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Z okazji kolejnego międzynarodowego spotkania w ramach projektu TransEnext, której
koordynatorem jest Decroly, w czwartek 12 marca, zorganizowano wideokonferencję wraz ze
szwedzkim partnerem projektu: Facetten Centrum Edukacyjnym..
W tym celu uŜyto narzędzia o nazwie Adobe Connect, z którego nasi partnerzy ze Szwecji
korzystają w trakcie lekcji od 2009 roku. Idea tego narzędzia jest juŜ znana, co nie zmniejsza
jednak jego atrakcyjności. Adobe Connect jest aplikacją, która pozwala na realizację wielu
wideokonferencji, kontrolowanych, w formie klasy on-line.
Korzystając z Adobe Connect, nauczyciel moŜe „stworzyć klasy” z tymi uczniami, którzy
mają do nich dostęp. Ponadto, to narzędzie pozwala nauczycielowi zarządzać wieloma
elementami związanymi z rozwojem wirtualnej klasy, jak na przykład: kto moŜe brać w niej
udział, którzy studenci w danej chwili mogą zabrać głos, jak uŜywać poszczególnych narzędzi
itp., ponadto moŜe równieŜ zarządzać zwykłymi funkcjami takimi jak współdzielenie ekranu
oraz prezentacja, i to wszystko pod kierunkiem nauczyciela i pod stała jego kontrolą.
Prawdą jest, Ŝe osobiście chciałem nauczyć się tego narzędzia. Koledzy ze Szwecji, Torje i
Nils, duŜo mi opowiadali o jego zaletach i właśnie dlatego część spotkania w Szwecji została
poświęcona warsztatom na temat Adobe Connect. Niestety nie udało się wtedy pokazać
wszystkich moŜliwości narzędzia. Jak wiecie, narzędzia technologiczne, kiedy najbardziej
potrzebne, właśnie wtedy zawodzą...
Po wideokonferencji moje wraŜenia były takie, Ŝe Adobe Connect jest dobrym narzędziem,
lecz faktem jest, Ŝe nie do końca wyraźnie widzimy jego uŜyteczność.
Jest wiele innych podobnych aplikacji, typu Skype, które równieŜ pozwalają na tego typu
wideokonferencje.
Niemniej, wideokonferencja pomogła nam wzmocnić relacje pomiędzy Decroly i Facetten
Centrum Edukacji oraz pokazała moŜliwości dalszej współpracy. Ponadto, udział w
wideokonferencji nauczycielki hiszpańskiego Lindy Ekstrand, pozwoliła nawiązać pierwsze
kontakty w celu zorganizowania wymiany studentów ze szkół na rok 2010/2011.
Będziemy kontynuować i rozwijać naszą współpracę, tak aby uczniowie i nauczyciele
naszych szkół jak najwięcej z niej skorzystali. Jesteśmy przekonani, Ŝe tak będzie, i Ŝe
dołoŜymy wszelkich starań, aby dalej podąŜać tą ścieŜką.

