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Drogi czytelniku,
Z przyjemnością przedstawiamy czwarte wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu
chcielibyśmy zaprezentować Ci spotkanie w Madrycie (Hiszpania), powiedzieć więcej
o postępie projektu i o tym, co planujemy zrobić. Będziemy w dalszym ciągu informować
o aktualnych działaniach. Mamy nadzieję, że nasz biuletyn okaże się dla Ciebie
interesujący.
Konsorcjum projektu LearnIT

W tym wydaniu:

Articulate
Presenter
Tworzenie
efektywnych
obiektów
szkoleniwych
Następne
wydanie
Postęp projektu

Budowa efektywnych obiektów edukacyjnych
Tworzenie obiektów edukacyjnych może być uważane za proste i dla wielu
osób pracujących w ICT na pewno takie jest, ale nie wszystkie materiały
szkoleniowe są dobrze przygotowane lub jasne i efektywne. Planując obiekty
edukacyjne, trenerzy powinni rozważyć ważne aspekty takie jak branie pod
uwagę celu procesu wybierając zawartość, która będzie wspierać ten cel.
Aby zainteresować użytkownika kursem, dobrze jest zaoferować mu
alternatywną ścieżkę poprzez cele edukacyjne i prezentowany materiał, co
jest podstawą dobrze zaplanowanych obiektów edukacyjnych.

I wreszcie,

kursanci powinni mieć możliwość sprawdzenia się poprzez wypełnianie
quizów.
Zawsze bierz pod uwagę cel edukacyjny
Wybierz znaczącą zawartość
Zaoferuj kursantowi wybór ścieżek uczenia się
Zaplanuj odpowiednią prezentację PPT
Zaoferuj konstruktywny feedback (quizy ewaluacyjne)

Articulate Presenter
Articulate Presenter to narzędzie konwertujące PowerPoint do Flash mające
na celu projektowanie kursów e-Learning. Jest proste w użyciu i produkuje
jasne, przyjazne użytkownikowi prezentacje w kilka minut. Interfejs jest
prosty i intuicyjny, Articulate Presenter daje dobre połączenie opcji
publikowania i wiele użytecznych cech które sprawiają że jest lepszy od
innych narzędzi. Główne elementy to:

Articulate Presenter
This is the core of the suite. Articulate Presenter makes it easy to add
interactivity and narration to PowerPoint slides.

Articulate Engage
Easy-to-use templates let you create rich-media interactivity in minutes.

Articulate Quizmaker
Easily create professional, custom Flash quizzes and surveys.

Articulate Video Encoder
Easily converts your videos into the popular Flash video format.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Articulate Presenter i dowiedzieć się jak
projektować obiekty uczenia się - ściągnij jeden z produktów projektu:
Przewodnik tworzenia m-learningu wspieranego przez e-learning
z naszego portalu: www.learnit-ict.eu.

Postęp projektu
Kurs Kobiety w IT
Materiał do kursu został stworzony i zawiera dziesięć historii sukcesu kobiet
pracujących w IT z pięciu krajów: Bułgarii, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii. Historie zostały zrealizowane jako wywiady wideo z tekstem.
Kurs sieci komputerowych
Kurs

sieci

komputerowych

jest

realizowany

jako

kursu

i m-learning i będzie zawierać 12 modułów.
Moduł I - Podstawowe koncepcje sieci
Moduł II – Model OSI
Moduł III – Komponenty sieci
Moduł IV – Podstawy TCP/IP
Moduł V – Adresowanie TCP/IP
Moduł VI – Usługi sieciowe
Moduł VII – Narzędzia TCP/IP
Moduł VIII – Sieci bezprzewodowe i technologie WAN
Moduł IX – Implementacja sieci
Moduł X – Utrzymywanie i wspierania sieci
Moduł XI – Bezpieczeństwo sieci
Moduł XII – Rozwiązywanie problemów
Każdy moduł zawiera następujące sekcje:
W SKRÓCIE
Główna sekcja modułu
PORADY
SŁOWNIK

e-learning

Każdy moduł będzie zawierać test pozwalający na weryfikację zdobytej
wiedzy.
Kurs technicznego j. angielskiego
Kurs technicznego języka angielskiego jest realizowany zarówno jako kurs elearning i m-learning. Uczestnicy nauczą się języka z naciskiem na kwestie
techniczne. Kurs jest podzielony na sześć modułów:
Moduł I – Networking
Moduł II – Firewalle
Moduł III - Technologia Local Bus
Moduł IV – Budowa sieci
Moduł V – Niemetryczna komenda przytrzymania
Moduł VI – Jak działa TCP
Każdy zawiera następujące sekcje:
Sekcja A – CZYTANIE
Sekcja B – STUDIUM SŁÓWEK
Sekcja C – GRAMATYKA

Upowszechnianie ze spotkania w Nessebarze
Jednym z rezultatów spotkania partnerów w Nessebarze w Bułgarii było
zdefiniowanie elementów prezentacji, które będą używane do wszystkich
kursów. Przykład standardowej prezentacji ze wskazówkami dla twórców
został przygotowany przez partnera włoskiego.

Przykład slajdu tytułowego

Module 1
subtitle

Przykład slajdu z przeglądem

Overview
1.Please insert in this slide
2.The list
3.With the titles of the themes
4.To be dealt with
5.In your lesson
6.Font: Lucida Sans Unicode 27

Przykład slajdu z tytułem

The teacher should use the black colour for the
text and use the bold characters for main concepts

Przykład slajdu z tytułem

Text Lucida Sans Unicode 24
Each lesson should last about 15 minutes.
It is strongly recommended to prepare about 15/20
slides for each lesson.




Point 1
Point 2
Point 3

Przykład slajdu z konkluzją

Text Lucida Sans Unicode 24
Each audio lesson should end with a brief
summary of the subjects previously presented
showing the links among the different topics.

Partnerzy

pracują

nad

rozwojem

poszczególnych

modułów

używając

powyższych przykładów. Pierwsze moduły powinny pojawić się bardzo
szybko.
Partnerzy mieli okazję odwiedzić w ramach spotkania stare miasto Nessebar
– umieszczone na liście dziedzictwa UNESCO.

Postęp projektu
Projekt jest promowany przy użyciu ulotek, artykułów promocyjnych,
promocji poprzez telefon, e-mail i bezpośredniej (spotkania z grupą docelową
projektu).

Następne wydanie
Następne wydanie będzie dostępne w Styczniu 2010. Dowiesz się o postępie
projektu w kwestii przygotowania kursów, następnego spotkania w Hiszpanii
i promocji projektu.

