Is IT Green: Makale No. 1
Bilişim Teknolojisinin Kurumlardaki ENERJİ TASARRUFU Araştırması

Proje ortakları:

Is IT Green Projesinin başlıca hedefi Avrupa KOBİ'lerinde BT ve BS
kaynaklarından sorumlu olan kişilere (BS/BT uzmanları ve idari kadro)
kurumlarında BT/BS enerji kullanımından ortaya çıkan ayakizini
azaltmak ve şirketlerindeki pahalı enerji kaynaklarından tasarruf
etme fırsatlarını yakalayarak işletme rekabet gücünü geliştirmeye
yardımcı olmaktır.
Çabalarımızın önemli bir kısmını e-öğrenim materyallerini kısmen
içeren Is IT Green projesine ait ciddi bir oyun oluşturmaktadır. Eöğrenim kursu ve ciddi oyun tüm proje ortaklarımızın ulusal dillerine
çevrilecektir (Bulgarca, Italyanca, İspanyolca, Türkçe, Portekizce,
İsveççe ve Slovence).
Ciddi oyun
problem çözme amacına yönelik gerçek yaşamda
karşılaşılan olayların ve proseslerin simulasyonu. Eğlenceli olabilir,
ama asıl amacı kullanıcıları eğitip tecrübe kazandırmak. Ciddi oyun
zaman zaman oyuncuyu amaçlanan gelişim hedefine ulaştırmak için
eğlenceden feragat edecektir. Sanal ortamların dinamik doğası
“oyuncunun oyuna aktif olarak iştirak etmesini” sağlar. Ciddi oyun, üç
boyutlu öğrenim simulasyonu, dijital oyun bazlı öğrenim, oyun
simulasyonu ve bunun gibi diğer adlarla da tanımlanabilir. Ciddi oyunu
diğer oyunlardan ayıran özelliği ciddi, ölçülebilir, sürdürülebilir
performans ve davranış değişikliklerine ulaşmak için spesifik ve
planlanmış öğrenim çıktılarına odaklanmış olmasıdır.
Ciddi oyunumuzun hedefi oyuncuyu enerji ile ilgili bir çok konuda
eğitmek ve tecrübelendirmek hedefi ile tasarlanmıştır. Gerek yeni
kurulan gerekse mevcut şirketlerde her zaman iyileştirilebilecek yerler,
daha iyiye gitmek ve çevre dostu olmak için fırsatlar vardır.
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Ciddi oyun, Avrupada yerleşik kuruluşların oluşturduğu, KOBİ'lerde ve
BT sektöründeki BT profesyönellerine ve genel halka ücretsiz enerji
verimliliği eğitimi sağlayarak enerji israfını azaltılmalarına ve aynı
zamanda para tasarrufu yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir
ortaklık olan Is IT Green projesi için geliştirildi.
Is IT Green projesinin ciddi oyunu BT tesislerinin enerji tüketimi
değerlendirme ve denetiminde atılan ilk adımları kolaylaştırmak, çok
rastlanan enerji verimsizlikleri ve bunların çözümü hakkında
farkındalığı yükseltmek, çevre yanlısı uygulamalar ile para tasarrufu
arasındaki bağlantıyı anlatmak ve proje altında düzenlenen e-öğrenim
kurs materyalleri ile websitemiz arasında bir köprü oluşturmak için
tasarlanmıştır. Oyun iki düzeyden oluşmaktadır, biri KOBİ BT ofis
ortamını, diğeri ise veri merkezlerini ele almaktadır. Her düzey kendi
içinde üç farklı oyun kısmına ayrılmaktadır. Bu kısımlar sırasıyla
DENETİM, HEDEF ve FIRSATLAR proseslerini temsil etmektedir.
Herkes- çevre dahil- kazanıyor!
21. yüzyıl öğrenim tecrübelerinin 21. yüzyıl çalışanlarının yaşamlarını
yansıtması gerekmektedir! Adı “oyun” olan bir şeyin eğlenceden öteye
gidip gidemeyeceği konusunda kuşkular varsa da, ciddi bir oyunla ciddi
sonuçlar alacağınızı ümit ediyoruz.
Daha fazla öğrenmek için lütfen isitgreen.eu adresli websitemizi ziyaret
edin ve enerji verimliliği üzerine ücretsiz kaynaklarımızı inceleyin!
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