VIRAL CPD TRÄNINGSKURS
LÄROPLAN

VIRAL CPD TRÄNINGSKURS
LÄROPLAN

INTRODUKTION
Med utgångspunkt i arkiv och kulturarv i Europas postindustriella samhällen, specifikt med
hjälp av fem arkiv från Dornbirn (AT), Wuppertal (DE), Osijek (HR), Torres Novas (PT) och
Coventry (UK) och och med hjälp av vuxenpedagogiska färdigheter hos alla partners,
syftar projektet VIRAL till att berika vuxnas nyckelkompetenser. Närmast för vuxna med
färre möjligheter erbjuds ett nytt vuxenutbildningsprogram med användning av virtual
reality (VR), augmented reality (AR) och 360-graders filmer (360), tekniska verktyg och
dokumentationsmetoder. ELearning Studios (UK) leder produktionen av en uppsättning av
virtual reality (VR), 360 graders videor (360) och augmented reality (AR) i form av resurser
för vuxenutbildning i avsikten att tillvarata minnena från det lokala industriarvet.
Denna kursplan har utvecklats för "ViRAL - Virtual Reality Archive Learning" under key
action "Samarbete för innovation och utbyte av god praxis - strategiska partnerskap" inom
Europeiska unionens program ERASMUS + för utbildning, ungdom och idrott.
Elderberry AB, med stöd av projektkonsortiet, var som ledare ansvarig för samordningen
och utvecklingen av denna läroplan kallad Intellectual Output 4 “ViRAL läroplan för
träningskurs”.
Syftet med ViRAL-kursplanen är att skapa en ram för vuxenutbildare att leverera och
använda AR / VR / 360 och stödja utbildningsmaterial som utvecklats inom projektet och
visa hur detta kan användas i träningsscenarier i kombination med eLearning “questar”.
I det första kapitlet introducerar författarna syftet och målen, målgrupperna och
resultaten från behovsanalysen som stöder och hjälper till att motivera behoven för att
utveckla och genomföra VIRAL-programmet, följt av en begreppsram.
Dokumentet presenterar också en bredare förklaring om resultatet av detta projekt; ViRAL
kompetensmodell och lärarhandledningar, ViRAL Web Quests (E-learning-material) och
ViRAL metodhandbok. Vart och ett av dessa kapitel introducerar syftet och målen för
utbildningsmaterialet följt av en detaljerad förklaring om hur man använder dem med
praktiska exempel. Med tanke på hur viktig roll vuxenutbildare och utbildare har som en
specifik målgrupp för detta projekt och för erkännandet av postindustriella landskap som
viktiga utbildningsresurser, innehåller detta dokument även kapitel med förslag på temat
”Postindustriella landskap och vuxenutbildning.
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SYFTE OCH MÅL
VIRAL-projektet bygger på lärdomarna från tidigare innovativa initiativ om praktiska och
erfarenhetsbaserade projekt som utforskar den pedagogiska potentialen kring att använda
kulturarv för vuxenutbildning. Det är känt idag att kulturinstitutioner som kulturarv, museer,
arkiv, bibliotek eller andra kulturcentra erbjuder en mängd utbildningsprogram. Omfattningen
av dessa program engagerar olika 1målgrupper i kontinuerliga lärandeupplevelser och
aktiviteter tar ofta hänsyn till icke-formella och informella metoder. Europeiska unionens
program för utbildning, ungdom och idrott (Erasmus+) betonar ett nytt tillvägagångssätt
baserat på synergier och interaktion mellan formellt, informellt och icke-formellt lärande.
VIRAL-projektet har utvecklat en läroplan som kan uppnå detta mål genom att förstärka ett
specifikt område av kulturarvet - postindustriellt arv - och använda metoder som är kända
bland unga vuxna såsom AR / VR och 360-videor.
Återanvändningen av gamla industriområden, museer, kulturella utrymmen och
innovationscentra ses som en möjlighet till förnyelse av socialt missgynnade områden.
Nationell och europeisk politik för att ta hand om kulturarvet förstärker idén att det är
nödvändigt att göra något åt dessa platser. VIRAL utökar detta koncept genom att skapa
utbildningar och uppdatera färdigheter i AR / VR och 360-videor.
Detta koncept ligger i linje med en förnyelseprocess som följer trenderna mot återanvändning
av industrianläggningar som har varit utbredda i Europa under de senaste decennierna,
samtidigt som man har uppmärksammat deras pedagogiska och turistiska potential. Med hjälp
av den senaste tekniken är det möjligt att identifiera en uppsättning dokumenterade behov
och svårigheter samt utmaningar som VIRAL-projektet är utvecklat för att tackla.

