A więc myślisz
o m-learningu…

Co to jest
m-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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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. Partnerami w projekcie
są 4 organizacje z trzech krajów europejskich (Bułgarii, Hiszpanii
i Polski). 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.

Urządzenia
mobilne
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Najpopularniejsze urządzenia używane do celów m-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 w 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
odtwarzacze multimedialne

(takie jak iPody czy odtwarzacze MP3): wykorzystywane w celu przechowywania
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.

Pięć
„momentów”
uczenia
się
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Sytuacja

Metoda szkoleniowa

Zastosowanie m-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.

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:
1. Kiedy uczymy się po raz pierwszy
2. Gdy potrzebujemy dowiedzieć się więcej
3. Gdy potrzebujemy przypomnieć sobie lub zastosować wiedzę
4. Gdy napotykamy na trudności
5. Gdy coś się zmienia
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.
Zobaczmy, jak w każdym z tych momentów możemy wykorzystać technologie mobilne.
[*Bob Mosher and Conrad Gottfredson (2011) Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the Workflow, McGraw-Hill, New York]

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

Koszt

ROZMOWA GŁOSOWA

Trudność wykonania
Działa na

Kolejne proste rozwiązanie, dostępne dla każdego
i w każdym telefonie.

Koszt

Działa na

średnia

głównie na smartfonach i tabletach

Przykładowe rozwiązania

niski

Trudność wykonania

niski/średni

• quizy i ćwiczenia (Quizlet, Easy Assessment)

proste

• aplikacje biurowe (Google Docs, iWork)
• flashcards (StudyBlue, Mental Case, Quizlet)

każdym telefonie komórkowym

• aplikacje wykorzystujące geolokalnizację
(Foursquare, DoubleDutch, Google Latitude)

Przykładowe rozwiązania

Incoming
call

• komunikacja między trenerem a uczestnikami.
Zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnej,
motywowanie

• wymiana plików (DropBox, Box.com, iCloud)
• notatniki (Evernote, Springpad)

• wsparcie na stanowisku pracy. Wykorzystanie
“gorącej linii” dla pracowników potrzebujących
pomocy

• słowniki (dictionary.com, Cambridge Business
Dictionary)

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

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

niski

Trudność wykonania
Działa na

proste

każdym telefonie komórkowym

Przykładowe rozwiązania
• krótkie fragment 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 element
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 itreść na potrzeby szkolenia.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Koszt
średni (aplikacja przeglądarkowa)
lub wysoki (aplikacja natywna)

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

Trudność wykonania
Działa na

wybranych smartfonach lub tabletach (aplikacja
natywna), wszystkich smartfonach lub tabletach
(aplikacja przeglądarkowa)

niski

Trudność wykonania
Działa na

średnia/duża

Przykładowe rozwiązania
średnia

• 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.

głównie na smartfonach i tabletach

Przykładowe rozwiązania
• stwórz społecznbość praktyków jako grupę
na Facebooku
• wykorzystaj mechanizm wiki do stworzenia
wspólnie rozwijanej bazy wiedzy lub Najczęściej
Zadawanych Pytań

• 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.

• użyj Twittera do natychmiastowego wsparcia
na stanowisku pracy

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
Działa na

średnia

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.
Strona responsywna czy wersja mobilna?

Aplikacje
mobilne
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Aplikacja natywna

Aplikacja
hybrydowa

Aplikacja webowa

Własny

Własny + języki
webowe

Tylko języki webowe

Bardzo dobry

Średni

Niski

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

Wysoka

Wysoki

Średni

Średni

App Store

App Store

Przeglądarka

Obowiązkowy

Ogólny

Brak

Wsparcie zaawansowanej grafiki

Dobre

Średnie

Średnie

Aktualizacja

Łatwa

Średnio łatwa

Trudna

Cecha
Język
programowania
Dostęp do funkcji specyficznych dla urządzenia

Prędkość
Koszt produkcji
Sposób
instalacji/dostępu
Proces akceptacji

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.
Istnieje jednak również trzecia opcja, umożliwiająca deweloperom na wykorzystanie zarówno cech aplikacji webowych, jak i programów natywnych. Aplikacje hybrydowe programowane są za pomocą HTML5, „opakowanego”
w natywny kontener pozwalający na ich sprzedaż w sklepach z aplikacjami, co umożliwia również dostęp do
natywnych funkcjonalności takich, jak aparat fotograficzny, kamera wideo, mikrofon, lista kontaktów, czy system
powiadomień. Dla użytkownika końcowego wyglądają one i działają jak aplikacje natywne. Jednak główna treść
napisana jest w HTML, tak aby można było ją bez trudu aktualizować i modyfikować, a jej rozbudowa jest o wiele
tańsza, niż stworzenie lub aktualizowanie aplikacji natywnej, zwłaszcza, gdy konieczne jest rozwijanie aplikacji
dostosowanych do różnych systemów operacyjnych.

