Program Academic Training Partner ATP PL
Akademickie Centrum Edukacyjne SUSE Linux
Program ATP umożliwia szkołom średnim oraz wyższym prowadzenie wybranych, autoryzowanych kursów firm
Novell i SUSE w ramach programu nauczania.
Uczniowie szkół oraz studenci mogą przejść pełen autoryzowany kurs i otrzymać certyfikat ukończenia
autoryzowanego przez Novella kursu, równocześnie zaliczając dany przedmiot szkolny.
Firmy Novell i SUSE zapewniają partnerom dostęp do najlepszych dostępnych na rynku materiałów
szkoleniowych, znaczne zniżki na szkolenia, certyfikowane egzaminy oraz licencje na aplikacje używane w
środowisku szkoleniowym.
ATP PL to program polskiego biura firmy Novell i stowarzyszenia PTUN – Open Horizons Poland, dedykowany
tym polskim szkołom i uczelniom, które preferują zlokalizowaną obsługę programu oraz chcą otrzymywać
materiały w języku polskim.

Co szkole daje przystąpienie do programu ATP PL?
dostęp do najnowszych technologii sieciowych systemów operacyjnych,
przygotowanie uczniów bądź studentów do uzyskania uznawanych na całym świecie certyfikatów
zawodowych (CLA, CLP),
przygotowanie do podstawowej obsługi systemów linuksowych – certyfikat „Podstawy systemu SUSE
Linux”
równoległe do zaliczenia szkolnego przedmiotu przygotowanie do egzaminu na certyfikat,
dostęp do kursów, testów oraz materiałów szkoleniowych na wysokim, merytorycznym poziomie,
dostosowanych do wymagań polskich programów nauczania,
możliwość zdawania egzaminu praktycznego CLA PL w języku polskim
pełną obsługę i wszystkie materiały w języku polskim,
vouchery na egzaminy certyfikujące CLP dla nauczycieli i uczniów po znacznie obniżonych cenach,
umożliwienie nauczycielom udziału w kursach przygotowujących do prowadzenia
autoryzowanych szkoleń oraz uzyskania niezbędnych certyfikatów,
zapewnia bezpłatny dostęp do niezbędnego oprogramowania firm Novell i SUSE dla szkoły na
potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych kursów ATP PL,
daje prawo do posługiwania się logo programu ATP PL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoryzowane kursy SUSE Linux w programie ATP PL
•
•
•

3101/3115 (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) — podstawy systemów linuksowych w oparciu o SLES 11;
kurs podstawowy, zgodny z CompTIA Linux +,
3102/3116 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) — administracja systemami linuksowymi, SLES 11,
3103/3117(SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration) — administracja usługami serwerów linuksowych,
SLES 11.

Procedura przystąpienia do programu
•
•
•

Partner ATP PL powinien być szkołą ponadgimnazjalną lub szkołą wyższą.
Należy zgłosić się do programu i podpisać umowę
Przystąpienie do programu jest bezpłatne.

Wymagania prowadzenia kursów autoryzowanych w ramach ATP PL:
1. wniesienie opłaty w wybranej opcji,
2. zatrudnienie instruktora CNI/NAI z certyfikatem CLP lub CLA lub/i przeszkolonego Doradcę Ucznia, wymóg ten
można spełnić (po uzgodnieniu) w czasie 6 miesięcy od podpisania umowy,
3. w autoryzowanych kursach SUSE Linux realizowanych w ramach Programu ATP PL mogą uczestniczyć wyłącznie
uczniowie/ studenci Partnera,
4. autoryzowane kursy SUSE Linux mogą prowadzić wyłącznie nauczyciele posiadający, odpowiednio: certyfikat
CNI/NAI (opcje stacjonarnego lub zdalnego nauczania) lub tytuł Doradcy Ucznia (opcja zdalnego nauczania),
5. autoryzowane kursy SUSE Linux mogą się odbywać w siedzibie Partnera lub zdalnie, z użyciem aktualnych
Materiałów Szkoleniowych,
6. przekazanie do On-Line Education harmonogramu wszystkich autoryzowanych kursów SUSE Linux na każdy
semestr.
Obsługą programu ATP PL (podpisywanie umów, obsługa administracyjna) zajmuje się, z upoważnienia polskiego biura
Novell, firma On-line Education – Novell Alliance Partner, we współpracy ze stowarzyszeniem PTUN OH Poland.

Koordynatorem programu jest dr inż. Lucyna Pyzik (CLP, CNI, NAI).
Wypełnione zgłoszenie do ATP PL w wybranej opcji należy wysłać faksem pod numer 227 202 841 lub mailem na adres:
info@oedu.pl. Pliki zgłoszenia do ATP PL są do pobrania ze strony programu http://oedu.pl
W czasie dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia zostanie przesłana do szkoły umowa partnerska podpisana przez
koordynatora programu.
Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony umowy należy odesłać do biura ATP PL. Do wglądu i pobrania ze strony
http://oedu.pl: dokument ATP PL, umowa.
Po podpisaniu umowy – koordynator ATP PL (nauczyciel) ze strony szkoły przesyła mailem na adres e-mail: info@oedu.pl
deklarację nt wybranego kursu/kursów oraz listę nauczycieli i uczniów biorących udział w programie do Koordynatora
programu w celu rejestracji w programie. Lista powinna zawierać następujące dane: proponowany login, imię, nazwisko,
e-mail. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje mailem dane i instrukcje niezbędne do realizacji szkolenia, w tym: konto
i hasło do portalu edukacyjnego na platformie ilias.
Na adres szkoły zostają przesłane płytki CD, inne materiały oraz faktura na szkołę/uczelnię, zależnie od zamówionej
opcji autoryzowanych szkoleń.
Szkolenie jest monitorowane w portalu edukacyjnym.
Po zakończeniu szkolenia oraz wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych – każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat
ukończenia autoryzowanego kursu (są one przesyłane do nauczyciela na adres szkoły).

Specjalny program przygotowania nauczycieli
Nauczycielom szkół oraz uczelni biorącym udział w programie ATP PL dedykowana jest oferta autoryzowanych przez
Novella kursów e-learningowych (elearning synchroniczny), w cenie około 30% ceny rynkowej tych szkoleń. Ponadto –
bezpłatne konta na portalu ze wsparciem merytorycznym w ramach programu