1 Icke-formellt lärande enligt CEDEFOP-definitionen är ”Lärande som ingår i planerade aktiviteter som inte uttryckligen betecknas
som lärande (när det gäller inlärningsmål, inlärningstid eller inlärningsstöd) men som innehåller ett viktigt inlärningselement. Icke
formellt lärande är avsiktligt ur elevens synvinkel. Det leder vanligtvis inte till certifiering. ”

IDENTIFIERADE
BEHOV/SVÅRIGHETER

UTMANINGAR
/MÖJLIGHETER

Hög
arbetslöshet
bland
unga/vuxna,
befolkningsminskning, en växande andel
åldrande befolkning, oförmåga till demografisk
förnyelse och entreprenörsdynamik samt
kulturarv ses alla mestadels som ickevärderade bidrag till ekonomisk tillväxt och
social sammanhållning.

Utveckling av strukturerade projekt om kultur
och arv kopplade till olika kompetensområden
inom vuxenutbildning, såsom vetenskap och
teknik, konst och kultur, liksom möjligheter till
innovation och mer social och kulturell
medvetenhet.

Nedstängning av viktiga industrianläggningar,
de ekonomiska och sociala problem som
samhällen står inför när industrier stänger,
förekomsten av industriella tillgångar som i
vissa fall är okända, outforskade eller som
lämnats utan skötsel eller är övergivna.

Intresset för AR/VR och 360-videor hos en
yngre generation.

Trots anpassningen av den internationella
stadgan för industriellt arv kring utbildning och
yrkesutbildning fokuserar dokumentet endast
på grupper som ingår i de traditionella
utbildningsnivåerna (grundskola, gymnasium
och högre utbildning). Det råder brist på
specialiserade vuxenutbildningsprogram som
är inriktade på en målgrupp gällande
postindustriella arv och landskapskulturella
projekt. Individerna i de identifierade
målgrupperna står med en växande
efterfrågan på arbetsredskap inom detta
specifika område av utbildning.

Postindustriella platser i form av museer och
kulturcentra blir mer samhällsorienterade, de
måste ledas av vuxenpedagoger och deras
kunskap, därför att specialiserade program för
utbildning tangerar metoder för kulturarv och
använder AR / VR / 360 som är en resurs för
social innovation för smart, hållbar och
inkluderande tillväxt, kultur och kunskap som
ett utmärkt sätt att dela, lära, marknadsföra
och utveckla.

En erkänd brist på ”kunskap om ny teknik”
bland vuxna (och vuxenutbildare).

VIRAL-projektets prioritet är att lägga grunden för utbildning och träning med hjälp av AR / VR / 360
för post-industriellt arv och landskap genom att öka medvetenheten om behovet av metoder och
utbildningsmaterial inom detta specifika område. Partnerskapet utvecklade projektet utifrån
antagandet att arbetet med ett sådant specifikt tema kommer att bidra till att skapa bättre förståelse
mellan formell, icke-formell utbildning, yrkes- och annan utbildning och arbetsmarknaden. Detta kan
lätt förstås genom definitionen av projektets målgrupper.

MÅLGRUPPER
MÅLGRUPP 1

Arbetslösa, fd arbetare som behöver omskolas och även unga vuxna.
Vuxna med färre möjligheter
Projektet syftar till att skapa metoder och material som hjälper till att öka
medvetenheten om nya jobbmöjligheter inom kultur- och kulturarvsektorn. I
det specifika fallet med tidigare arbetstagare är det viktigt att förstå att de är
viktiga för att bevara industriarvet. Så att inkludera dem i postindustriella
arvsprojekt är en möjlighet att omskolas baserat på deras
kunskapserfarenhet.

