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Drogi czytelniku,
Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu
chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu rekrutacji i procesu testowania oraz
zaprezentować nasze kursy. Będziemy nadal informować Cię o realizowanych
działaniach. Mamy nadzieję że nasz biuletyn okaże się dla Ciebie interesujący.
Konsorcjum projektu LearnIT

W tym wydaniu:

Rekrutacja i
testowanie

Podręcznik o platformie

...o naszych kursach

Postęp projektu

Rekrutacja i testowanie
Czas od wydania ostatniego biuletynu był bardzo pracowity dla wszystkich
partnerów. Musieliśmy nie tylko wdrożyć ostateczne zmiany w systemie
LearnIT ale też znaleźć tutorów i zaangażować naszych testerów. Pomimo że
faza testów rozpoczęła się kilka miesięcy temu, w rzeczywistości rozpoczyna
się ona dopiero teraz. Cały proces jest realizowany zgodnie z planem,
przygotowanym przez zewnętrznego eksperta. Zgodnie z tym planem,
testowanie opracowanych kursów będzie się koncentrować na diagnostyce
technicznej

związanej

z

wykrywaniem

i

korekcją

błędów

struktury

materiałów dydaktycznych. Uwagi przedstawione przez uczestników badań
pilotażowych, jak również wszelkie inne rozpoznane wady programowania
pomogą w poprawie i przygotowaniu ostatecznej wersji kursów. Proces
testowania zapewni nam opinię przedstawicieli użytkowników docelowych
dotyczących istotnych aspektów kursu -

treści praktycznej, przydatności

w pracy i pożądanego poziomu umiejętności, które powinny zostać osiągnięte
dzięki kursom.
Forma dominująca, w odniesieniu do kursów e-learning i –m-learning
powinna

być

modelem

samodzielnego

uczenia

się

która

pozwala

użytkownikowi dopasować się do czasu, warunków i intensywności pracy
z kursem. Wszyscy użytkownicy będą wspierani przez tutorów, których rola
to nie tylko wprowadzenie metodologii i prezentacja celów, metod i narzędzi
kursu, ale również koordynacja i wsparcie pracy użytkowników z kursem.
Podczas

procesu

rekrutacji,

staraliśmy

się

upewnić

że

użytkownicy

przynależą do grupy docelowej. Kryteria wyboru:
preferowane kobiety;
osoby pracujące na polu zawodowym w IT (w MŚP);
osoby z MŚP używające technicznego języka angielskiego.
W niektórych krajach łatwiej było znaleźć kobiety niż mężczyzn, ale udało się
nam znaleźć również kobiety.

Rzeczywiste testowanie rozpoczęło się spotkaniem początkowym uczestników
z wykładowcami, na którym przedstawiono program i strategię prezentacji
materiałów oraz technicznych możliwości systemu, zależności pomiędzy
modułami m-learning i e-learning, zakup materiałów i sprawdzanie wiedzy
zdobytej w ramach kursu. Przedstawiono również oczekiwania opiekunów
dotyczące konsorcjum LearnIT, uwagi merytoryczne związane z narzędziami
i oceną ich działania.

…o naszych kursach
Obecnie system składa się z platform e-learning i m-learning przeznaczonych
dla

specjalistów

IT,

którzy

są

zatrudnieni

w

małych

i

średnich

przedsiębiorstwach. Zachęcamy użytkowników do rejestracji i zapisania się
na kursy Sieci komputerowe, Techniczny j. angielski i obejrzenia prezentacji
na temat kobiet w IT, ich przeżyć i sukcesów.
Kursy są zbudowane ze szczególnym naciskiem na kobiety adresując aspekty
zarówno do profesjonalistów IT którzy pracują w sektorze MŚP i osób
indywidualnych które ukończyły uniwersytety na kierunkach IT.
SIECI KOMPUTEROWE
Oczywiście kurs "Sieci komputerowe" jest przeznaczony dla specjalistów IT
pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, którzy chcą poszerzyć
swoją wiedzę w zakresie struktury sieci i jej funkcjonalności. Kurs
przeznaczony jest dla samodzielnego kształcenia i przedstawiony w formie 12
modułów: Podstawy sieci, Punkt odniesienia Open System Interconnect
(OSI), Elementy sieci, Podstawy TCP / IP, Adresowanie TCP / IP, Usługi
sieciowe, Właściwości TCP / IP, Techniki transmisji danych, Instalacja
i konfiguracja systemu operacyjnego sieci, Prowadzenie i wspieranie sieci,
Bezpieczeństwo sieci i Rozwiązywanie problemów.

