типа съдържание и
от целевите устройства, Вие можете да го
използвате, такова каквото е, или да го
адаптирате за мобилно разглеждане/браузване.

Разход

нисък/среден

Усилие

средно

Работи при
Някои може да изискват по-усъвършенствани
устройства като смартфони; някои (като аудио
записи) може да бъдат използвани върху
по-широк обхват от устройства; имайте предвид,
че визуалното съдържание изисква по-голям
екран. Някои мобилни устройства (като IPods или
четци на е-книги) са създадени за специфичен
тип съдържание.
•Примерни

решения

• Съществуващи модули на е-обучение
• Формално образователно съдържание –
презентации и т.н.
• Допълнително съдържание или преглед на
материали, като част от смесени програми
на обучение
• Подкастове и видео
• Препратки, които може да бъдат търсени
(като Уикипедия или базата данни на Вашата
компания)
• Помощ в работата, проверовъчни списъци
и справки
• Е-книги или аудио книги
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Създаването на специално предназначено
приложение Ви позволява да отговорите по
най-добрия начин на нуждите на Вашите
обучаващи се.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Разход

Използвайте социалните медии за комуникации,
изграждане на знания и споделяне. Повечето от
Вашите служители вече ги използват за лични
цели. Вместо да забраните социалните медии на
работното място, Вие трябва да ги интегрирате в
професионалните
дейности
на
Вашите
служители. Бъдете внимателни при споделянето
на чувствителна информация с „външния свят”!
Установете ясна политика относно личната
неприкосновеност
и
споделянето
на
информация.

Разход

нисък

Усилие

средно

Работи при

среден (уеб приложение)
до висок (локално приложение)

Усилие

от средно до високо

Работи при
целеви сматфони и таблети (при локални приложения),
всички смартфони и таблети (уеб приложения)

Примерни решения
• Локално приложение.
• Уеб приложение. Разликата между уеб
приложение използваемо и при мобилни
устройства и уеб приложението е, че второто
има сензорен интерактивен интерфейс, който
изглежда като локално приложение и то може
да бъде стартирано от шорткът икона
инсталирана върху екрана на телефона.

смартфони и таблети

Примерни решения
• Създаване на Група във Фейсбук, като
практическо общество

• Хибридно приложение. Хибридните
приложения са разработени с HTML5, като са
обхванати от локален контейнер. Те приличат
на локално приложение, но съдържанието
може да бъде актуализирано и модифицирано
лесно.

• Създайте уики за Често Задавани Въпроси или
съвместна база от знания
• Използвайте Туитър за скоростно оказване на
съдействие в работата

КАПАЦИТЕТ
НА УСТРОЙСТВОТО
Използвайте капацитета на Вашето устройство,
за да подобрите обучението си. Може да поискате
от Вашите курсисти да направят снимки на
тяхната работа (или да документират проблем,
който те срещат и да ги споделят с други хора,
като така търсят помощ), записване на гласови
бележки относно възложени задачи, сканиране
на QR кодове с информация или инструкции или
използване на вградени сензори за събиране на
данни.

Разход

нисък

Усилие

средно

Работи при

смартфони и таблети

Примерни решения
• Камера за снимки и/или видеокамера a
• Вътрешен микрофон
• Гласов контрол
• Сонди за данни

МОБИЛЕН УЕБСАЙТ
ИЛИ LMS (СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО)
Създаването на мобилна версия на Вашия
уебсайт е един лесен начин да доставяте
съществуващото съдържание в мобилните
телефони. Дори обикновените телефони имат уеб
браузър.

Разход

среден

Усилие

средно/високо

Работи при
всяко устройство с Уеб браузър; по-добра работа
при смартфоните; възможни са проблеми с
браузъра/работата.
Мобилен или реагиращ?