MÅLGRUPP 2

Yrkesverksamma på institutioner som arbetar med postindustriellt arv och
landskap som saknar metoder för vuxenutbildning för att utnyttja sin
potential. Baserat på arbetserfarenheten från en del anställda i det
nuvarande yrkesgruppen samt från forskning, visar det sig att det saknas
"praktisk" utbildning inom detta område. Den övergripande avsedda
effekten är att öka antalet vuxenutbildningsleverantörer som gärna
använder materialet och att skapa en spridningseffekt där en
vuxenutbildningsleverantör känner sig säker i att använda materialet och
sedan utvecklar framgångsrika sätt att implementera det och även förmedlar
detta till kollegor och delar idéer för att stimulera tillväxten inom detta
användningsområde.
Vuxenutbildare och tränare som saknar kunskaper i att undervisa i
kulturarv. Denna grupp inkluderar lärare på alla utbildningsnivåer (förskola,
grundskola, gymnasium, yrkesutbildning. vuxenutbildning och högre
utbildning).
Vuxenutbildare och utbildare som saknar kunskaper i AR / VR / 360-video.

En av de viktigaste frågorna var att täcka alla aspekter av arbetsupplevelser med de olika
målgrupperna hos de partner som är involverade i detta projekt. VIRAL-partnerskapet består
av specialiserade organisationer för vuxenutbildning, tre offentliga organisationer som arbetar
med kultur och kulturarv samt ett stadsarkiv.
Huvudsyftet är att engagera alla dessa grupper i aktiva och kontinuerliga inlärningsaktiviteter
genom att använda postindustriellt arv och landskap som en pedagogisk resurs. För att
uppfylla detta syfte utvecklade partnerskapet en uppsättning aktiviteter för att förbättra
utbildningskompetensen för såväl yrkesverksamma som arbetar med postindustriellt arv och
ny teknik som grupper som kan använda sådana platser för utbildning genom att hjälpa dem
att förvärva nya färdigheter.

BEHOVSANALYS
Utgångspunkten för utvecklingen av läroplanen för utbildningen var genomförandet av en
behovsanalys bland partners och associerade partners för att verifiera de verkliga
utbildningsbehoven inom det specifika området för postindustriellt arv och AR / VR / 360videor i förhållande till de identifierade målgrupperna. Majoriteten av respondenterna var
yrkesverksamma som arbetar med arv i arkiv och museer eller vuxenutbildning.
På frågan om deras utbildningsbehov angav majoriteten av institutionerna, särskilt arkiv och
museer, behovet av uppdatering av färdigheter inom AR / VR och användning av 360kameror för att göra videor. Utbildningsprogram i arkiv och museer skiljer sig från land till land.
De flesta institutionerna var intresserade av att utveckla icke-formella inlärningsmetoder.
Beskrivningarna av utbildnings- och yrkesutvecklingsbehoven fungerade som ett viktigt
riktmärke för utvecklingen av ett index som utvecklades till en kompetensmatris som
definierade lärandemål, färdigheter, kompetenser och kunskap. Denna låg till grund för vårt
utbildningsmaterial eLearning “Quest”. Områdena definierades som:
Utställning (gör utställningar mer användarvänliga och engagerande)
Utbildning och engagemang för lärare, utbildare och andra yrkesutbildare; engagemang för
arkiv (göra arkiv tillgängliga)
Digitalisering (digitalisering av samlingar och att göra dem tillgängliga online), kommunikation
och spridning till allmänheten.
Utveckla färdigheter i att använda AR / VR / 360 för informell utbildning i kulturarv, arkiv och
museer
Lager- och samlingshantering
Hur man skapar nya audiovisuella dokument för att spela in det immateriella arvet, kulturarv
som drivkraft för utveckling

Majoriteten av respondenterna arbetar inom ramen för postindustriella arv och gav också
information om den industriella typologin som ger oss mer material att använda i
utbildningarna. Denna lista utökades med svaren från vuxenutbildarna. Det var viktigt att
lyckas få de vuxna lärarna att fokusera på användningen av postindustriella kulturarv - som en
förbättring av de "vanliga" studiebesöken - för att bidra till en breddning av
utbildningsmetoderna. Detta kommer att undersökas i kapitlet som den här läroplanen
tillägnar materialet för e-lärande.