Sekcja teoretyczna składa się z prezentacji audiowizualnych, podczas gdy
praktyczna jest zbudowana wokół interaktywnych ćwiczeń, np. „przeciągnij
i upuść‟, sekwencja, łączenie w pary, prawda lub fałsz lub mapy i obrazki.
Oto jak wygląda nasz kurs “Sieci komputerowe” . Wszystkie kursy zostały
przygotowane w tym stylu.

Okno kursu Sieci komputerowe

TECHNICZNY J. ANGIELSKI
Oczywiście kurs "Techniczny język angielski" jest przeznaczony dla osób już
pracujących w dziedzinie IT, którzy mają podstawy języka angielskiego, ale ze
względu na konieczność zrozumienia dokumentacji technicznej, stosowanej
w ich pracy chcą lub muszą poprawić swoje umiejętności językowe.
Kurs składa się z 6 modułów, które wprowadzają słownictwo związane
z terminologią techniczną IT. Każdy moduł jest podzielony na trzy części:
czytanie, słownictwo i gramatyka. Pierwsza część jest oparta na scenariuszu
i przedstawia dzień z życia kobiety pracującej. Kobieta na stanowisku

kierownika

przedsiębiorstwa,

ma

za

zadanie

zaprojektowanie

sieci

komputerowej w przedsiębiorstwie. Uczestnicy kursu, wraz z głównym
bohaterem, odkrywają struktury sieci, topologię magistrali lokalnej, tajniki
tworzenia, funkcję firewall, analizy kosztów związanych z utrzymaniem sieci
i sposoby rozwiązywania problemów. Wykorzystanie technicznego słownictwa
i gramatyki jest wielokrotnie używane w interaktywnych ćwiczeniach
i testowane po krótkiej weryfikacji prostych zasad gramatycznych.
KOBIETY W IT
Prezentacje “Kobiety w IT” mają na celu zachęcenie kobiet do rozważenia
podjęcia zatrudnienia w IT poprzez prezentację profile kobiet które już tam
pracują. Historie kobiet łamią stereotyp mówiący o tym że "IT jest domeną
mężczyzn", poprzez wykazanie, że w tym zawodzie kobieta może zrobić
karierę i połączyć ją z życiem rodzinnym. Te krótkie prezentacje wideo
stanowią przekrój z dnia 10 kobiet pracujących w IT w pięciu krajach:
Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce i Hiszpanii.

Podręcznik o platformie
W celu ułatwienia użytkowania platformy, stworzyliśmy podręcznik który jest
dystrybuowany wśród uczestników i dostępny do ściągnięcia z naszego
portalu. Wspiera on użytkownika w niezależnym użytkowaniu danych
narzędzi edukacyjnych. Podręcznik jest używany zarówno podczas kontaktu
z tutorem i podczas procesu samodzielnej edukacji. Zawiera on następujące
informacje:
Wymagania techniczne i sprzętowe związane z realizacją kursu;
Cel kursu wraz z odbiorcami;
Efekty edukacyjne wynikające z realizacji kursu;
Umiejętności które powinny być rozwijane w ramach kursu;
Metodologia

(mini-wykłady,

prezentacje,

weryfikujące wiedzę, umiejętności itd.);

aplikacje-ćwiczenia

„Ścieżka‟ kursu wyznaczająca porządek (możliwe scenariusze
realizacji) jednostek dydaktycznych;
Formy konsultacji i komunikacji z tutorem dające możliwość
odebrania wsparcia technicznego i merytorycznego w przypadku
problemów z realizacją kursów;
Bibliografia i inne odniesienia dające możliwość dalszego rozwoju
wiedzy osiągniętej w ramach kursu.

Postęp projektu
Oprócz procesu testowania jesteśmy w trakcie przygotowań krajowych
seminariów i zbierania materiałów do promocyjnego CD. Kolejnym zadaniem
jest przygotowanie do następnego i ostatniego spotkania w Manchesterze.
Odbędzie się ono 9-10 września 2010. Spotkanie będzie służyć do
podsumowania wszystkich prac, oceny współpracy i do ostatnich decyzji
dotyczących poprawy naszych wyników. Planujemy również dyskusję na
temat przygotowania raportu końcowego.

Następne wydanie
Następne wydanie będzie dostępne w październiku 2010. Zaprezentujemy
końcowe produkty, powiemy o seminariach i pokażemy kilka obrazków
z Manchesteru.