Мобилни
приложения
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Характеристика

Локално
Приложение

Хибридно
приложение

Уеб приложение

Език на
разработване

Само локално

Локално и уеб или
само уеб

Само уеб

Високо

Средно

Ниско

Много бърза

Много бърза

Бърза

Висока

Средна

Средна

App Store

App Store

Мобилен браузър

Задължителен

Умерен

Няма

Усъвършенствани
графики

Висок

Среден

Среден

Гъвкавост на
актуализациите

Ниска

Средна

Висока

Специфични характеристики
на устройството за достъп

Скорост
Разход за
разработване
Инсталиране
Процес на
одобрение

Потенциална
употреба
на мобилното
обучение
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Смесено обучение:

1

а
цен ри

й

С

Съществува неограничен брой сценарии на обучение посредством
използване на мобилни устройства. Нека разгледаме няколко примера.

A
сесия на
въпроси и отговори
(мобилен)

Работна група
(класна стая)

Опреснително знание
(мобилна)

B

2

а
цен ри

й

С

e-обучение
(десктоп компютър)

последващ уеб семинар
(десктоп)

опресняващи знания (мобилен)

Предварителни
знания преди курса
(мобилен/десктоп)
Работна група
(класна стая)

Оценка (мобилен)

Допълнителна
информация/препратка
(мобилен)

Потенциална
употреба
на мобилното
обучение
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3

а
цен ри

й

С

Изцяло мобилно обучение:

4

а
цен ри

й

С

База от знания

Съдействие в работата

комуникация
(експерти и колеги)

Оказване на съдействие на работния поток

Вход на данни

Централен сървър

Обработка на данни

формален курс: Вие можете да получите Вашето образователно съдържание посредством мобилните
устройства. Все повече авторски инструменти Ви дават възможност да създадете съдържание, което може
да бъде показано на десктоп компютри, а също така и на мобилни устройства. Но поради различните
размери на екрана е почти невъзможно да се създаде курс, който е еднакво привлекателен и достъпен на
компютър или на телефон. Ако желаете да доставите едно и също съдържание като е-обучение и
м-обучение, разгледайте варианта с таблети.
смесено обучение: м-обучението работи перфектно като част от един смесен курс. Вие можете да го
комбинирате с е-обучение, обучение в класната стая, уеб семинари и т.н.
изцяло мобилно обучение: работи най-добре при представяне „в точния момент” или при съдействие на
работния поток.

Мобилно
съдействие
в работата
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Системата за съдействие в работата (PSS) е обещаващ подход в бизнес и индустриалното обучение, с цел съдействие
на работниците при изпълнение на задачите с минимална външна намеса или обучение. Системата за съдействие в
работата PSS е компютърно базирана система, която подобрява производителността на работниците чрез
предоставяне на служебен достъп до интегрирана информация, съвети и образователна информация чрез
предоставяне на компютърно съдействие точно на време, в достатъчно количество и точно на мястото, където е
необходимо за едно ефективно и резултатно професионално представяне.
Обичайното съдействие в работата е структурирано да предоставя незабавен, индивидуализиран онлайн достъп до
всеобхватна информация, софтуер, указания, съвети и съдействие, данни, изображения, инструменти и оценка, както
и системи за контрол, които да позволят професионално представяне с минимално съдействие и интервенция от
страна на останалите. Повечето PSS се състоят от четири компонента:
Компонент състоящ се от
съвет, който съдейства на
потребителя да открие
съответната информация
навреме, без да е необходимо
да са вникнали в задачата.

HELP

Компонент съдържащ
информация, който предоставя
цялата информация,
необходима на потребителите
за да изпълнят тяхната работа.

INFO

Компонент състоящ се в
обучение, който им съдейства
да имат достъп до
образователни материали при
необходимост, и

TRAINING

AppName
Proin tincidunt feugiat facilisis

Suspendisse in eros

Cras venenatis dui eget leo dapibus vel tincidunt odio elementum. Donec
accumsan, nibh mollis aliquam tempus, tortor purus volutpat purus, nec
ornare quam nibh non odio. Fusce imperdiet, erat sit amet sagittis...

Компонент с потребителски интерфейс, който интегрира всички компоненти
на системата и съдейства за безпроблемната работа на потребителя.

