Projekt „HDR Fotografia a zmiešané učenie“ prináša príklad osvedčených postupov v oblasti
medzinárodného zmiešného učenia s použitím on-line seminárov ako samostatnú formu elearningu v spojení s tréningovými aktivitami. Tieto online semináre sa nazývajú Webináre.
Napriek tomu, že webináre by mohli byť použité vo všetkých sektoroch vzdelávania,
přednáškách, komunikácií medzi skupinami, stále nie sú v Európe veľmi rozśírené. Najma
preto, že nie je dostatok online-trénerov, ktorí sú schopní viesť webinár a tiež preto, že
neexistujú pokyny pre pedagogiku webinárov, ktoré by zvyšovali atraktivitu a efektívnosť
tejto vzdelávacej aktivity. Okrem toho, mnho študentov, medzi ktorými sú aj
znevýhodnené osoby, nie sú schopní odhadnúť efektívnosť a účelnosť webinárov a ich
jednoduché používanie bez potřeby vysokej digitálnej zručnosti.
Webináre sú samé o sebe pre-sektorálne. Všetkých 7 projektových partnerov, Bulharsko
(Novo-bulharská Univerzita v Sofii), Nemecko (Vinca Learning UG, Rastatt), Grécko
(Hellenic Regional Development Centre, Patreos), Maďarsko (Pannon University, Vezprem),
Taliansko (Associazione Acquamarina), Portugalsko (technický School of image
a komunikácie) a Česká Republika (ALVIT – inovace a vzdělávaní, s.r.o.) sú veľmi aktívne
vo
vyššom vzdelávaní, vzdelávaní dospelých a ďalšom vzdelávaní na národnej
i nadnárodnej úrovni v roznych sektorech vzdelávania a v spolupráci s roznymi
vzdělávacími spoločnosťami so zameraním na rozvoj vidieka, ktorý zaznamenáva širokú
škálu potenciálnych používateľov pre webináre. Takýmto sposobom projekt prispieva
k internacionalizácii vzdelávania vo všetkých odvetviach, rastúcemu záujmu o využívanie
digitálneho učenia a lepší prístup k vzdelaniu pre všetkých.

Možnosť jako by spolupráca prostredníctvom medzinárodného učenia mohla fungovať je
prakticky ukázaná na 2-ročnom projekte, kde v realizačnej fáze projektu bolo
zorganizovaných 14 medzinárodných seminárov. Všetci projektoví partneri sa týchto
webinárov pravidelne zúčastňovali, či už ako účastníci alebo ako on-line školitelia.

Téma webinárov a projektu je "HDR-Fotografia". Táto vysoko účinná technika je pomerne
nová technika v oblasti fotografie. Hoci sa pomaly dostáva do povedomia fotografického
a obrazového sveta, je stále kontorverznou technikou, na ktorú nie sú všetci fotografi ešte
pripravení a ľudia nevidia obrovský potenciál, ktorý táto technika so sebou prináša. Napreik
tomu, že HDR (High Dynamic Range) technika bola vyvinutá už v deväťdesiatych rokoch
v počítačovej animácií a filme, širšie využitie tejto techniky pri fotografovaní bolo
zaznamenané až v posledných štyroch rokoch. S trénerom je možné naučiť sa pomerne
ľahko základné pravidlá používania tejto techniky. Táto technika patrí medzi
najzaujímavejšie inovácie v digitálnej fotografii. S HDR-fotografiou može digitálne
fotografie zobraziť takmer všetky kontrasty, čo nikdy nebolo možné s analógoveu
fotografiou. Obrazové odvetvie si je jasne vedomé tohto faktu. Bežný softvér na
spracovanie HDR fotografie je nevyhnutný pre digitálne fotoaparáty a počítačovy softvér.
Či už profesionál, študent či amatér, všetci môžu všetci profitovať z tejto kreatívnej
a vysoko potenciálnej techniky. Táto technika ponúka širokú škálu možností použitia
(fotografi, umelci, grafický dizajn, dokumentácia, tlače a médií) a to z neho robí ideálnu
tému pre nadnárodné zmiešané učenie.

Hmotné výsledky projektu sú zhrnuté v eseji o online pedagogike nadnárodných webinárov
a zmiešaného učenia. Obe, či už zručnosti o efektívnom on-line tréningu, alebo zručnosti
v HDR Fotografii, budú mať vo všetkých partnerských krajinách efekt snehovej gule.
Všetky produkty sú k dispozícii v OER (Open Educational Resources) a esej je preložená

do všetkých šiestich jazykov projektových partnerov, ktoré tiež budú uverjnené online
a v tlači.
Najmä učitelia, zúčastnené strany a osoby zo znevýhodnených skupín (vidiecke oblasti,
telesne postihnuté osoby) budú pozvaní k účasti na nadnárodných webinároch z ich
domácich počítačoch alebo v kanceláriach, aby videli, ako to funguje. Súčasťou osvetovej
činnosti bude výstava HDR-obrazoch v Taliansku, Trieste a Portugalsku, Lisabon. Veľké
národné a medzinárodné siete partnerov projektu, ako aj domovská stránka projektu
a zverejnenie informácií v sociálnych médiach poskytujú dobré možnosti pre šírenie
projektových aktivít a výsledkov.
Pre viac informácií o projekte navśtívte domovskú stránku VIR2COPE.

