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To my – projekt MODERN (The 
Mobile & Digital E-learning 
Toolkit). Mamy zamiar przekonać 
Cię, abyś “myślał mobilnie”. 
Wiemy, że ilość czasu, którą dorośli 
spędzają online, stale rośnie, a 
telefony/tablety przejmują rolę 
komputera jako głównego 
narzędzia dostępu do internetu. 
Wierzymy, że to nie komputer, lecz 
urządzenia mobilne powinny być 
głównym narzędziem nauki! Już 
teraz istnieje wiele możliwości 
interaktywnej nauki w klasie i poza 
nią przy wykorzystaniu telefonów, 
które uczniowie posiadają. Pomyśl 
– nagłe zwiększenie dostępu do 
internetu w telefonach i tabletach 
zrewolucjonizowało nasze życie, 
ale wciąż nie wykorzystujemy tej 
zmiany dostatecznie w kontekście 
edukacji. Wiemy już, że mobilne 
urządzenia zwiększają 
zaangażowanie uczniów i ich 
zdolność przyswajania wiedzy. 
Urządzenia te pasują również do 
tych uczniów, do których „trudno 
dotrzeć”, a także do osób, które 
same organizują swoją naukę. 
Mimo to, obecnie tylko jeden na 
pięciu uczniów jest prowadzony 
przez nauczyciela, który pewnie 
wykorzystuje zasoby cyfrowe. 
Wynika to z faktu, że nauczyciele 
nie są do tego przeszkoleni i 
brakuje im pewności siebie. W 

rezultacie, zaledwie niewielka 
grupa uczniów korzysta z 
materiałów wspieranych zasobami 
cyfrowymi.  
 
Nasze partnerstwo składa się ze 
specjalistów z zakresu edukacji i 
szkoleń. Pochodzimy z sektora 
publicznego, instytucji 
komercyjnych i instytucji non-
profit. Liderem projektu jest 
Canice Consulting Limited (Wielka 
Brytania), międzynarodowa firma 
konsultingowa zajmująca się 
edukacją biznesową i specjalizująca 
się w e-learningu I platformach 
marketingowych.  W projekcie 
uczestniczą także Universitat 
Politecnia de Valencia (Hiszpania) i 
Uniwersytet Szczeciński (Polska),   
uczelnie znane z wspierania swoich 
studentów wiedzą opartą na 
tworzeniu, rozwijaniu i krytycznym 
spojrzeniu. Momentum Consulting 
(Irlandia) odpowiada za tworzenie 
materiałów – to irlandzka 
organizacja szkoleniowa skupiona 
na rozwijaniu programów 
kształcenia zawodowego i 
platform, które pozwalają 
przedsiębiorcom, pracownikom i 
młodym ludziom wchodzącym na 
rynek pracy w pełni uczestniczyć w 
procesach w nim zachodzących. 
Projekt wspierany jest także przez 

European University Continuing 
Education Network (EUCEN) oraz 
European Forum of Technical and 
Vocational Education and Training 
(EfVET). 

 
Odwiedź naszą stronę 
 

Śledź nas na Facebooku 
 

Pierwszy oficjalny newsletter 
projektu został opublikowany I 
rozesłany do wszystkich osób 
zaangażowanych w projekt. Aby 
zobaczyć i udostępnić newsletter, 
użyj poniższego linku:  
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http://www.modern.pm/
http://www.modern.pm/
https://www.facebook.com/ModernProject/