Как прилагате проекта за обучение насочен към съдействие в работата? Подходът насочен към оказване на
съдействие в работата се фокусира върху практически задачи, а не толкова върху предаване на знание.
Образователните модули са съставени като група от дейности или задачи. Всяка задача е съпътствана от информация
и инструкции, но обучаващият се е свободен дали той или тя ще се консултира с тях (и в каква последователност) или
ще използва своите знания и умения, за да изпълни задачата си.
Обичайната структура на курса е следната:
Модул 1

• Задача 1
- Описание на задачата
- Обучение специално за конкретната задача
- Референтна информация
- Инструкции за изпълнението
- Експертни съвети
• Задача 2…
• Задача 3…
Модул 2…

Проектиране
и разработване
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5

1

Оценете
текущата
ситуация

Прототип
Преглед
Усъвършенстване

Жизнен цикъл
на потребителски-фокусирания
мобилен дизайн

4

Дизайн със
съображения
относно мобилността

3

2

Разберете
Вашите

Приоритетизирайте
мобилните
характеристики

Мобилните устройства са най-персоналните от всички устройства, които ние използваме за обучение
работа и комуникиране. Поради това всеки мобилен интерфейс и съдържание трябва да са проектирани,
така че да са съобразени с крайния потребител.
1: Оценка на текущата ситуация

• Търсене на образователен или професионален проблем и внимателно анализиране дали мобилното
обучение е най-доброто решение.
• Дали Вашите потребители са наистина „мобилни”, за да се налага подхода на мобилното обучение? Какво
те правят в момента с техните мобилни устройства? Дали мобилният достъп ще им помогне да постигнат
целите на тяхното обучение?
• Запитайте се, каква форма на мобилно обучение подхожда на Вашите нужди. Дали се нуждаете от
„побутване” или „притегляне” на съдържание? Ще използвате ли споделени съвместни инструменти?
Инструменти за оценка? Професионално съдействие?
• Какви акции или дейности бихте искали да проследите?
• Дали Вие вече имате образователни материали, които биха могли да бъдат конвертирани в мобилен
формат? Дали Вашето съдържание е подходящо за използване от мобилни устройства?
• Какви инструменти, приложения и възможности на мобилните устройства (GPS, мултъ-тъч, глас, камери,
видео записи ....) , може да използвате, за да подобрите обучението си?
• Дали мобилното обучение е най-добрата опция за Вашия бюджет? Как то се вписва във Вашите
корпоративни стратегии? Запитайте се, какъв вид мобилно обучение може да си позволите с Вашите
• ресурси (персонал, ИТ инфраструктура и т.н.)?
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Проектиране
и разработване

2: Разбиране нуждите на Вашите потребители

• Кои са те (служители, партньори, клиенти ...)?
• Какви мобилни устройства използват те? Как прекарват по-голямата част от времето, когато са с
мобилните си устройства (игри, текстова информация, създаване и споделяне на съдържание, социални
контакти, сърфиране из уеб ...)?
• Кои характеристики, приложения или инструменти използват най-много?

3: Приоритизиране на мобилните характеристики
Устройствата са снабдени с разнообразни характеристики, които може да се използват за подобряване на
обучението. Помислете какви инструменти и устройства (аудио плейбек, видео плейбек, часовник,
календар, списък с контакти, GPS, карти, навигация, Bluetooth, имейл, уеб браузър, изпращане на текстови
съобщения, телефонни обаждания, аудио рекордер, камера, текстови редактор, електронна таблица,
социална мрежа, „подчертана” реалност, дейта сонди.) може да бъдат най-подходящи за типа
образователна дейност, която трябва да доставите.

4: Съображения относно мобилния проект

• Дизайн за по-малки размери на екраните
• Опростяване на оформлението и навигирането
• Минимизиране на въвеждащите дейности на потребителя
• Дизайн за постоянна връзка
5: Прототип
Дори и да проектирате локално приложение, обмислете първо за създаването на прототип с уеб
приложение. Това ще Ви позволи да симулирате и усъвършенствате работата на потребителя и да
модифицирате по-лесно Вашия курс.