VIRAL BEGREPPSRAM
TDen begreppsram som presenteras här, är resultatet av insamlandet av information om bästa
praxis / fallstudier och undervisningsmetoder i det postindustriella tema som genomförts
under de första delarna av ViRAL metodhandbok, ViRAL Web Quest - eLearning materialet
och ViRAL CPD träningskurs läroplan. De undersökta fallstudierna måste omfatta fyra
områden som återspeglar arvsplatsernas och samlingarnas funktion och karaktär, och belyser
den roll de spelar i utbildning och hur de engagerar målgrupper liksom hur de kan stimulera till
ett bredare deltagande:

1.

2.
3.
4.

Samlingar - utbildning används för att fortbilda målgrupper i
arbetet med samlingar (offentliga och privata), dokument,
artefakter, föremål etc.
AR / VR / 360-färdigheter för arkiv- och museipersonal.
AR / VR / 360-färdigheter för vuxenutbildare
Utbildning - där expertis från f.d. arbetare har använts för att tolka,
förklara och ge sammanhang till samlingar, utställningar och
postindustriella platser

Dessutom var fallstudierna tvungna att undersöka bästa praxis i utbildning av före detta
arbetstagare, arbetslösa och unga vuxna för att:

5.
6.

7.

8.

Bli bra guider, förklara och tolka postindustriella samlingar i museer
/ arkiv / kulturarv.
Arbeta med industriella artefakter / industriområden /
anläggningar för att engagera publiken, ge stöd till sektorn och
arbeta tillsammans med yrkesverksamma kring tolkning av
samlingar och utställare.
Arbeta med postindustriella samlingar inklusive gamla fotografier,
arkivdokument, artefakter och föremål i en kontext av konkretion,
deltagande och delad kunskap.
Arbeta med digitala medier och utrustning för att tolka, ge tillgång
till och dela postindustriella samlingar, utställningar och platser.

VIRAL HANDBOK
Denna ViRAL-handbok är utformad för att hjälpa lärare som vill utveckla ett program, en kurs
eller en läroplan som härrör sig från ViRAL-materialet. Guiden är utformad för att ge lärare
och beslutsfattare en övergripande bild av hur vi använder och implementerar ViRALmetoderna i vuxenutbildningen. Inom ramen för VIRAL-projektet utforskas och dokumenteras
det industriella arvet i lokalsamhället. VIRAL strävar efter att erbjuda kunskaper för vuxna
beträffande nya nyckelkompetenser och samtidigt utrusta vuxenutbildare och
yrkesverksamma inom kulturarvet med färdigheter i förmåga till insamling och arkivering av
arvsmaterial. Resurserna i den här handboken kan användas för att stödja teori i praktiken och
ge inspiration kring följande områden: Pedagogiska uppsatser, fallstudier och begreppsram.
2
Varje partner gjorde flera fallstudier enligt riktlinjerna i punkterna ovan och materialet
resulterade i ViRAL metodhandboken. Strukturen i ramverket för innehållet är enbart
vägledande, men kan fungera som en parameter för vuxenutbildare att utveckla sina egna
inlärningsaktiviteter som främjar andra tematiska interaktioner. Forskningen ledde också till
utvecklingen av en ViRAL-kompetensmatris som definierar de lärandemål, färdigheter,
kompetenser och kunskaper som ska utvecklas för slutanvändarna.

2 Annex 2 – Methodology Handbook

LÄRANDEMÅL OCH KOMPETENSMATRIS
Matrisen för lärandemål (LOM) presenterar de nyckelkompetenser som vuxenstuderande ska
uppnå beträffande att ta hand om minnena från sina lokala industriarv. LOM har
sammanställts enligt European Qualification Framework (EQF) som en uppsättning lärandemål
(LO) - när det gäller kunskap, färdigheter och kompetenser. LOM representerar lärandemål på
EQF nivå 3,4 och 5 - i termer av kunskap, färdigheter och kompetenser. LOM hämtas från och
kompletterar den metodiska ramen och illustrerar de nyckelkompetenser och färdigheter som
kan förvärvas genom ViRAL inom vuxenutbildning, informellt och icke-formellt lärande. De
aktuella nyckelkompetenserna utvecklades under utbildningsbehovsanalysen som utfördes av
varje partner med deras lokala arbetsgrupp bestående av experter från respektive områden i
projektet. De följer den nya kommissionens rekommendation om nyckelkompetenser för
livslångt lärande (2018), nämligen: - STEM, språk, digital, läskunnighet, kulturell medvetenhet
och uttryck, entreprenörskap, medborgerlig och personlig, social och lärande. Matrisen
identifierar också vilka utbildningsresurser för VR, AR och 360 som kommer att stödja
utvecklingen av LO. Den är utformad enligt rubrikmetoden och fastställer kriterierna för att
bedöma framsteg relaterade till den komplexitet som krävs av de olika EQF-nivåerna för att
förvärva de förutsedda nya nyckelkompetenserna.

