Конференція з особливості взаємодії студентів і викладачів
Конференція, присвячена ознайомленню всіх учасників першого етапу віртуальної мобільності
- а саме студентів, викладачів та адміністративного персоналу, з концепцією віртуальної
мобільності та її деталями, відбулася безпосередньо перед першим запуском
мобільності - з 21 до 23 травня 2018 року. Головною метою заходу було
ознайомлення всіх учасників з ключовою інформацією про перший етап
віртуальної мобільності та взаємодію між студентами і їх керівниками. Нарешті,
але не в останню чергу, ми розглядали цю конференцію як чудову можливість для
відкритого діалогу з нашими студентами, щоб отримати інформацію про їхні
думки та очікування щодо віртуальної мобільності. Конференцію провели в
університеті Нового Саду, а координатор, Гамбурзький технологічний університет
надавав нашим чудовим господарям цінну підтримку та всебічну допомогу.
Протягом першого дня конференції, викладачі вирішували найбільш цікаві
питання щодо унікальності віртуальної мобільності в порівнянні з іншими
формами дистанційного навчання, особливості ролі викладача у віртуальній
мобільності, якості та оцінки роботи проекту та ін, з особливим акцентом на
акредитації віртуальних програм мобільності.
На другий день увага була зосереджена на роботі зі студентами, які
отримали можливість ознайомитися з деталями віртуального формату
мобільності. Їм було представлено лекцію, розроблену для уточнення всіх
деталей щодо очікуваних результатів, інформування щодо взаємодії між
студентами і викладачами. Студенти ознайомились з навчальними
відеоматеріалами, завданнями та темами для спільних проектів, вимогами та методологіями
оцінки спільних проектів. Їм також пропонувалося висловити свої думки, взяти участь у

відкритих дебатах і поставити всі питання, які виникли під час презентацій. Після цього
студенти сербських та українських університетів-партнерів
представили себе, свій досвід та власні погляди та очікування
від програми. Захід завершився круглим столом на тему потреб
та очікувань від віртуальної мобільності, що відбувся в живій та
невимушеній атмосфері.
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Студенти мали можливість поспілкуватися і познайомитись
ближче під час екскурсії кампусом університету в Новому Саду вдень, і містом пізніше ввечері.
Учасники конференції мали можливість відвідати і насолодитися новітньою інтерактивною
лекцією «Маркетинг», яку презентував запрошений викладач, професор економічного
факультету Університету Белграду (Сербія). Це стало справжньою насолодою для
викладацького складу, як з точки зору змісту, так і з точки зору сучасних методик презентації.
Також учасникам були представлені результати опитування «Потреби, побажання та вимоги
студентів до віртуальної мобільності», проведені раніше в ході реалізації проекту серед 254
респондентів з 4 українських і 3 сербських університетів. Це послужило своєрідним
детонатором для запальної дискусії на круглому столі. Опитування показало доволі низький
рівень ознайомлення студентів з концепцією віртуальної мобільності, та виявило, що вони в
основному розглядають її як доповнення до мобільності реальної. На щастя, у нас був шанс
показати цю відносно нову концепцію в кращому світлі під час першого етапу віртуальної
мобільності!

Коучинг-семінар перед початком наступних етапів мобільності
Друга «подія в фокусі» другого року проекту відбулася 10 - 12 жовтня 2018 року в Мілані, Італія,
і була організована нашим італійським партнером – Міланською Політехнікою, знову-таки за
підтримки з боку координатору проекту, Гамбургського технологічного університету. Головною
метою цієї конференції став обмін досвідом від першої віртуальної мобільності серед партнерів
з метою удосконалення програми у майбутньому. Особливу увагу було приділено ролі
викладача у взаємодії зі студентом.
Основним питанням конференції було саме це: викладачі з університетівпартнерів ЄС, які виступали науковими керівниками під час першого етапу
віртуальної мобільності, вперше представили та проаналізували свій досвід
та виклики, з якими вони зіткнулися. Ними також було зформульовано корисні
поради для сербських та українських колег, які згодом стануть керівниками у
другому турі віртуальної мобільності.
Далі семінар продовжувався в тому ж напрямку, торкаючись інших важливих
питань, таких як критерії оцінки та оцінювання результатів роботи студентів,
а також очікування від віртуальної мобільності з акцентом на конкретні навички,
які мають отримати студенти і викладачі від участі у цьому типі мобільності.
Наприкінці першого дня конференції були представлені презентації майбутніх
керівників віртуальної мобільності - викладачів з університетів-партнерів, які
презентували зміст своїх лекцій та завдання для спільних студентських проектів.
Наступний день приніс не менше роботи і не менш важливі теми для
обговорення. Тому після блоку, присвяченого методологічним основам програм
мобільності, партнери перейшли до іншого, не менш важливого питання: сталого
розвитку проекту. Члени консорціуму погодилися з тим, що доступність для всіх бажаючих до
цінних навчальних матеріалів, вироблених в ході проекту навіть після його завершення, стане
міцним фундаментом для проекту і забезпечить сталий розвиток зазначених типів мобільності.
Крім того, заслуговують на увагу обмін ідеями і досвідом між партнерами в області стратегій
працевлаштування, та результати опитування, проведеного серед усіх зацікавлених сторін під
час першого етапу віртуальної мобільності щодо визначення та впровадження можливих
поліпшень проекту. Також партнери детально обговорили іншу гостру проблему: майбутню

змішану мобільність для аспірантів, приділяючи особливу
увагу напрямкам досліджень, самим форматам мобільностей
та процедурі подачі заявок на участь.