[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]

Указания
относно
потребителския
интерфейс
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Шорткът към
допълнителна
информация/функции

Уведомления
One new message

Големи бутони
в стил 3D

AppName
Search something...

Бутони „помощ” и
„търсене”
визуализирани на
всеки екран

Home / News / World

Praesent volutpat leo

Maecenas eget ante nec felis vestibulum.
Vestibulum nibh arcu.
Pharetra a elementum nec.

Едноколонно
оформление

Suspendisse in eros

Sed nisi nisl, hendrerit sit amet
volutpat in, scelerisque ut tellus.
See the video...

Ясно
идентифицирана цел
на всеки линк

Sed rutrum porta interdum

Sed felis ipsum, sagittis dapibus auctor ac,
auctor vitae lorem. Morbi dapibus
accumsan augue...

Бутон „Начало”
върху всеки екран

Home

Лесно оформление на
интерфейса

Proﬁle

Friends

Chat

Навигационни
менюта
визуализирани на
всеки екран

Inbox

Избягване на скрол

Висок контраст

One new message

AppName

Inbox

Search something...
Home / News / World

Chat

Praesent volutpat leo

Maecenas eget ante nec felis vestibulum.
Vestibulum nibh arcu.
Pharetra a elementum nec.

Suspendisse in eros

Friends

Proﬁle

Sed nisi nisl, hendrerit sit amet volutpat in,
scelerisque ut tellus.
See the video...

Флуидното оформление
наглася екрана съобразно
ориентацията на телефона

Home

Гъвкавият екран се
приспособява към различни
размери на екраните

сензорен
дисплей
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ТЪЧСКРИЙН
базисен репертоар
от сензорни команди

Потупване

Двойно потупване

Теглене

Леко докоснете повърхността
с върха на пръста

Бързо потупайте два пъти
повърхността с върха на пръста

Движете пръста по повърхоността
без да губите контакт

Приплъзване

Щипване

Разтегляне

Бързо плъзнете по повърхността
с върха на пръста

Докоснете повърхността с двата
пръста и ги приближете заедно

Докоснете повърхността с двата
пръста и ги раздалечете

Натискане

Натискане и

Докоснете повърхността
продължително

Докоснете повърхността с единия
пръст и леко натиснете повърхността
с другия

Натискане и теглене

or
Натиснете върху повърхността с единия
пръст и придвижете другия пръст по
повърхността без да губите контакт

Завъртане

or

or

Натиснете върху повърхността с два
пръста и ги вдижете по посока на
часовниковата стрелка или обратно

Днес повечето мобилни устройства са със сензорен дисплей (тъчскрийн.) Въпреки, че необходимите
операции с пръстите зависят от модела на телефона и операционната система, съществува базисен
репертоар от сензорни команди /тъч команди/, които се превръщат в стандарт за взаимодействие със
сензорния екран.
[* Wroblewski, L. (2011). Mobile First. A Book Apart.]

Съдържание
и представяне

Заглавия
и подточки
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AppName
Proin tincidunt feugiat facilisis

По-големи шрифтове
и къси параграфи

Praesent volutpat leo

Maecenas eget ante nec felis vestibulum.
Vestibulum nibh arcu.
Pharetra a elementum.

Само най-конкретното
съдържание; линк към
допълнителна
информация
Използване на
удебелен шрифт за
подчертаване на
съобщението

Suspendisse in eros

Sed nisi nisl, hendrerit sit amet volutpat
in, scelerisque ut tellus. Suspendisse
ultricies est vitae nibh laoreet

Sed rutrum porta interdum

Линк в резюмето към
пълната статия

Малки откъси от
самостоятелни
текстове

Sed felis ipsum, sagittis dapibus
auctor ac, auctor vitae lorem. Morbi
dapibus accumsan augue...

