ONLINE EDUCA BERLIN

ONLINE EDUCA BERLIN je najväčšie celosvetové podujatie zamerané na
podporu a propagáciu výučby a tréningu prostredníctvom ICT. V roku 2010 sa
na 16. medzinárodnej konferencii zúčastnilo 2197 delegátov zo 108 krajín, a to
napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam ( v dňoch 2. a 3.12. 2010
pre sneženie nefungovalo niekoľko kľúčových letísk a mnohí účastníci boli
nútení svoj pobyt v Berlíne nedobrovoľne predĺžiť).
Prvé fotografie z konferencie sú dostupné na http://www.online‐
educa.com/media‐picture‐gallery‐1
Ako vidieť z programu dňa 2.12.2010, konferencia prebiehala vo viacerých
sekciách.

Môj príspevok zaznel v sekcii Home and Away Forum: Coaching students from a
Distance a predstavila som v ňom e‐learningový projekt VOCAL, ktorý sa
realizoval na Katedre jazykov Stavebnej fakulty. Projekt bol financovaný
Európskou Komisiou v rámci programu Celoživotného vzdelávania pod

označením LLP/LdV/TOI ‐2007/IRL‐501 a na konferencii bol prezentovaný ako
úspešný príklad z praxe EU projektu a e‐learningu.

Na konferencii odznelo všetko, čo dnes patrí pod pojem „online education”, a
stánky zúčastnených firiem dokazovali, že komerčný svet veľmi dobre pochopil
možnosti a výhody e‐learningu.
Sekcia, v ktorej som pôsobila, bola venovaná príprave virtuálnych stáží
a študijných pobytov. V záverečnej diskusii sa skonštatovalo, že virtuálny svet
patrí mladým. Ako príklad boli uvedení čínski študenti na nemeckej univerzite.
V ich prípade osobná „face to face“ komunikácia zlyháva a ich reálna
prezentácia je slabá, no vo virtuálnom prostredí (sociálne siete, Facebook a
pod.) predkladajú kvalitné písomné práce, sú priami, otvorení a vedia
excelentne komunikovať. Skonštatovalo sa, že dnešní mladí ľudia sú tvorivejší
a otvorenejší práve vo virtuálnom prostredí. Virtuálny svet si mladých získava
a spája ich na celom svete, a to so všetkými pozitívnymi a negatívnymi
dôsledkami, ktoré k tomu patria.

Mnohé univerzity si uvedomujú, že vytvorením virtuálnych študijných
programov rovnocenných s reálnymi môžu získať študentov z celého sveta, a
spolu s komerčnou sférou na tom intenzívne pracujú, čoho dôkazom bola aj
ONLINE EDUCA BERLIN 2010.
Informácie o pripravovanej konferencii ONLINE EDUCA BERLIN 2011 možno
nájsť na stránke www.online‐educa.com .
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