Przykładowa
scenariusze
mobilne
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Blended learning:
Istnieje nieograniczona liczba możliwych scenariuszy szkoleń
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

1

s

z

arius
cen

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

2

s

z

arius
cen

powtórka materiału
(na urządzeniu mobilnym)

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

ćwiczenie
(na urządzeniu mobilnym)

dodatkowe
informacje/odnośniki
(na urządzeniu mobilnym)

Przykładowa
scenariusze
mobilne
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„100%” mobile learning

3

s

z

arius
cen

Systemy wsparcia

baza wiedzy

4

s

z

arius
cen

wsparcie na stanowisku pracy

komunikacja
(z ekspertami
i innymi uczestnikami)

Wsparcie przepływu pracy

wprowadzanie danych

centralny serwer

przetwarzanie danych

Kurs multimedialny: treść e-learningowa udostępniona na urządzenia mobilne. Coraz więcej narzędzi do tworzenia e-learningu pozwala na zaprojektowanie materiałów, które będą działać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak na urządzeniach mobilnych. Jednak ze względu na różnice w wielkościach ekranu, stworzenie kursu, który
będzie jednakowo dostępny i atrakcyjny na każdym urządzeniu, jest prawie niemożliwe. Jeśli zależy Ci, aby ten sam
kurs był wykorzystywany jako e-learning i jako m-learning, najlepiej będzie wyposażyć użytkowników w tablety.
Blended learning: m-learning doskonale działa jako uzupełnienie innych rodzajów szkoleń. Można łączyć go
z e-learningiem, szkoleniami stacjonarnymi, webinarami itp.
„100%” mobile learning: jest najskuteczniejszy jako forma wsparcia na stanowisku pracy lub wsparcia przepływu
pracy.

Mobilne
systemy
wsparcia
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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, zindywidualizowanych 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 doradczy, który
pomaga użytkownikowi odnaleźć
odpowiednie, przydatne w danej
chwili informacje bez konieczności dogłębnego zrozumienia
wykonywanego zadania

Komponent szkoleniowy, zapewniający dostęp do materiałów
szkoleniowych w każdej chwili

Komponent informacyjny, który
dostarcza pełnej informacji
wymaganej do wykonania zadania

HELP

INFO

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 rhoncus...

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 wykorzystują 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…

Projektowanie
i programowanie
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5

1

Oceń
bierzącą
sytuację

Prototyp,
analiza,
udoskonalanie

User Centered
Mobile Design Lifecycle*

4

Co
wziąć
pod uwagę

3

2

Zrozum
swoich
użytkowników

Postaw
na funkcje
mobilne

Urządzenia mobilne są najbardziej osobistym narzędziem ze wszystkich używanych w celach edukacyjnych, do
pracy czy komunikowania się. Dlatego też każdy mobilny interfejs czy treść muszą być zaprojektowane z myślą
o końcowym użytkowniku.
1: Oceń bierzącą sytuację
Pierwszym pytaniem, jakie należy sobie zadać, jest: czy na prawdę przyda nam się teraz mobile learning?

• Przyjrzyj się problemowi z uczeniem się lub wydajnością i dokładnie przeanalizuj, czy mobile learning jest w tym

przypadku najlepszym rozwiązaniem.
• Czy twoi użytkownicy są dostatecznie “mobilni”, aby podjąć naukę w tym trybie? Do czego wykorzystują urządzenia mobilne? Czy dostęp do treści w każdym miejscu i czasie pomoże im osiągnąć ich cele szkoleniowe?
• Zastanów sie, jaka forma m-learningu odpowiada twoim potrzebom. Jakiego typu rozwiązań potrzebujesz?
Czy będziesz używać narzędzi do współpracy? Oceniania? Wspierania wydajności?
• Jakie działania i czynności użytkowników chciałbyś śledzić?
• Czy posiadasz już materiały szkoleniowe, które można przekonwertować na format mobilny? Czy treści są odpowiednie dla trybu mobilnego?
• Jakie narzędzia, aplikacje i możliwości urządzeń mobilnych (GPS, ekran dotykowy, aparat fotograficzny, kamera
wideo…) możesz wykorzystać, by podnieść wydajność uczenia się?
• Czy m-learning to najlepszy wybór dla twojego budżetu? Czy jest zgodny ze strategią firmy? Odpowiedz sobie na
pytanie, na jakiego rodzaju mobile learning stać cię przy dostępnych zasobach (kadra, infrastruktura IT, itp.)?