ALLMÄNNA KURSKONCEPT FÖR ARBETE VID POSTINDUSTRIELLA MUSÉER/ ARKIV
/ ARVSPLATSER

Vad kan man göra??
Arbeta med industriella artefakter och
industrianläggningar
Arbeta med samlingar såsom dokument och
föremål
Arbetar med utformningen av en utställning och
processen att installera en utställning
Arbeta som lärare eller guide
Övergripande
Inventering
Forskning Utställningar Utbildning
Besöka ett post-industriellt
museum/arkiv/arvplats
Vad kan man göra?
Engagera utbildningen
Engagera samhället
Organisera och träna människor(till exempel
volontärer, f.d arbetare, etc.)
Ämnesövergripande
Skolor
Yrkesutbildningar: teknik, konst, etc.
Speciella behov
Typer av postindustriella kulturarv och deras
a
användning i yrkesutbildning (konstnärlig)
Vad kan man göra?
Använda post-industriella platser för
utställningar
Använda industriella föremål för konst.
Ämnesövergripande
INDUSTRIELLT ARV OCH KONSTEN
Återanvändning av gamla anläggningar för
placering av kreativa industrier kontra
användning av dem
post-industriellt arv (byggnader,
maskiner,vittnesmål, dokument, etc.) som ett
artistiskt fenomen?

Låsa upp samlingar
Medverkan och deltagande
Representera olika grupper
Etik

Hur ser det socialt målinriktade
museet och arkivet ut?
Vilka är egenskaperna? Vilket arbete
är det engagerat i? Värderingar och
principer
Organisatorisk förändring och frågor. Publikengagemang
Använda teknik

Platsspecifik
Urbant skissande

Olika typer av post-industriella arvplatser och
deras användning i yrkesutbildning (socialt)Vad
kan man göra?
Vilka är de viktigaste frågorna för samhället?
Ämnesövergripande
Globalisering och migration
Identitet
Åldrande befolkning
Arbetslöshet
Miljöförstöring
Hållbarhet
Typer av post-industriella arvplatser och deras
användning i yrkesutbildning (teknisk historia)
Vad kan man göra
Titta på de tekniska processerna. Jämför då och
nu, hur drivs de? Använd postindustriella platser
och deras teknik för att titta på äldre tekniker
och material.
Industriella byar och städer.

Ämnesöver- gripande
Metallindustri Olivolja
Gruvdrift
Varv, hamnar, kanaler,skeppsbyggande. Textil
produktion
Mekanisk industri småskalig. Mekanisk industi
storskalig
(stål).Biltillverkning.
Konserver,
livsmedsindustri
Ångkraft
Mekanisk omvandling av kraft genom
mekanismer
Vattenkraft Pumpning
Moderna TIG, MIG svetstekniker vs bräsning,
oxacetylen och bågsvetsning
Smidesjärn och gjutjärn
Block och talja

Hur levde man?

