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Уважаеми читателю,
С удоволствие ви представяме шестия брой на бюлетина на проект LearnIT. Бихме
желали да ви представим по-подробно курсовете по проект LearnIT, тъй като бяха
направени значителни промени, както и изгледи от Мадрид, където се проведе
последната работна среща. Тъй като се приближаваме към последната фаза на
проекта - тестването, ще споменем няколко думи за неговата подготовка.
Надяваме се да предизвикаме Вашия интерес!.
От екипа на проекта

В този брой:

За курсовете
В процеса на разработка курсовете бяха актуализирани. Външните
оценители ни изпратиха препоръки за подобряването им. Нови идеи
бяха споделени от партньорите и бъдещите потребители с цел по-добро
адаптиране на курсовете към нуждите на целевата група. Курсовете бяха
променени, за да се вземат под внимание мненията на всички
заинтересовани страни.
По отношение на модула Жените в ИТ сектора партньорите решиха,
че ще е по целесъобразно интервютата да бъдат под формата на кратки
видео презентации, придружени от записи, които описват успешното
професионално развитие на жени, работещи в доминирания от мъже ИТ
сектор.
Крайният вариант на курса МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИ е близък до
първоначалния. Бяха само добавени допълнителни слайдове към всеки
модул, за да може курсът да придобие по-голяма интерактивност.
Курсът ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ беше видоизменен до голяма
степен. Беше използван по-иновативен начин за представяне на
материала

–

сценария.
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представени под формата на разказ, който би бил по-интересен за
обучаемия. Бяха променени и заглавията на модулите, които в момента
са: I – Мрежи, II – Топология, III – Изграждане на мрежа, IV - Сигурност
(защитни стени), V – Разходи, свързани с изграждането на мрежи, VI –
Отстраняване на повреди.
Убедени сме, че промените ще направят курсовете по-интересни и пополезни за потребителите. За да сме сигурни, че работим в правилната
посока по отношение на методиката, се обърнахме към декана на
факултета по Информационни технологии и мениджмънт в Рзешов,

който е експерт в областта на мобилно и електронно обучение. Според
него предлаганата от нас система е иновативна:
“Създадена обучителна система по проект „LEARN-IT‟ – мобилно
обучение, подкрепено от електронно обучение, е иновативна по
своята същност и отговаря на съвременните тенденции в
дистанционното обучение.”
и методиката е подходяща:
“методиката на представяне на съдържанието на курсовете не
буди никакво съмнение …”

Среща в Мадрид
Четвъртата международна среща беше организирана в Мадрид от
испанската партньорска организация – Femxa Formación, Виго.

LearnIT consortium members at the meeting in Madrid

Бяха обсъдени подобренията във връзка със системата по проект
LearnIT и подготовката на тестването на продуктите. Като се използва

метода «мозъчна атака», бяха намерени отговори на следните въпроси
„Как да се направи системата възможно най-лесна за употреба?”, „Как да
се направи подбора на обучаеми?”, „Къде да се намерят обучаеми, които
са представители на целевата група и желаят да се обучават в
предлаганите курсове?», «Как да се отчита напредъка на обучаемите?».
Залата, където бе проведена срещата, беше с изглед към една от
главните улици на Мадрид - Gran Via.

Една от очарователните сгради на Gran Via

Срещата се проведе в рамките на два дни. Бяха обсъдени всички
аспекти на проекта. Освен това успяхме да разгледаме центъра на града
и да опитаме местаната кухня в традиционен испански ресторант.

Подготовка за тестването
Разработването на системата и реализирането на измененията отнеха
много
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потребителите. Друга много важна задача е осигуряването на тютори по
време на пилотното тестване. Наличието на тютори беше препоръчано от

експертите и партньорството единодушно се съгласи с тяхното мнение.
Всеки партньор ще има по двама тютори – един за курса Компютърни
мрежи и един за курса Технически английски.
Тестването ще се осъществи според плана за тестване, изготвен от
външния ни експерт. В него са описани следните неща::


работна програма-график



подбор и спецификация на целевите групи



описание на методиката на пилотното тестване



инструменти и техники за валидиране.

Ако се изпълнят указанията и обучаемите се идентифицират правилно,
ще има възможност за получаването на смислена обратна връзка.
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провеждането на конференция във Висшето училище по икономика в
Тарнов, Полша, където беше представен проект LearnIT, неговата
система и курсове. Присъстваха повече от 100 души – предимно
студенти от университета, които също принадлежат към нашата целева
група, тъй като много от тях учат и работят едновременно.

Конференцията в Тарнов, където беше представена системата и нейните курсове.

Тъй като след конференцията бяха зададени много въпроси, очакваме
някои от присъстващите да участват в пилотното тестване.

В следващия брой
Следващият брой ще излезе през юли 2010. По това време трябва да сме
готови за тестването на системата, което означава, че нейната първа
работеща версия ще бъде достъпна за по-широка публика.