Projektowanie
i programowanie
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2: Zrozum swoich użytkowników
Powinieneś również stworzyć profile twoich docelowych użytkowników.

• Kim są (pracownicy, partnerzy, klienci…)?
• Jakich urządzeń mobilnych używają? Jakie sa ich główne formy spędzania czasu z urządzeniami mobilnymi
(gry, wysyłanie SMSów, tworzenie i dzielenie się treścią, kontakt z innymi, serfowanie po sieci…)?
• Jakich opcji, programów czy narzędzi najczęściej używają?
3: Postaw na funkcje mobilne
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, rzeczywistość rozszerzona, czujniki)
będą najbardziej odpowiednie dla działań szkoleniowych, jakie planujesz.
4: Co wziąć pod uwagę?

• Projektowanie na małe ekrany
• Uproszczony układ i nawigacja
• Ogranicz konieczność ręcznego wprowadzania danych
• Projektuj z myślą o przerywanej łączności
5: Prototyp, analiza, udoskonalanie
Nawet gdy projektujemy aplikację natywną, warto wziąć pod uwagę wcześniejsze stworzenie prototypu w postaci
aplikacji webowej. Pozwoli to łatwiej udoskonalić doświadczenie użytkownika i w razie potrzeby zmodyfikować
kurs.

[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]

Porady odnośnie
projektowania
interfejsu
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Powiadomienia

Linki do dodatkowych
informacji i funkcji

One new message

AppName

Duże przyciski
Zaznacz, jak
“głęboko” sięga
dana sekcja

Search something...

Przycisk pomocy i
wyszukiwarka
dostępne na każdej
stronie

Home / News / World

Praesent volutpat leo

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

Układ jednokolumnowy

Suspendisse in eros

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

Jasno zdefiniowany
cel każdego linku

Sed rutrum porta interdum

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

Przycisk “Wróć do
strony głównej” na
każdej stronie

Home

Prosty układ interfejsu

Profile

Friends

Wysoki kontrast

One new message

AppName

Search something...

Chat

Nawigacja na
każdej stronie

Inbox

Unikaj przewijania

Inbox

Home / News / World

Chat

Praesent volutpat leo

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

Suspendisse in eros

Friends

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

Płynny layout dostosowujący
się do orientacji ekranu

Profile

Home

Sposób wyświetlania zmienia
się w zależności od
rozdzielczości urządzenia

Sterowanie
dotykowe
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GESTY DOTYKOWE
Podstawowe gesty
na ekranie dotykowym*

Tapnięcie

Podwójne tapnięcie

Przeciągnięcie

Krótko dotknij powierzchni
ekranu palcem

Szybko dotknij powierzni 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 dotykowym 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.]

Prezentacja
treści

Nagłówki
i wypunktowane listy
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AppName
Proin tincidunt feugiat facilisis

Większa czcionka
i krótsze akapity

Praesent volutpat leo

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

Tylko najważniejsze
treści; linki do
dodatkowych
informacji
Wytłuszczenie
najważniejszych
fragmentów

Suspendisse in eros

Strszczenie linkujące
do pełnej treści
artykułu

Sed rutrum porta interdum

Treść podzielona na
małe, niezależne
fragmenty

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

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

Unikaj Flasha;
wykorzystaj wideo
lub HTM5

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 systemach mobilnych 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)

Multimedia
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Łacze
szerokopasmowe

Wersja dla
słabego łącza

Bezpieczna
alternatywa

Wideo

• Krótsze klipy.
• Mniejsza rozdzielczość.
Większa kompresja.

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

Wideo czat lub
wideokonferencje

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

• Czat głosowy lub
rozmowa telefoniczna.
• Czat tekstowy.

Fotografie

• Przytnij obraz tak, aby
pokazać najważniejszą
część.
• Zmniejsz rozmiary
obrazka.
• Zwiększ kompresję.

Miniatura linkująca do
obrazka w pełnej rozdzielczości.

Audio

• Krótsze fragmenty.
• Mono zamiast stereo.
• Większa kompresja.
• Wybieraj formaty o
mniejszych rozmiarach
plików, takie jak .mp3.

• Tekstowe podsumowanie dyskusji.

Prezentacje nagrane
jako wideo

Mniejszy rozmiar slajdów
i większa kompresja
dźwięku.

