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Drogi czytelniku,
Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy
powiedzieć Ci o ostatnim spotkaniu w Manchesterze, poinformować o postępie
i końcowych produktach projektu. Mamy nadzieję, że nasz biuletyn okaże się dla Ciebie
interesujący.
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Ostatnie spotkanie w Manchesterze
Ostatnie spotkanie w ramach projektu LearnIT miało miejsce 9-10 września
w Manchesterze (Wielka Brytania). Partnerem goszczącym był OAKE Europe
– brytyjski partner w projekcie LearnIT.
W spotkaniu brali udział partnerzy ze wszystkich krajów biorących udział
w projekcie.
Spotkanie było okazją do podsumowania projektu i produktów końcowych
oraz dyskusji nad raportem końcowym.

Zdjęcie ze spotkania LearnIT w Manchesterze (Wielka Brytania)

Partnerzy przedyskutowali proces testowania w każdym kraju. Liczba
uczestników testowania została ustalona następująco: Wielka Brytania – 25,
Hiszpania – 25, Włochy – 25, Bułgaria – 25, Polska – 50
Partnerzy rozmawiali również o aspektach powiązanych z upowszechnianiem
i trwałością projektu. Dzielili się pomysłami na temat możliwości używania
końcowego produktu w większym stopniu.
Ostatnie spotkanie było też częściowo poświęcone na dyskusję nad
przygotowywanym raportem końcowym.

Zdjęcie ze spotkania LearnIT w Manchesterze (Wielka Brytania)

Koniec fazy testowania
Faza testowania trwała trzy miesiące. Testowanie obejmowało wszystkie trzy
kursy:




Techniczny angielski
Sieci komputerowe
Kobiety w IT

Opinie na temat kursów prezentowano na forum dyskusyjnym. Wpisy na
forum posłużyły do ulepszenia technicznych i merytorycznych aspektów
kursu.

Zrzut ekranu finalnej wersji kursu “Sieci komputerowe”

Proces testowania był realizowany we wszystkich pięciu krajach
partnerskich. Testy opracowanych kursów skupiały się na diagnostyce
technicznej połączonej z wykrywaniem błędów i korektą stworzonych
materiałów dydaktycznych.
Komentarze udzielone przez uczestników testów pilotażowych, włączając
również mniejsze niedociągnięcia w programowaniu, wpłynęły na ostateczną
wersję kursów.
Celem procesu testowania było odkrycie opinii przedstawicieli użytkowników
docelowych dotyczących zawartości merytorycznej kursów, oraz ich
praktycznej przydatności w wykonywanej pracy.
Biorąc pod uwagę metodologię procesu uczenia się przy użyciu systemu
LearnIT, bazującym na kursach e-learning i m-learning, zakładamy
możliwość jednoczesnego wykorzystania dwóch uzupełniających się trybów
realizacji kursów.
Głównym celem kursów e-learning i m-learning jest proces samodzielnego
uczenia się.

Postęp projektu
Partnerstwo opublikowało finalne wersje kursów e-learning i m-learning
(poprawiane w ramach procesu testowania).
Platforma e-learning jest dostępna pod adresem:
http://learnit-ict.eu/claroline
Platforma m-learning jest dostępna pod adresem:
http://learnit-ict.eu/m
Projekt jest upowszechniany przy użyciu ulotek, artykułów promocyjnych,
promocji przez telefon, e-mail i w formie bezpośredniej (spotkania z grupą
docelową projektu).

Zrzut ekranu finalnej wersji kursu “Techniczny angielski”

Aby rozpocząć kurs:


Wejdź na platformę (e-learning lub m-learning).



Wybierz wersję językową (Angielski, Bułgarski, Hiszpański, Włoski
i Polski).



Stwórz konto użytkownika (wpisz imię, nazwisko, login, utwórz
i potwierdź swoje hasło).



Zaloguj się do konta używając nazwy użytkownika i hasła.



Wybierz “Zapisz na kurs” i wybierz ten, którym jesteś zainteresowany.
Zobaczysz krótki opis kursu i kontakt do odpowiedniego tutora.



Po zapisaniu, kliknij “Moja lista kursów”, a następnie nazwę kursu.



Wybierz “Ścieżka uczenia się” i kliknij na swój kurs.



Teraz możesz rozpocząć kurs.

Przyszłość LearnIT
Pod koniec realizacji projektu partnerzy opracowują raport końcowy. Będzie
to podsumowanie działań i produktów projektu.
Koniec realizacji projektu nie oznacza końca realizacji działań. System
e-learning i m-learning przygotowany w ramach projektu LearnIT będzie
używany w wymiarze międzynarodowym przez konsorcjum projektu.
System będzie promowany wśród współpracujących przedsiębiorstw,
stowarzyszeń i instytucji edukacyjnych (uniwersytety i szkoły wyższe).
Partnerzy będą promować LearnIT podczas wdrażania swoich działań
edukacyjnych – kursów szkoleniowych, warsztatów i seminariów. Jesteśmy
przekonani, że system jest innowacyjny i użyteczny i może być wykorzystany
w szerokim zakresie.
Dziękujemy za przeczytanie biuletynu projektu LearnIT i zachęcamy do
używania końcowego produktu projektu.

