
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie School of Computing to największy wydział informatyki w Irlandii. Oferują 

profesjonalne studia licencjackie, podyplomowe i doktoranckie, które 

charakteryzują się silnym zaangażowaniem branżowym poprzez staże, 

projekty branżowe i akredytację branżową. Mają oni siedzibę w centrum 

Dublina, stolicy Irlandii, która zyskała reputację „Silicon Valley of Europe”. 

Ich wizją działań międzynarodowych jest to, że Szkoła będzie globalnym 

centrum łączącym najwyższego kalibru absolwentów informatyki 

międzynarodowej z globalnym przemysłem ICT. Szkoła Informatyki w DIT ma 

ugruntowane i bogate doświadczenie w wielu aspektach działalności 

międzynarodowej, w tym w realizacji programów studiów licencjackich na 

trzech kontynentach (w Europie, Azji i Afryce) poprzez partnerstwa z innymi 

instytucjami szkolnictwa wyższego. Ich podstawową działalnością są 

programy nauczania o charakterze zawodowym i praktycznym, które są 

wysoce adekwatne do potrzeb miejsca pracy, a przez lata nasz program 

nauczania i metody nauczania ewoluowały, aby sprostać potrzebom 

sektorów, dla których obsługujemy. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie 

mieli bogate i autentyczne doświadczenie edukacyjne oparte na 

rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, zapewniając w ten sposób, że nasi 

absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do adaptacji i 

rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. na wszystkich kursach (dodatkowe 

materiały online, zasoby w Internecie, materiały w klasie online, część oceny 

jest online, studenci wykonują całą swoją pracę online, wykłady online, 

praca zespołowa online…). W przypadku kursów blended learning łączy się 

kontakt twarzą w twarz z pracą online. Ważne jest, aby mieć kontakty twarzą 

w twarz na początku, w środku i na końcu kursu. Szkoła zachęca uczniów do 

bycia ciekawymi, do samodzielnego poszukiwania informacji, wykonywania 

cotygodniowych zadań i współpracy w zespołach online. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkolnictwo wyższe 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

GLOBAL LABS - blended learning Global Software Labs to projekt, który 

został opracowany przez Hublinked Erasmus + Knowledge Alliance, oparty 

na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu GETM3 finansowanego 
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przez Marie Curie we współpracy z TU Dublin School of Computer Science 

(Dublin Institute of Technology stał się Technological University Dublin od 1 

stycznia 2019), Mälardalen University School of Innovation, Design and 

Engineering oraz Telecom Sud-Paris Metodologia nauczania GLOBAL 

SOFTWARE opiera się na projektach, w których biorą udział studenci z 

Europy i Azji z różnych szkół średnich. Moduł jest modułem nauczania 

mieszanego, w którym uczniowie pracują w zespołach nad projektem 

tworzenia oprogramowania, pracując w wirtualnym środowisku 

edukacyjnym. Są pod opieką zarówno akademickich, jak i branżowych 

profesjonalistów, którzy monitorują ich przez 12 tygodni. Moduł Blended 

Learning łączy w sobie zorganizowane prowadzenie kursów z samodzielną 

nauką, rozwiązywaniem problemów, wykładami online, spotkaniami online, 

prezentacjami na żywo, mentoringiem, a także szereg technologii używanych 

do udostępniania oprogramowania, statusu zarządzania projektami i 

dokumentacji. Uczniowie uczestniczą w cotygodniowej sesji transmisji na 

żywo z liderem modułu, przedstawiając status online i prezentując 

prezentacje wskazujące ich postępy, problemy, nad którymi pracują, plany 

na przyszłość i możliwe ograniczenie ryzyka w razie potrzeby. Dobrze 

ugruntowane metodologie oceny są stosowane w innych projektach 

zespołowych wraz z iteracyjnym procesem przeglądu na końcu każdej 

dostawy. „Paule Doyle 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Wykładowcy akademiccy i specjaliści z branży 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Wirtualne środowisko nauki: Brightspace to wirtualna platforma edukacyjna 

dla szkolnictwa wyższego, która integruje naukę i ocenianie studentów w 

jednym narzędziu. Notatki z wykładów, hosting wideo i audio w połączeniu z 

blogami, forami i funkcjami oceniania zapewniają kompleksowe środowisko 

dla wszystkich typów kursów. Studenci mogą przesyłać materiały oceniające w 

wielu formatach, w tym raporty wideo, a dzięki dostosowanym systemom 

rubrick VLE oferuje zaawansowane wsparcie dla różnych typów modułów. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Główne wyzwania związane z Global Labs / Blended Learning: 

• zapewnienie, że uczniowie angażują się i aktywnie uczą; 

• zmotywowanie wykładowców (wykładowca ma do wyboru 

rozwinięcie moduł blended learning i jeśli to robi, ma korzyści. Każdy 

wykładowca, który zdecyduje się stworzyć moduł blended learning, 

musi zobowiązać się do pozostania na kursie przez 2 lata. 

Kluczowe czynniki sukcesu dotyczące Global Labs: 

• wysoka motywacja personelu; 

• ciągłe doskonalenie materiału kursu (każdy kurs musi być odnawiany 

co 2 lata. 

• skupienie się na tym, w czym są dobrzy. 



• Uczniowie mogą zmieniać tempo / miejsce / ścieżkę uczenia się, gdy 

materiał jest mieszany. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Lekcja wyciągnięta z Global Labs: 

• opracowując kurs blended learning, wykładowcy powinni skupić się 

na treści, a nie na produkcji materiału końcowego. 

• potrzebne są dodatkowe zasoby, aby pomóc w tworzeniu wysokiej 

jakości materiałów wideo i audio oraz w celu zapewnienia spójnego 

oznakowania i tworzenia standardów dla wszystkich materiałów, z 

którymi mają do czynienia uczniowie. 

Prowadzący musi włożyć dodatkową pracę w przygotowanie wykładu i 

ćwiczeń aby powiązać teorię wykładu z zadaniami praktycznymi zadawanymi 

na zajęciach laboratoryjnych. Gwarantuje to, że kurs jest spójny. 

Informacje zwrotne i przegląd postępów ucznia są niezbędne, więc kontakt z 

uczniem w laboratoriach umożliwia opracowanie spersonalizowanych 

informacji zwrotnych dla całej klasy. Ta opinia może być dodatkowym 

materiałem wideo lub zmianą materiału laboratoryjnego. 

- praca może być ciężka. Dlatego zawsze potrzebujesz kogoś do pomocy 

(pomoc techniczna). 

Kraj Irlandia 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Technological University Dublin,  

School of Computer Science 
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