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Agenda





Litt om NKI Fjernundervisning
Her er vi nå:
“Mobile Learning: The Next Generation Of Learning”
Hit skal vi:
“Mobile Learning in Mainstream Education”
Spørsmål og svar (Hvis tid)
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NKI Nettskolen, www.nettskolen.com




Drives av NKI Fjernundervisning (www.nki.no) - Skandinavias største
fjernundervisningsinstitusjon
NKI har ca.60 heltids- og 400 deltidsansatte, ca. 14 000 aktive studenter og ca. 100
studier og 450 enkeltkurs
Tre former for fjernundervisning:













Brevkurs
Kombinertkurs
Nettkurs

Bærekraftig nettbasert utdanning siden 1987
50000 kurspåmeldinger siden starten
Solgte nettbasert utdanning for ca 50 millioner i 2004
Mange fagområder - fra videregående skole til Masterstudium
Ca 450 kurs på nettet
Ca 6500 aktive nettstudenter i 35 land
Ca 70 % kvinner
Studiestart hver dag
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Mobil læring/utdannelse, ett eksempel
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Studenters og lærers bruk av teknologi
når de er mobile











Når studenter er mobile må de kunne:
Lese kursmateriellet
Ta notater
Skrive/besvare oppgaver
Ha lesetilgang til diskusjonsforum
Ha skrivetilgang til forum for å bidra aktivt i diskusjonen
Sende e-post til medelever
Motta e-post fra medelever
Levere inn besvarelser via e-post inkludert vedlegg
Motta besvarte og rettede oppgaver fra lærer
Ta i bruk nye tjenester og muligheter
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”M-learning – the next generation of learning”





Prosjektperiode 2003-2005
Dette prosjektet har sett på løsninger for å øke
fleksibiliteten for nettbasert fjernundervisning
NKI opprettet og testet et ”alltid pålogget”
bredbåndsmiljø med 10 mobile studenter
http://learning.ericsson.net/mlearning2/

This project was supported by the Leonardo Da Vinci
programme of the European Commission.
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”Alltid pålogget”






Målet var å utvikle og tilpasse kurs for nåværende og
kommende mobile enheter. Mobil læring var her
definert som kursing via trådløse enheter –
Personlige Digitale Assistenter – PDA
Presentasjonen redegjør for arbeidet med å tilpasse
innhold fra det tradisjonelle læringssystemet (LMS)
mot mobile klienter som PDA
”Alltid pålogget” simulerer fremtiden slik vi tror den
kan bli og lar brukere utforske trådløse applikasjoner
slik vi antar de vil være tilgjengelige i fremtiden.
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”Alltid pålogget”


Vi har utviklet og testet applikasjoner og programvare som
utnytter ”alltid pålogget” teknologier:










Synkron kommunikasjon, chat
Mobil konstant tilgang til e-post som muliggjør hurtigere
tilbakemeldinger
Høy båndbredde gir rask nedlasting av kursmateriale og muliggjør
bruk av lyd, bilde, video og avansert grafikk.
Bruk av Flash, Java med mer, grunnet økt kapasitet i fremtidige
PDA’er
Tilgang til Internettressurser til enhver tid
ADSL gir forutsigbare kostnader
Ikke avhengig av synkronisering med stasjonær PC
Oppgaver og tester på nettet
Åpner for samarbeid mellom mobile lærende
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Teknisk løsning


Trådløst nettverk



HP iPAQ med WLAN (trådløst nett)
”Mobilt, sammenleggbart”-tastatur



1. Februar 2006

9

Utvikling av kursene


Valgte kurs





Salg og Service (første år)
SPICE 604 (Specialization Program in International Online
Education, andre år)

Flere kurs…



Alle kurs som NKI tilby over Internett er nå tilgjengelige via
PDA
Det er fortsatt flere utfordringer…
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Løsningen eksemplifisert, PocketPC

1. Februar 2006

11

Applikasjoner og programvare






Synkron kommunikasjon
Flash på PDA
Video på PDA
Syntetisk tale på PDA
Identifikasjon av klienten