Obrazy i transkrypcja
dźwięku.

Weź pod uwagę, że użytkownicy nie zawsze będą dysponować szerokopasmowym łączem do internetu. Aby być
pewnym, że będą w stanie skorzystać z najważniejszych treści, zapewnij alternatywne wersje, które będą prawidłowo działać przy słabszym łączu. William Horton (Horton, 2012) zamieszcza następujące propozycje, jak radzić
sobie z tym problemem:

Narzędzia
do tworzenia
szkoleń
mobilnych
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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.

Tworzenie aplikacji na różne platformy
Można też znaleźć kilka międzyplatformowych narzędzi programistycznych, pozwalających stworzyć programy natywne,
hybrydowe lub oparte na sieci web, kompatybilne z różnymi urządzeniami.

RhoMobile Suite oferowany przez
Motorola Solutionsto 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
to
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.

Narzędzia
do tworzenia
szkoleń
mobilnych
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Tworzenie aplikacji przeglądarkowych

iUI to platforma programistyczna
złożona z biblioteki JavaScript, CSS,
i obrazów, pozwalająca budować
zaawansowane aplikacje przeglądarkowe na iPhone’ai podobne, kompatybilne
urządzenia.

iWebKit to darmowa platform przeznaczona do tworzenia stron mobilnych
i aplikacji przeglądarkowych na
iPhone’a i iPoda Touch.

jQuery Mobile to oparta na HTML biblioteka JQuery zbudowana pod aplikacje
mobilne.

Narzędzia dedykowane do tworzenia i dostarczania m-learningu
Wciąż rośnie oferta narzędzi i platform pozwalających na tworzenie mobilnych kursów od podstaw lub adaptacje istniejących
materiałów (takich jak prezentacje PowerPoint) na format mobilny. Istnieją też mobilne wersje niektórych popularnych systemów zarządzania szkoleniami (Learning Management Systems, LSM), pozwalających na administrowanie kursami i przeglądanie treści na urządzeniach mobilnych.

Lectora

Upside2Go
eXact
Mobile

SumTotal

Rapid
Intake

HotLava
Mobile

Claro

Meridian
Anywhere
Mobile
LMS

Knowledge
Direct

SumTotal
Mobile

Xyleme

Learncast

Moodle

Saba
Anywhere

Jak uczą się
dorośli
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Pokaż uczestnikom prawdziwe, życiowe

Dorośli
problemy i przykłady. Stwórz znaczący
wykorzystują
kontekst:
realistyczne
studium
w uczeniu się
przypadku, które muszą rozwiązać
swoje doświa- sami. Zaoferuj pomoc w razie potrzeby
dczenie życiowe oraz informację zwrotną po skończeniu
i wiedzę
zadania.
Mobile learning wspiera motywację i poczucie kontroli nad swoim procesem kształcenia. Pozwala osobom uczącym się na
Dorośli mają
wykorzystanie urządzeń, które znają
wewnętrzną
oraz uczenie się w dogodnym dla nich
motywację, są
czasie. Należy również dać im kontrolę
nad tempem nauki i umożliwić taki samoukierunkowani
sposób nawigacji, jaki najbardziej im
odpowiada.

Opieraj analizy przypadków na przykładach
właściwych dla ich pracy. Wykorzystaj ich
Dorośli
doświadczenia i wiedzę, jaką już posiazorientowani są dają. Nie podawaj wyczerpującego
na osiągnięcie rozwiązania, ale pozwól, by to sami
rozwiązali problem.
celu
Udzielaj rzeczowej, konkretnej i natychmiastowej informacji zwrotnej.

Zasady
uczenia się
dorosłych
Nie marnuj czasu uczestników na niepotrzebne
informacje i nieistotne treści. Usuń z programu
wszystko, co nie pomoże im osiągnąć celu. Użyj
przykładów i analiz przypadków bliskich
doświadczeniu uczestników. Wprowadź
interaktywne ćwiczenia. Uczestnicy chcą
uczestniczyć aktywnie w szkoleniu, by
Dorośli
nauczyć się, jak wykorzystać nowo
są
praktyczni
zdobytą wiedzę w praktyce.
Włącz praktyczne porady, instruktaże
pomocne na stanowisku pracy i inne
materiały, które będą mogli wykorzystać
w swojej pracy. Zapewnij wykorzystanie zewnętrznych źródeł, takich jak bazy wiedzy, dzienniki, biblioteki, itd.

Pokaż uczestnikom, że ich szanujesz –
zapewnij wysoką jakość szkolenia.
Słuchaj swoich odbiorców, poznaj ich
oczekiwania, opinie i doświadczenia.