Избягвайте флаш;
използвайте Видео
или HTM5

За да се справите със специфичните характеристики на всяко устройство (устройства), към което сте се
насочили, вижте официалните указания относно потребителския интерфейс (UI) и работа на потребителя
(UX) от производителите. По-долу можете да откриете указанията за повечето популярни мобилни
операционни системи:
• 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)

Внимателно
с мултимедиите
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Медия изискваща
бърз трафик

Версия изискваща
по-бавен трафик

Алтернативни
медии

Видео

• По-къси клипове.
• Намаляване на
ширината и
височината.
• По-висока степен на
компресиране.

• Снимки и аудио.
• Снимки и текст.
• Само текст, ако
визуалният компонент
не е съществен.

Видео чат или
конферентна връзка

• По-малък прозорец.
• Визуализиране само
на говорещия в
момента.

• Аудио чат или
телефонна
конференция.
• Текстови чат.

Снимки

• Изрежете снимката
само до съществената
част.
• Намалете ширината и
височината.
• По-висока степен на
компресиране на
графиката.

Включете малка икона
свързана към пълния
размер на графиката.

Аудио

• Скъсяване на
сегментите.
• Конвертирайте стерео
в моно.
• Компресирайте в
по-висока степен.
• Използвайте файлови
формат като .mp3,
който е създаден за
по-малък размер.

• Текст или описание на
звуци.
• Резюме на текста от
дадена дискусия.

Слайдове с малки
размери и
по-компресиран аудио
формат.

Снимки и текст.

Презентация от
слайдове вместо
видео

Направете така, че важното съдържание да е налице за версиите с по-ниска честота и за алтернативните
медии. Уилям Хортън (Хортън, 2012) предоставя списък със съвети относно ниските честоти.

Инструменти
за създаване на
съдържание за
мобилно обучение

18

Разработване на локални приложения

Разработване на смесена платформа

Решението на Motorola - RhoMobile
Suite, е HTML5 платформа за разработване на приложения, която
работи с всеки тип устройство,
операционна система и размер на
екрана, включително Windows®
Embedded Handheld, Windows® CE,
Windows® Phone 7, Apple® iOS,
Android® и BlackBerry®.

Титановата платформа на
Appcelerator за разработване на
локални iOS, Android, хибридни и
мобилни уеб приложения, като и
десктоп приложения от единична
база с кодове.

MoSync Mobile SDK е пълна, богата,
междуплатформена система за
разработване на мобилно приложение SDK. То позволява изграждането

Sencha Touch високопроизводителна
рамка за мобилно HTML5 приложение. Тя ни позволява да създаваме
прецизни уеб приложения, които

и компилирането на максимум девет
различни платформи едновременно
като се използва C/C++ или
HTML5/JavaScript, или комбинация
от двете, за създаване на хибридни
приложения.

работят в iOS, Android, BlackBerry,
Kindle Fire, и други.

Отворен източник и безплатно
средство базирано на HTML5,
PhoneGap предава уеб като например HTML и JavaScript.

Инструменти
за създаване на
съдържание за
мобилно обучение
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Разработване на уеб приложения

iUI е рамка състояща се от
JavaScript библиотека, CSS, и
изображения за разработване на
усъвършенствани мобилни уебприложения за iPhone и
сравними/съвместими устройства.

iWebKit е безплатна рамка създадена за разработване на съвместими с
iPhone и iPod тъч уебсайтове или уеб
приложения.

jQuery Mobile е потребителска
интерфейсна система базирана на
HTML5 за платформите на всички
популярни мобилни устройства,
изградена върху - jQuery библиотека.

Бързи средства за авторство и системи за управление на обучението

Lectora

Upside2Go
eXact
Mobile
Rapid
Intake

SumTotal

HotLava
Mobile

Claro

Meridian
Anywhere
Mobile
LMS

Knowledge
Direct

SumTotal
Mobile

Xyleme

Learncast

Moodle

Saba
Anywhere

Принципи на
обучението с
мобилни
устройства на
възрастни
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Даване на задачи и примери от реалния
живот.
Създаване
на
смислен
Възрастните
контекст: изучаване на реалистични
въвеждат
казуси, които обучаващите сами
житейски
трябва да разрешат, предоставяне на
опит и знание
ресурси с необходими указания и към обучението
обратна информация, след като те са
предали решението.