Tilby best mulig layout på nettsiden basert på klienten
Browser Hawk, program som hjelper til med å identifisere
nettleser
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Layout ved bruk av Cascading Style Sheets,
(CSS), og @media-types







Media-types gir kontroll over
utseende basert på mediet som kaller,
som f.eks. PDA, mobiltelefon eller en
vanlig PC skjerm.
Vi endret vårt rammeverk ved å fjerne
tabeller i koden og lagt til div-tagger
som er plassert ved bruk av stilark
(css)
Tekststørrelsen er også økt for å bedre
lesbarheten på PDA
Bilder og illustrasjoner er fortsatt en
utfordring

Mindre størrelse = lavere
lesbarhet
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/*css for skjerm*/
@media screen{
#pageContent {
margin-left: 3px;
font-size: 94%;
padding: 0px;
width:80%;
}
#courseMenu {
margin-top: 0px;
float: right;
width: 18%;
}
/*END css for skjerm */
}@media handheld{
/* css for håndholdt */
#pageContent {
margin-top: 1px;
margin-left: 1px;
font-size: 120%;
padding: 0px;
width: 95%;
}
#courseMenu {
margin-top: 0px;
width: 18%;
}
/* END css for håndholdt */
}
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Synkron kommunikasjon



Microsoft MSN Messenger
Pocket Skype (IP telefoni, øyeblikksmeldinger)
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Flash på PDA


- Oppgavetyper
Drag-and-drop oppgaver,
- Førstehjelpskurs

Båtsertifikat
- Kjør båten gjennom farlig farvann
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Multiple-choice oppgaver,
- Fra kurset Salg og Service
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Video og syntetisk tale på PDA




Video på PDA

Skjermdump fra et videoklipp

- Windows Media Player virket bra.
- Ulikt Internett Explorer (IE) for PC har ikke
versjonen for pocket PC støtte for streaming
video i nettleseren eller muligheter for å starte
Windows Media Player. Dette betyr at man må
kopiere URL’en til mediespilleren og se den
derifra.

Syntetisk tale på PDA

We have tested out the use of synthetic speech on the PDA. We are very
pleased with the results and the possibilities this technology gives us. We have
implemented a technology that makes it possible to save the text on a web
page as an mp3 file and have it “read” for you afterwards by the use of
synthetic speech. We believe this could be a good way of reviewing course
material..
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Talende nettsider
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Konklusjon fra prosjektet



Før utviklingen av kursmateriell skal begynne, må man vurdere om dette kan
gjøres kostnadseffektivt.
Det er nødvendig med et godt strukturert rammeverk som gjør det mulig å
skille presentasjonslogikk og fortetningslogikk






Skriv ett sted, publiser overalt

Grafikk er fortsatt et problem på små skjermer. Man burde finne alternativer
til bruk av grafikk, for eksempel bruk av ”alt”og/eller ”description” tagger.
Det er lurt å tenke på universell tilrettelegging, da blir det også lett for de
med små skjermer. (http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?menyID=9)
”Alltid pålogget” gir oss:




Lettere tilgang til kursmateriell og applikasjoner
Flere kommunikasjonsmuligheter
Bedre kontroll over kostnadene når man henter informasjon fra Internett
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Prosjekt 3,
“Mobile Learning in Mainstream Education”





Prosjektperioden er fra høsten 2005 til høsten 2007.
“The aim of the project is to develop mobile learning course content that
will enter into the mainstream and take mobile learning from a project-based
structure and into mainstream education and training”.
NKI skal blant annet utvikle SMS og MMS tjenester for å støtte opp under
nettbasert fjernundervisning:









”Glemt passord”
Oppfølgingssystem
Interaktive flervalgsoppgaver
Eksamensrelatert informasjon
Velkomstmelding med brukernavn og passord
”Lær og lære”, introduksjonskurs i mobilt format

http://learning.ericsson.net/mlearning3/
(I skrivende stund er nettsidene under opprettelse og for øyeblikket ikke tilgjengelig.
Titt innom senere)
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Takk for meg
Vil du vite mer?
www.nki.no
www.nettskolen.com

Aleksander Dye, ad@nki.no
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