LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Newsletter

Wydanie 3

Lipiec 2009

Drogi czytelniku,
Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS
wybranym do projektu – Claroline about our LMS – Claroline i więcej na temat
smarphonów. Zgodnie z obietnicą, przedyskutujemy także Obiekty Uczenia się. Kolejnym
tematem biuletynu są kursy LearnIT które są tworzone z myślą o grupach docelowych, ale
mogą być używane przez każdego kto jest zainteresowany tematem. Te kursy to: Sieci
komputerowe, Techniczny język angielski oraz materiał o Kobietach w IT.
Konsorcjum projektu LearnIT

W tym wydaniu:

Claroline

Obiekty szkoleniowe

Więcej o
smartphonach

Kursy LearnIT

Claroline – LMS wybrany do LearnIT

Claroline, laureat
bardzo

UNESCO jest

popularną

używaną przez organizacje z 93
krajów. Jest nazywana nie tylko
platformą

e-Learning

Rozwój ścieżki uczenia się

platformą

ale

też

e-

Tworzenie grup studentów
Przygotowanie ćwiczeń online

Working. Platforma jest łatwa do
adaptacji,
użyciu.

elastyczna

i

łatwa

Umożliwia

w
ona

użytkownikowi:
Napisanie opisu kursu
Publikowanie dokumentów w
każdym formacie (text, PDF,
HTML, wideo...)
Administracja publicznymi i
prywatnymi forami

Zarządzanie agendą z
zadaniami i terminami
Publikowanie ogłoszeń
(również przez e-mail)
Proponowanie przypisań w
formie on-line
Oglądanie statystyk
aktywności użytkowników
Użycie wiki to do pisania
wspólnych dokumentów

Dostosowany się do różnych kontekstów kształcenia, Claroline jest nie tylko
odpowiedni dla szkół i uniwersytetów, ale także ośrodków szkoleniowych,
stowarzyszeń i firm.

Co roku, społeczność Claroline spotyka się na dorocznej konferencji
Użytkowników Claroline (ACCU). Jest to niepowtarzalna okazja, aby spotkać
użytkowników

i

twórców

z

wielu

krajów,

wymienić

doświadczenia

i osiągnięcia oraz podyskutować na temat przyszłych wersji Claroline.

Czwarta doroczna konferencja Claroline
Tegoroczna konferencja odbyła się w Brukseli. Konferencja przykładała
szczególną uwagę do społeczności programistów używających Claroline, jak
również

do

społeczności

użytkowników,

umożliwiając

wymianę

idei

związanych z nową wersją platformy.
Zwracając się do różnych odbiorców obecnych i przyszłych użytkowników,
programistów,

szkoleniowców,

administratorów

i

menedżerów

szkoleń

e-learning, ekspertów i menedżerów zasobów ludzkich lub decydentów,
konferencja zawierała różnorodne prelekcje, warsztaty i sesje plakatowe
wokół wybranych tematów.
Oficjalne języki konferencji to angielski, francuski i hiszpański.

Raport na temat technicznych parametrów
smartphonów
Porównanie objęło następujące modele:
ASUS P565
HTC Touch Pro
HTC Touch Diamond
HTC Touch HD T8282
HTC T7272 Touch Pro

Sony Ericsson XPERIA X1
Toshiba Portege G900 3G
HTC Touch Diamond II
Nokia N810
HP iPAQ214
Porównano w nich następujące cechy:
Nazwa i model
Ekran i rozdzielczość
Procesor
Pamięć (RAM/ROM)
Połączenie
System operacyjny
Wsparcie aplikacji
Kompatybilność słuchawek
Cena w euro

HTC Touch Diamond – Typowy smartfon

Obiekty szkoleniowe
Obiekt

szkoleniowy

to

multimedialny

obiekt

zaprojektowany

do

samodzielnego uczenia się w zgodzie z Zasadami Multimedialnego Uczenia
się i towarzyszą mu dane opisujące go i umożliwiające badania, aktualizację
i ponowne używanie.
edukacyjne,

Obiekt uczenia się musi rozważyć specyficzne cele

przekazać

najlepszą

zawartość

do

osiągnięcia

celu

oraz

ćwiczenia i testy szacujące wiedzę kursantów.
Cele
i

obiektu

zawartość

szkoleniowego
modułów,

to

zbadanie

oszacowanie

i

dalsze

rozwijanie

tematu

wiedzy

ucznia

na

tematy

różne

i zawartość modułów oraz demonstracja przykładów, najlepszych praktyk
oraz studiów przypadku.

Przykłady obiektów szkoleniowych:
Aplikacje mobilnego uczenia się

Lekcje audio dla e-learningu

Quizy

Notatki
Slajdy PPT
Dokumenty i linki

Kursy LearnIT
Partnerzy pracują nad zawartością trzech kursów przeznaczonych dla
beneficjentów projektu: profesjonalistów IT pracujących w MŚP i młodych
osób mających dyplomy w dziedzinie informatyki. Te kursy to:
- Sieci komputerowe - kurs e-learning i m-learning - będzie zawierać sześć
modułów. Każdy z nich zbudowany w sposób modułowy. Będą one
składać się z różnych lekcji a każda lekcja będzie składać się z różnych
przedmiotów nauczania. Oznacza to, że uczniowie będą mogli wybrać
czego chcą się nauczyć w ramach jednego modułu i w jakim porządku,
jest tu zarekomendowany pewien porządek. Wszystkie moduły będą
zbudowane w ten sam sposób.
- Techniczny język angielski – e-learning i m-learning – kurs będzie
również w systemie modułowym. Będzie składać się z różnych lekcji
zawierających

różne

obiekty

edukacyjne.

Wszystkie

moduły

będą

zbudowane w ten sam sposób.
- Kobiety w IT – materiał e-learning – będzie zestawem studiów
przypadku/przykładów kobiet które osiągnęły sukces w IT. Będzie on
składał się z 10 różnych historii (po 2 z każdego kraju partnerskiego:
Bułgaria, Włochy, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania) w formie audio,
video i wywiadów-tekstów.
Kursy będą składać się z różnorodnych metod. Teksty, pliki audio i wideo,
grafika,

pokazy

slajdów,

wielokrotnego wyboru.

linki

bo

baz

danych,

bibliografia

i

testy

Dalsze działania projektu

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z planem. 24-25 września odbędzie
się kolejne spotkanie partnerów w Bułgarii. Gospodarzem spotkania będzie
bułgarski partner konsorcjum projektu - Acsymiry Soft.
Będziemy Cię informować o postępie projektu.

