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Drogi czytelniku,
Prezentujemy z przyjemnością szóste wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu cchemy
powiedzieć Ci więcej na temat kursów LearnIT, ponieważ wprowadzamy pewne istotne
zmiany w ich przygotowaniu, ponadto chcemy pokazać kilka obrazków z Madrytu, miasta
w którym miało miejsce ostatnie spotkanie partnerów. Jesteśmy coraz bliżej do bardzo
ważnego etapu projektu – testowania, chcemy więc powiedziec kilka słów o jego
przygotowaniu Mamy nadzieję, że nasz biuletyn okaże się dla Ciebie interesujący.
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Więcej o kursach
Kursy zmieniają się wraz z ich rozwijaniem. Tworząc je bazowaliśmy na
rekomendacjach zewnętrznego eksperta, który doradził jak kursy powinny
wyglądać. Zmodyfikowaliśmy poprzednie ustalenia w zgodzie z sugestiami
eksperta, partnerów i przyszłych użytkowników.
W kwestii kursu KOBIETY W IT zgodzono się, że ta sekcja mogłaby być
bardziej interesująca, gdyby filmy wideo były w formacie krótkich prezentacji
wideo
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kobiet

zatrudnionych w zdominowanym przez mężczyzn świecie IT.
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SIECI

KOMPUTEROWE

będzie

bliższy

do

oryginalnego planu. Wciąż powiększamy go dodając więcej slajdów do
każdego modułu i czyniąc go bardziej interaktywnym.
Duże zmiany wprowadzono do kursu TECHNICZNY J. ANGIELSKI. Metoda
nauczania będzie zmieniona, tak aby była bardziej innowacyjna, w formie
scenariuszy które będą pojawiać się w przebiegu kursu. Zdecydowano, że
sześć modułów będzie mieć formę historii, dzięki czemu będą bardziej
interesujące dla czytelnika. Zmieniamy także tytuły modułów, które teraz sa
następujące - I – Sieci, II – Topologia, III – Budowanie sieci, IV Bezpieczeństwo (firewalle), V – Koszty sieci (ekonomia), VI – Rozwiązywanie
problemów.
Mamy nadzieję, że kursy w nowej wersji będą się podobać użytkownikom
bardziej, niż w wersji poprzedniej. Aby upewnić się, że idziemy w dobrym
kierunku z metodologią nauczania, poprosiliśmy o opinię eksperta w elearningu i m-learning – Dziekana Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. W jego opinii, system jest innowacyjny:

„Opracowany system szkoleniowy „LEARN-IT”, oparty na koncepcji mlearningu, wspieranym przez e-learning, ma wyraźnie innowacyjny
charakter i wpisuje się we współczesne tendencje kształcenia na
odległość.”
Również metodologia jest odpowiednia:
…traktując kurs m-learning jako komponent systemu, bazującego na
wsparciu e-learning, metodologia prezentowanych treści nie budzi
zastrzeżeń…

Spotkanie w Madrycie
Czwarte międzynarodowe spotkanie miało miejsce w Madrycie. Organizacją
goszczącą był partner hiszpański – Femxa Formación z główną siedzibą w
Vigo.

Członkowie konsorcjum LearnIT na spotkaniu w Madrycie

Główna dyskusja dotyczyła ostatnich poprawek do system LearnIT i
przygotowań do fazy testowania. Miała miejsce burza mózgów i zadano wiele
pytań. Jak uczynić system możliwie łatwym w użyciu? Jak zorganizować

rekrutację? Gdzie znaleźć ludzi reprezentujących nasze grupy docelowe i
chcących spędzić czas na przejście kursów i wypełnienie testów? Jak śledzić
postępy uczestników?
Widok z okna pokoju spotkania wychodził na jedną z głównych ulic Madrytu,
piękną i interesującą Gran Via.

Jeden z budynków na ulicy Gran Via

Spotkanie trwało dwa dni. Mieliśmy czas na dyskutowanie aspektów
projektu, ale również zwiedzenia miasta i wypróbowania lokalnej kuchni w
tradycyjnych hiszpańskich restauracjach.

Przygotowanie do testowania
Prace nad systemem zajmują wiele czasu, ale musimy pomyśleć też o
rekrutacji uczestników do testowania. Kolejnym istotnym zadaniem jest
znalezienie tutorów, którzy będą dostępni dla kursantów w całym okresie
testowania. Obecność tutorów była rekomendowana przez ekspertów i
konsorcjum całkowicie się z tym zgadzało. Każdy partner znajdzie dwóch

tutorów, którzy będą wspierać kursantów w kursach sieci i języka
angielskiego.
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przygotowywał recenzję system. Oczekujemy, że ten plan pomoże partnerom
specyfikację następujących aspektów:
proces testowania wraz z podziałem czasowym,
specyfikacja i wybór grupy docelowej.
opis metodologii pilotażu
techniki i narzędzia walidacji.
Jeśli powyższe elementy będą zaadaptowane i uczestnicy dokona się
poprawnej identyfikacji uczestników, pozwoli to na uzyskanie znaczącej
reakcji, która będzie generować dalsze działania po projekcie.

Konferencja w Polsce
Jednym

z

większych

wydarzeń
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konferencja

upowszechniająca w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie,
gdzie zaprezentowano projekt LearnIT i poszczególne kursy.

Publiczność

składała się z około stu osób. Byli to głównie studenci MWSE którzy należą
do naszej grupy docelowej, ponieważ wiele z nich pracuje i studiuje w tym
samym czasie.

Conference in Tarnów, on which LearnIT system was presented.

Otrzymaliśmy sporo pytań po prezentacji, dlatego też oczekujemy że
niektórzy z uczestników będą uczestniczyć w testowaniu.

Następne wydanie
Następne wydanie będzie dostępne w lipcu 2010. W tym czasie będziemy
gotowi do testowania przez użytkowników, co oznacza że pierwsza wersja
systemu LearnIT będzie gotowa do testowania i dostępna dla szerszej grupy
użytkowników.