Мобилното обучение подкрепя мотивацията
на обучаващите се и усещането за
контрол върху собственото им обучеВъзрастните
ние. То им позволява да използват
са вътрешно
устройства, които познават и да учат
мотивирани и в удобно за тях време. Вие също така
самообучаващи трябва да предоставите на обучавасе
щите се контрол върху скоростта
и свобода на навигиране на курса по
техен собствен начин.

Базирайте Вашите казуси на примери
свързани с тяхната работа. Възползвайте се от техния опит и знания, които
Възрастните вече имат. Не предоставяйте пълно
са ориентирани решение на проблема, а по-скоро
към постигане оставете обучаващите да използват
собствените си знания, за да разрена цели
шат проблема.
Дайте
смислена,
специализирана
и незабавна обратна информация.

Принципи
на обучението
на възрастни

Постарайте се курсът да има връзка с тях.
Възрастните учащи се трябва да знаят как обучението, което са започнали може да им улесни
работата. Определете конкретни, реалистични
цели за курса, но помнете, че вероятно всеки
обучаващ се ще стартира курса с различни цели и
очаквания. Бъдете гъвкави – наблюдавайте
Вашите общи цели на курса, но позволете
на обучаващите се да заявят своите
собствени цели също. Ако е възможно,
Възрастните
упътвайте ги така, че да се възползса
ориентирани
ват максимално от Вашия мобилен
към
курс. Мотивирайте обучаващите се с
реалистични сценарии или предоста- практичността
вяйте ценна информация, която те
лесно може да приложат в своята работа.
Направете обучението интерактивно. Обучаващите се искат да участват активно в курса и да имат
възможност да прилагат на практика новопридобитото знание. Това означава не само включването на много дейности свързани с курса, но
и най-вече, дейности, които им предоставят
умения, да извършват работата си по-ефективно.

Покажете уважение, като се погрижите са високото качество на Вашия
курс. Слушайте Вашите обучаващи
се, техните очаквания, коментари
и опитности.

Възрастните
хора, които се
обучават
биха искали
да бъдат
уважавани

Не хабете времето на Вашите учащи се с ненужна
информация или нерелевантно съдържание.
Оставете всичко, което няма да им помогне да постигнат техните цели. Използвайте екрани, изображения и казуси,
Възрастните които са близки до опитността на
обучаващите се.
са практични Включете практически съвети,
работни помощници и други ресурси,
които те може да приложат в своята
работа. Поощрявайте използването на
външни ресурси, като бази със знания, списания,
библиотеки и т.н.

Андрагогиката е теория на обучението на възрастни предложена от Малкълм Ноуълс. Неговата теория може да бъде
представена от следните шест принципа на учене на възрастните:

Реализиране на
Вашия проект за
Мобилно
обучение
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Оценка и планиране на бизнес необходимостта от мобилно обучение

Разбиране на целевите крайни потребители и техните контексти

Оценете ограниченията и възможностите на включените технологии

Дефинирайте изискванията за сигурност

Идентифицирайте ограниченията при достъпа и доставката

Създайте стратегия за мобилно обучение

Проектирайте интерактивния поток и графичния интерфейс за лесно навигиране

Програмирайте функционален прототип или използвайте авторски инструменти

Създайте приложение за обучение

Тествайте и направете оценка на мобилното приложение за обучение
използвайки целеви мобилни устройства