ОСНОВНІ МОМЕНТИ
➢ Представники Міланської Політехніки, як установи
з репутацією фахівця в області електронного навчання
та MOOC, провели семінар на тему, що саме робить
відео-курс успішним і який його оптимальний формат. Це дійсно знання і навички
завтрашнього дня, чи не так?
➢ Було презентовано методологічну базу для програм мобільності студентів, а також
надано практичні рекомендації щодо віртуальної мобільності, організації та
підтримки процесу інтернаціоналізації шляхом сприяння різноманітним ініціативам
студентів, підготовки та адаптації до міжнародної мобільності студентів.
➢ Візит до перлини Міланської Політехніки, унікальної вітрової галереї, зробив наше
перебування в Мілані дійсно незабутнім! Ми мали змогу побачити найсучасніші
технології та дізнатися про деякі інноваційні проекти приймаючого закладу.
➢ Нам пощастило відвідати ще одну значну подію на базі Міланської Політехніки Міжнародну ярмарку професій. Цей захід здивував усіх своєю масштабністю і рівнем
організованості.

Перша віртуальна мобільність проходила протягом червня 2018 року. Конкурс був відкритий
для всіх магістрів, а також студентів третього та четвертого курсів бакалаврату українських та
сербських університетів-партнерів. Всім студентам, які які володіють англійською мовою та
були зацікавлені у збагаченні свого академічного та життєвого досвіду, було
рекомендувано подавати заявку та випробувати удачу. Але пріоритет надавався
студентам, які з якоїсь причини не мали змоги розпочати реальну мобільність.
Віртуальна мобільність в рамках проекту MILETUS була розроблена та
впроваджена у вигляді проектного навчання, в рамках якого студенти працювали
разом у малих групах у спільних проектах з інноваційними науковими темами.
Кожна група в першому етапі мобільності складалася з чотирьох осіб з різних
країн, різних установ та різних областей дослідження, що дало учасникам
унікальний міжнародний досвід і надало міждисциплінарний характер
розгляду однієї і тієї ж проблеми з різних точок зору. Кожну групу
контролював викладач одного з університетів-партнерів ЄС. У
першому етапі мобільності було сформовано десять груп, чотири з
яких були під керівництвом Гамбурзького технологічного
університету; у Міланської Політехніки та Ольборзького університету
по три групи відповідно.
Для того, щоб підготувати учасників віртуальної мобільності до
майбутніх викликів, як соціальних, так і академічних, на самому початку студенти пройшли курс
інтернаціоналізації та тренінг «м'яких навичок» («soft skills»), що мали на меті допомогти їм
подолати соціальні та культурні бар'єри, які можуть з'явитися, коли ти працюєш в
багатонаціональній команді, і курс методології дослідження, щоб познайомити їх з відповідними
інструментами дослідницького процесу і, нарешті, підготувати їх до успішного написання
дослідницьких проектів. Курси та програма були розміщені на платформі Moodle, і учасники
мали змогу проконсультуватись у своїх т.з. "віртуальних друзів", тобто проглянути корисні
короткі навчальні відео, будь-коли протягом роботи над завданнями. Судячи з позитивних
коментарів студентів, їм сподобався перший етап мобільності.

Другий етап полягав у застосуванні отриманих знань для вирішення практичних завдань.
Студенти обирали теми, які їх найбільше цікавили, і, за підтримки керівника, розподіляли між
собою виконання завдання - від ролей та обов'язків у групі до методології та цілей дослідження.
Серед тем, які привернули увагу студентів, були "Хабарництво у державному секторі",
"Тестування на тваринах в косметичній промисловості" та "Кращі практики для стабільності
проектів та чинники/бар'єри, пов'язані з їх реалізацією". Фінальним завданням для кожної
команди було написання спільного проекту, який потім
оцінювався керівником, а учасники, які успішно
завершили всі етапи програми, отримали сертифікати.
Після завершення програми, студентам було
запропоновано надавати свої чесні відгуки, які команда
проекту використає, щоб покращити програми
мобільності у майбутньому.
Ми дякуємо всім учасникам за їхній внесок, і
сподіваємося, що наступний етап мобільності буде ще
успішнішим!
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