Szanowni Państwo,
Witamy w nowym roku szkolnym i akademickim!
Życząc udanego roku chcielibyśmy podzielić się
najważniejszymi wrześniowymi informacjami.

GLOBAL IPD WEEK
W ubiegłym tygodniu odbyły się cokwartalne sesje przygotowane dla
instruktorów w ramach programu Global Instructor
Professional Development Week (GIPD). W trakcie IPD przedstawiamy
najnowsze informacje, nowości i aktualności programu Cisco NetAcad, a
jednocześnie oferujemy sesje techniczne, prowadzone przez naszych
ekspertów i pozwalające na dokładne zrozumienie zwłaszcza nowych kursów i
zagadnień oferowanych w programie. Tym razem w języku polskim
zaoferowaliśmy Państwu dwie sesje
Aktualności Programu – podziękowania dla p. Janusza Korniaka z
Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
Sesja Instructor Forum – poświęcona dobrym praktykom w zakresie
integracji kursów ITE i CCNA w technikum informatycznym na przykładzie
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.
Podziękowania dla p. Alicji Karczmarczyk i p. Daniela Dąbera
reprezentujących Akademię Cisco funkcjonującą w tej szkole
Zapraszamy do wysłuchania nagranych sesji oraz prezentacji z sesji w
języku polskim: TUTAJ
Zachęcamy także do przejrzenia nagranych sesji w języku angielskim
oferowanych w ramach GIPD. NAGRANIA oraz ZAŚWIADCZENIA O
UDZIALE w SESJACH (za udział lub odsłuchanie nagrania minimum
jednej sesji do 7 października ) DOSTĘPNE TUTAJ
Instruktorów zainteresowanych podzieleniem się swoimi dobrymi
praktykami w zakresie integrowania kursów programu Cisco NetAcad z
programem kształcenia w szkole lub na uczelni zapraszamy serdecznie
do współpracy. Kolejne sesje Global IPD week już w grudniu!

SZKOLENIA IT ESSENTIALS
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie instruktorskie IT Essentials dla nauczycieli
szkół ponadpodstawowych, które odbędzie się w Warszawie, Łodzi i Poznaniu.
Szkolenie jest zaplanowane na listopad-grudzień w formacie częściowo
zdalnym. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Kształcenia Instruktorów przy
WSIIZ w Rzeszowie. Zapraszamy serdecznie wszystkich nauczycieli, którzy są
zainteresowani prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem kursu IT Essentials w
swojej szkole. Warunkiem udziału w szkoleniu jest reprezentowanie aktywnej
Akademii Cisco (lub jej uruchomienie)

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE CCNA 1-2
Mamy już wstępne terminy bezpłatnych szkoleń szkoleń instruktorskich CCNA
1-2. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.
Szkolenie odbędzie się częściowo zdalnie w Rzeszowie oraz w innej lokalizacji
wybranej przez większość uczestników.
Przypominamy, że na bezpłatne szkolenie CCNA 1-2 zapraszamy w pierwszej
kolejności aktywnych instruktorów ITE oraz w szkołach, gdzie kursy są
integrowane z programem kształcenia.
Terminy i rejestracja: TUTAJ

SZKOLENIE WEBEX/SPARK
Już 2 października 2018, partner Cisco, firma NetProf Netprof wraz z Ingram
Micro zapraszają na szkolenie: Jak sprawnie i efektywnie komunikować się
na uczelni i z studentami? Nowoczesna komunikacja Cisco
Webex. Szkolenie połączone z demonstracją rozwiazań odbędzie się w godz.
9:30-13:30 w siedzibie Cisco, ul. Domaniewska 39B, Warszawa. Spotkanie jest
przeznaczone dla osób pracujących na uczelniach wyższych.

WARSZTAT SIECI PROGRAMOWALNE
7 listopada 2018 w godz 9:30-18:00 zapraszamy do biura Cisco w Warszawie
na warsztat w zakresie sieci programowalnych Network Programmability with
Cisco APIC-EM oferowany jako uzupełnienie kursu CCNA w ramach programu
Cisco Networking Academy.
Udział w warsztacie umożliwi instruktorom zdobycie uprawnień do prowadzenia
praktycznego warsztatu w zakresie sieci programowalnych ze słuchaczami
kursu CCENT/CCNA.
Warsztat jest przeznaczony dla aktywnych instruktorów
posiadających uprawnienia CCENT , CCNA lub wyższe.
Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim. Wymagana znajomość
technologii sieciowych na poziomie min. CCENT oraz podstaw programowania.
Dokładny opis warsztatu: TUTAJ
Rejestracja: TUTAJ

PACKATHON
Zapraszamy wszystkich instruktorów zainteresowanych tematyką Internetu
Rzeczy do udziału w Packathonie. Podczas Packathonu uczestnicy będą
pracować nad rozwiązaniem problemu z zastosowaniem Internetu Rzeczy i
wykorzystując Packet Tracer. W ramach utworzonych grup Instruktorzy
przygotują rozwiązania w PT i zaprezentują wyniki swoich działań z
wykorzystaniem symulacji. Warsztat będzie dla Państwa także okazją
wypróbowania funkcjonalności Packet Tracera do nauczania Internetu Rzeczy i
poznania nowych metod dydaktycznych.
Warsztat prowadzony będzie w jęz. angielskim i jest przeznaczony dla
instruktorów, którzy ukończyli samodzielnie kurs Intro to IOT (lub dostępny
w jęz polskim Introduction to the Internet of Everything)
Rekomendujemy także samodzielne ukończenie bezpłatnego zdalnego kursu
instruktorskiego IOT Connecting Things
Rejestracja na Packathon: TUTAJ

SELF ENROLL
Przypominamy o możliwości uruchamiania kursów przeznaczonych do
samodzielnej nauki w trybie samodzielnej rejestracji.
Instrukcję utworzenie takiego kursu znajdziecie Państwo TUTAJ

SOCIAL MEDIA
Zapraszamy do polubienia naszych stron na
FB @CiscoNetAcadPolska
Instagramie @netacadpolska

Zachęcamy do korzystania z naszych postów i wykorzystywania ich w
Państwa komunikacji ze słuchaczami programu Netacad.
Czekamy na opinie Instruktorów i studentów o programie NetAcad - w każdy
poniedziałek dzielimy się nimi w naszych kanałach. Na najciekawsze cytaty
-wypowiedzi o programie czekają nagrody (prosimy o kierowanie ich na adres
asepiolo@cisco.com)
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