Модифицирайте и ако е необходимо повторете теста

[* Woodill, G. (2011). The Mobile Learning Edge. McGraw-Hill, New York.]
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Нека обобщим основните точки на настоящото ръководство и да видим тяхното място в процеса на
прилагане на мобилното обучение в дадена компания. Гари Уудил в публикацията си „По ръба на
мобилното обучение” (2011) предлага следните етапи за един проект за мобилно обучение:
Направете оценка и планирайте бизнес необходимостта от мобилно обучение:
Вижте страници 3 и 13. Всеки проект за мобилно обучение трябва да бъде свързан с бизнес
нуждите на Вашата компания. Обмислете алтернативите на мобилното обучение – дали това е
най-доброто решение? Как Вашият проект се интегрира в общата стратегия на Вашата компания?
Разберете целевите крайни потребители и техните контексти:
Вижте страница 13. Разберете какви са специалните характеристики на Вашите потребители и
средата, в която ще се реализират дейностите по обучението. Разгледайте настоящите налични
мобилни устройства и начините на използването им от целевите потребители.
Оценете ограниченията и възможностите на включените технологии:
Вижте страница 13. Изберете правилния микс от технологии за Вашия проект.
Дефинирайте изискванията за сигурност:
Неприкосновеността и сигурността си остават основни съображения и бариери при възприемане
на мобилните системи в много организации. Мобилните устройства може много лесно да бъдат
изгубени или откраднати. Също така съществува опасност от загубване на данни или повреждане
на приложенията или зловреден софтуер, който има неразрешен достъп до информация на
компанията.
Идентифициране на ограниченията на достъпа и доставката:
Вижте страница 18. Бавната интернет връзка и високите цени за интернет връзка може да се
окажат проблем. Известни проблеми с Интернет може да възникнат дори и в развитите страни в
Европа, особено в провинциалните области.
Създаване на стратегия за мобилно обучение:
Вижте страници 5,6,7 и 8. Идентифицирайте вида съдържание, което ще се доставя, методите на
обучение и инструментите, които ще бъдат използвани. Дали Вашата стратегия ще разчита
предимно на готово за използване образователно съдържание? Искате ли Вашите потребители да
създават, споделят и комуникират? Дали Вие трябва да доставяте обучение, да улесните социално
обучение или да активирате професионално съдействие?
Проектирайте интерактивния поток и графичния интерфейс за лесно навигиране:
Вижте страници 14, 15, 16, и 17. Научете относно указанията относно възможностите на мобилното
устройство и дизайна на потребителския интерфейс. Идентифицирайте основните характеристики
и проблеми на целевите устройства.
Програмирайте функционален прототип или използвайте авторски инструменти за създаване
на приложение за обучение:
Вижте страница 19. Създайте прототип или демо версия на Вашето приложение.
Тествайте и оценете Вашето приложение за мобилно обучение върху целевите мобилни
устройства:
Използвайте устройства и конфигурации, които искате Вашите крайни потребители да използват.
Направете тестове с целевите потребители в реални условия, които отразяват средата, в която
обучението ще се извършва.
Модифицирайте и тествайте повторно ако е необходимо.

Ние сме мисионерите на мобилността!
Ние сме тези, които решават как да се възползвме от
иновациите, които всяка година се появяват на пазара:

2012

Световният пазар на
смартфони достига 1
милиард, а мобилните
абонаменти надминават
броя на населението на
света.

2010

Първият таблет постига
търговски успех,
стартирайки една нова ера
на мобилни технологии.

2007

2005

2003

2000

Първият мобилен телефон
с мултитъч (мултисензорен)
екран и сензорна
клавиатура. Традиционната
клавиатура (физическата)
отива на боклука.

Пуснат е първият бизнес
телефон. Той позволява
мобилно интернет
браузване, изпращане на
факсове и бързо писане
благодарение на пълна
клавиатура.

1999

Първият телефон с WAP
браузър способен да
установи Интернет връзка.

1992

Първото SMS съобщение е
изпратено, предлагащо
алтернатива на гласовите
обаждания и отваряйки
врати за услуги, различни
от гласовите.

Пуснат е първият мобилен
телефон с GPS.
Навигационните системи и
геолокацията стават все
по-полулярни сред
потребителите на клетъчни
телефони.

Първият клетъчен телефон
с камера излиза на пазара.
След десет години те
достигат резолюция и
качество на изображенията
като тези на стандартните
дигитални камери.

1997

Обявен е първият мобилен
телефон с цветен дисплей.
Цветният екран позволява
богато съдържание и
повече данни. Скоро видео
игрите и гледането на
видео ще стане нещо
обичайно.

www.bg.mtraining.eu