Dorośli
chcą być
szanowani

Upewnij się, że szkolenie jest dla nich odpowiednie.
Dorośli uczestnicy muszą wiedzieć, w jaki sposób
szkolenie, które mają odbyć, ułatwi im
w przyszłości pracę. Określ konkretne,
realistyczne cele kursu, pamiętając przy
Dorośli
tym, że prawdopodobnie każdy uczestzorientowani są nik rozpocznie szkolenie z własnymi,
na znaczenie innymi celami i oczekiwaniami.
W miarę możliwości, prowadź ich tak,
aby uzyskali maksymalne korzyści
z kursu. Motywuj za pomocą realistycznych
scenariuszy lub cennych informacji, które łatwo
wykorzystają w swojej pracy.

Andragogika to teoria kształcenia dorosłych, którą zaproponował Malcolm Knowles. Jego teorię można streścić w sześciu
zasadach uczenia się osób dorosłych.

Implementacja
projektu
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Ocena potrzeby biznesowej

Poznaj swoich użytkowników docelowych

Poznaj możliwości i ograniczenia technologii

Określ wymagania odnośnie bezpieczeństwa

Zidentyfikuj potencjalne problem z dostępem

Stwórz strategię wdrożenia m-learningu

Zaprojektuj interakcje i łatwy w obsłudze interfejs graficzny

Stwórz funkcjonalny prototyp lub gotową aplikację

Zbuduj aplikację lub kurs m-learningowy

Przetestuj i oceń aplikację na urządzeniach, z których będą korzystać docelowi użytkownicy

Jeśli to potrzebne, popraw ewentualne błędy i powtórz testy

[*Woodill, G. (2011). The Mobile Learning Edge. McGraw-Hill, New York.]

Implementacja
projektu
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Podsumujmy główne tezy tego podręcznika i spójrzmy, jakie jest ich miejsce w procesie implementacji
mobile learningu w przedsiębiorstwie. Gary Woodill w książce The Mobile Learning Edge (2011) definiuje
następujące fazy projektu m-learningowego:
Ocean potrzeby biznesowej:
Patrz str. 3 i 13. Każdy projekt m-learningowy musi mieć uzasadnienie w biznesowych potrzebach Twojej
firmy. Zastanów się nad alternatywami dla m-learningu – czy na pewno jest on najlepszym rozwiązaniem? Jak planowany projekt mieści się w ogólnej strategii firmy?
Poznaj swoich użytkowników docelowych:
Patrz str. 13. Poznaj specyficzne cechy grupy docelowej i środowiska, w jakim będzie odbywać się szkolenie. Dowiedz się, z jakich urządzeń korzystają Twoi pracownicy i w jaki sposób.
Poznaj możliwości i ograniczenia technologii:
Patrz str. 13. Wybierz technologie najodpowiedniejsze dla swojego projektu.
Określ wymagania odnośnie bezpieczeństwa:
Prywatność i bezpieczeństwo danych to główne obawy i bariery implementacji m-learningu 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 problem z dostępem:
Patrz str. 18. 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.
Stwórz strategię wdrożenia m-learningu:
Patrz str. 5, 6, 7 i 8. Określ, jakie treści zostaną wykorzystane, jakie metody nauczania i narzędzia chcesz
wykorzystać. Czy polegać będziesz głównie na gotowych treściach? Czy chcesz, żeby uczestnicy szkolenia
komunikowali się i współpracowali ze sobą? Czy potrzebujesz przede wszystkim przekazać wiedzę,
umożliwić społecznościowe uczenie się, czy wsparcie na stanowisku pracy?
Zaprojektuj interakcje i łatwy w obsłudze interfejs graficzny:
Patrz str. 14, 15, 16 i 17. Poznaj zasady projektowania interfejsów użytkownika na potrzeby aplikacji
mobilnych. Weź pod uwagę charakterystyczne cechy i możliwe ograniczenia wykorzystywanych urządzeń.
Stwórz funkcjonalny prototyp lub gotową aplikację:
Patrz str. 19. Zaprojektuj prototyp lub wersję demo aplikacji.
Przetestuj i oceń aplikację 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.
Jeśli to potrzebne, popraw ewentualne błędy i powtórz testy.

Jesteśmy ewangelistami mobilności!
To my decydujemy o tym, w jaki sposób wykorzystać innowacje,
które każdego roku pojawiają się na rynku urządzeń mobilnych:
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2010

2007

2005

2003

2000

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

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

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.

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

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

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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