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Уважаеми читателю,
Представяме ви петия брой на бюлетина по проект LearnIT, в който ще ви
запознаем с курсовете по Технически английски и Жените в ИТ сектора, както и с
техниките и методите на ефективното учене и понятието SMART. Ще откриете
и информация за дейностите по проекта. Надяваме се, че ще харесате нашия
бюлетин.
От екипа на проекта

В този брой:

Курс по Технически английски

Техническият английски заема определена част от английския език,
която е насочена към лексика и граматични конструкции, характерни за
техническата област, каквато например е ИТ областта. В повечето страни
членки на ЕС английският език става все по-популярен в училище, като
започва да се изучава още в основната степен на образование.

Английският език играе важна роля и в средната и във висшата степен
на образование. Във всички степени обаче се изучава предимно Общ
английски или Бизнес английски. Техническият английски не е толкова
широко разпространен.
В рамките на проект LearnIT ще бъде реализиран курс по Технически
английски, който ще даде възможност на целевата група да си набави
липсващите знания по английски език в техническите области.

Жените в ИТ сектора

Ситуацията на жените, работещи в ИТ сектора е далеч от идеална.
Според доклад на Gartner процентът на жените, работещи в ИТ сектора,
винаги е бил по-нисък от този на мъжете, но по-притеснителното е, че
този процент намалява. През 1996 жените в ИТ сектора са били 42%, а
през 2004 са вече 32%.

Изследването показва, че обикновено жените имат добър старт в ИТ
сектора (тъй като имат по-добри оценки по време на обучението си и
вероятно по-широки общи познания от мъжете), но след няколко години
се появяват много проблеми. Критичният момент настъпва между 35 и
45 години. Често го наричат "бори се или ще си идеш" период. Тогава
жените се оказват под голямо напрежение от страна на семейството и
изостават в усъвършенстването на компетенциите си.

Съществува и още един фактор - да работиш в ИТ сектора често
означава да работиш индивидуално на изолирано място. Изследванията
обаче показват, че жените предпочитат да работят в група и да общуват
с други хора, докато мъжете се насочват към личния, индивидуалния
успех и предпочитат да работят за себе си, сами.
Всички тези фактори водят до дисбаланс между мъжете и жените,
работещи в ИТ сектора.

Друг важен проблем е дисбалансът между мъжете и жените по
отношение на заеманите позиции в ИТ предприятията. Въпреки че
жените съставляват 30-40% от работещите в ИТ сектора, този процент е
много по-нисък при управленските позиции.
В рамките на проект LearnIT даваме добри примери с жени от Полша,
Италия, България, Испания и Великобритания, които са постигнали
успех в ИТ сектора.
Курсът “Жените в ИТ сектора” има за цел да покаже на работещите
жени, че могат да направят успешна кариера в ИТ сектора.
Курсът се състои от въпросници, попълнени от тези жени, видео
материали, съдържащи интервюта с тях и други полезни материали.

Ефективно учене
Когато сте се записали в даден курс, независимо дали е електронен,
мобилен или присъствен, много е важно да планирате времето си така,
че процесът на учене да е ефективен.

Управлението на времето е ключова способност, тъй като повечето хора
пилеят доста от времето си в процеса на работа или учене.
Една от добрите техники е да се започне с постигането на най-важните
цели, а после да се премине към по-маловажните.

Втората техника е да се започва от по-трудното и след това да се
преминава към по-лесното.
При определянето на целите съществува едно правило, наречено
правилото SMART, според което целта трябва да бъде специфична,
измерима, постижима, реалистична и ориентирана във времето (SSpecific, M - Measurable, A - Achievable, R - Realistic, T - Timely-Defined.
Добре е да се придържате към това правило, когато определяте целите
във връзка с обучението си.
Дори самите преподаватели трябва да разпространяват това правило
сред обучаемите – по този начин придобиването на знания става полесно и по-приятно.

Развитие на проекта

Следващата среща по проект LearnIT ще се проведе на 24-25 март в
Мадрид, Испания. .
Домакин ще бъде организация Femxa (испанският партньор от град
Виго).
Партньорите решиха да се срещнат в Мадрид, тъй като е по-лесно и поудобно срещата да се проведе в столицата.
На срещата ще бъдат обсъдени електронните курсове за обучение,
дейностите за разпространение на резултатите и процесът на оценяване
на проекта.

Следващ брой
Следващият брой ще излезе през месец април 2010.

