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 Muzică clasică la Academia de Studii Economice

 Viitorul educației. Profesorii hologramă pot preda simultan mai multor elevi
sau studenți din diferite locuri de pe planetă
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Muzică clasică la Academia de Studii Economice
Festivalul SoNoRo continuă astăzi cu un
concert cameral în Aula Magna a Academiei
de Studii Economice din București.
Violoniștii Pavel Vernikov, Anna-Liisa
Bezrodny, Svetlana Makarova, violistul
Vladimir Mendelssohn, violonceliștii Kyril
Zlotnikov, Jan-Erik Gustaffson, pianistele
Diana Ketler și Marianna Shirinyan alături
de chitaristul Alberto Mesirca vor prezenta
un program divers: „Lustig und Traurig”
pentru pian solo de Ludwig van Beethoven,
„Danza caracteristica” și „Danza del
altiplano” pentru chitară solo de Leo
Brouwer împreună cu „Trio Élégiaque” de Serghei Rahmaninov alcătuiesc prima parte a serii. Partea secundă
este dedicată Cvintetului cu pian de Alfred Schnittke și Cinci piese pentru două viori și pian de Dmitri
Șostakovici. Ora de începere este 19:30 iar intrarea este liberă.
SURSA: RADIO ROMÂNIA MUZICAL - http://www.romania-muzical.ro/stire/muzica-clasicala-academia-de-studii-economice/2048931/49/5

Viitorul educației. Profesorii hologramă pot preda simultan mai multor elevi sau
studenți din diferite locuri de pe planetă
Profesorii hologramă sunt viitorul învățământului din întreaga lume. Pe măsură ce tehnologia se
ieftinește, o asemenea teleprezență într-o sala de curs va fi mai accesibilă oriunde exista o conexiune pe
internet. Deocamdată, holograma a fost
testată la o universitate din Londra.
Pare ceva desprins din filmele științificofantastice, și totuși, acesta pare să fie viitorul
educației.
Un profesor, aflat în fața unei camere de
luat vederi, undeva într-un colț de lume,
vorbind simultan mai multor elevi sau
studenți de pe planetă.
Cei de la Școala imperială de afaceri din
Londra susțin că sunt primii care folosesc
aceasta tehnologie în învățământ.
Asemenea holograme au fost folosite
până acum în spectacole costisitoare ale unor
artiști ca Tupac Shakur sau Michael Jackson.
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Din punct de vedere tehnic, holograma aceasta este o imagine bidimensională proiectată pe un ecran
transparent, creând astfel iluzia ca vorbitorul se afla în încăpere.
Când conexiunea pe internet este rapidă vorbitorul poate interacționa cu auditoriul cu o întârziere de
maximum un sfert de secundă.
Holograma nu poate fi văzută bine decât dacă privitorii stau pe întuneric.
SURSA: TVR - http://stiri.tvr.ro/viitorul-educa--iei--profesorii-holograma-pot-preda-simultan-maimultor-elevi-sau-studen--i-din-diferite-locuri-de-pe-planeta_837855.html#view

Important:





Revista presei conţine fragmente preluate, fără nicio modificare, din articolele despre învăţământul universitar ce apar în
presa locală, regională şi naţională.
Academia de Studii Economice din Bucureşti nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în
presă, redate pe această pagina exact în forma în care au apărut în publicaţiile respective.
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).
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