LÄRARHANDLEDNING OCH HUR MAN GÖR EN KURSPLAN

ViRAL-lärarhandledningen är för vuxenutbildare, inklusive lärare och utbildare på alla utbildningsnivåer,
som vill skapa sin egen skräddarsydda kursplan som en del av en större läroplan. Läraren noterar tips
och idéer om hur man använder ett urval av questar och produktioner för att anpassa en kurs riktad till
sina elevers behov. Den innehåller anteckningar om användning av AR / VR / 360 och annat stödjande
utbildningsmaterial, såsom instruktionsvideor som utvecklats inom projektet. Den visar hur materialet
kan användas i träningsscenarier / moduler / kurser i kombination med ViRAL-questar (läs mer nedan).
Arkiv och museer har en viktig betydelse för utbildningsinstitutioner i form av platser för lärande
utanför skolans väggar. Kombinationen av att besöka industriella arvplatser och utforska deras
historiska situation genom VR / AR / 360-videor och studera historiska dokument om denna
webbplats, erbjuder utmärkta inlärningsmöjligheter inom vuxenutbildning.
Materialet ger studeranden en överblick över effekterna av att använda maskiner i arbetslivet, hur
arbetsförhållandena har förändrats etc. Genom olika exempel skapas inspiration till frågor om
industrihistoriens lokala prägel. Det ger också tips och idéer om hur man använder AR / VR och 360videor för att stödja denna målsättning.
Lärare kommer att be eleverna att, tillsammans med informationen från en virtuell rundtur, jämföra
och kontrastera berättelser från fabriker från sitt eget lokala industriella arv och sammanställa detta till
en slutprodukt - till exempel en blogg eller en vlogg. ViRAL-questarna erbjuder också mycket hjälp och
stöd i denna process (nedan).
Vuxenutbildare kan utveckla material för att stödja undervisning på plats, till exempel i ett museum
eller online via videokonferens, på ett sätt där läraren delar sin skärm med eleverna. De ämnen lärare
kan diskutera med eleverna presenteras, till exempel att göra sin egen utställning, en övergiven fabrik,
en del av staden eller ett personligt föremål. Anteckningarna förklarar vad de är och var man kan hitta
de historiska källorna där original och autentisk information finns om ämnet de undersöker.
Lärarhandledningen hjälper också eleverna att hitta andra källor som kan användas och visa var de kan
få nödvändig information, t.ex. arkiv och museer. Lärarhandledningen diskuterar hur man utvecklar
intervjufärdigheter som ett bra sätt att lära sig mer om det valda ämnet och be eleverna att tänka på
och utforma ämnen för digital dokumentation. Handledningen visar hur och var eleverna kan arbeta
individuellt eller i team. De introducerar eleverna till gratisappar som de kan använda när de skapar sitt
innehåll.
Genom digitaliserade produktioner och dokumentation blir musei- och arkivinnehåll tillgängligt för alla
användare som har tillgång till Internet. Att introducera en virtuell rundtur i en läroplan kan vara
lärorikt och roligt. Lärorikt för att vi får ny kunskap, vi lär känna olika kulturer och olika perspektiv och
använder ny teknik för lärande och roligt eftersom vi självständigt utforskar innehållet som erbjuds oss
på ett sätt och vid en tidpunkt som passar oss.
Våra interaktiva questar är enkla att använda och är utformade för att ge eleverna valet att gå igenom
uppgiftsmenyn i sin egen takt. Det sökbaserade lärandet och deras unika pedagogik innebär en övning
någonstans mellan det seriösa arbetet med att lära sig och det lekfulla spelandet.

Våra questar är organiserade kring elevernas val där deltagarna väljer bland pooler av individuella
questar (introduktion, uppgift, process, avslutning med videor och länkar) som ger erfarenhetspoäng
för att tillgodose behoven hos standarderna och läroplanen. Detta mycket personliga och
skräddarsydda tillvägagångssätt för förmedling av instruktioner i kombination med intressant innehåll
(kulturarv) tror vi kommer att vara ett övertygande och kraftfullt verktyg för lärande och engagemang.
I huvudsak är de 22 questarna uppdelade i åtta nyckelkategorier som är: STEM, språk, digital
kompetens, läskunnighet, kulturell medvetenhet och uttryck, entreprenörskap, medborgerlig, personlig
social och lärande.
Vi har säkerställt att uppdragen är uppdelade i tre nivåer som har följt EQF-nivå 3 till 5. Detta gör det
möjligt för elever med olika förmåga att engagera sig i innehållet och utveckla sina färdigheter och
kompetenser. Eleverna uppmuntras också att använda multimedia och andra visuella hjälpmedel.
Vi har märkt att ”lära” vuxna om kulturarv via konceptet med questar är mycket mer engagerande än
genom traditionella inlärningsmetoder. Questarna är utformade för att använda elevernas tid väl, för
att fokusera på att använda snarare än att leta efter information och för att stödja elevernas tänkande
på nivåer som analys, syntes och utvärdering. Questmodellen vi har använt skapar en mer meningsfull
inlärningsmiljö online.
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