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Уважаеми читателю,
Представяме ви третия брой на бюлетина на проект LearnIT. Ще ви запознаем с
нашата система за управление на обучението - Кларолайн и със смартфоните.
Също така ще разгледаме и обучаващите обекти. Друга тема в този брой са
курсовете, разработени за целевите групи на проекта: Компютърни мрежи,
Технически английски език и Жените в ИТ областта. Курсовете обаче могат да се
ползват от всички, които имат интерес в тези области.
От екипа на проект LearnIT

В този брой:

КЛАРОЛАЙН – Системата за управление на
обучението, избрана в рамките на проект LearnIT

Кларолайн е избрана от ЮНЕСКО
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Платформата е гъвкава и лесно се
адаптира. Тя предлага набор от
инструменти, които позволяват на
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всякакъв формат (текстови,

преглежда статистиката за
активността на

PDF, HTML, видео...)
 администрира форуми

управлява програма със
задачи и срокове
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Тъй като Каролайн може лесно да се адаптира към различен учебен
контекст, тя се използва не само от училища и университети, но също
така и от учебни центрове, асоциации и фирми.

Кларолайн общността се събира всяка година на Годишна конференция
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дискутират бъдещи версии на Кларолайн.

4та ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
КЛАРОЛАЙН
Тази година конференцията беше организирана в Брюксел. Тя даде
възможност на разработчиците да представят добри практики в
разработването на Кларолайн и на потребителите да обменят идеи като
изпробват вълнуващата нова версия на платформата.
Конференцията беше насочена към многообразна аудитория - утвърдени
и бъдещи потребители, разработчици, обучители, администратори,
мениджъри на учебни организации и на отдели "Човешки ресурси" и
експерти по електронно обучение. Бяха проведени различни разговори и
организирани уъркшопове и постерни сесии.
Официалните езици на конференцията бяха френски, английски и
испански.

Доклад за техническите параметри на
смартфоните
Следните модели бяха проучени и сравнени:
 ASUS P565
 HTC Touch Pro

 HTC Touch Diamond
 HTC Touch HD T8282
 HTC T7272 Touch Pro
 Sony Ericsson XPERIA X1
 Toshiba Portege G900 3G
 HTC Touch Diamond II
 Nokia N810
 HP iPAQ214
Анализът беше направени въз основа на следните параметри:
 Име и модел
 Екран и разделителна способност
 Процесор
 Памет (RAM/ROM)
 Връзка
 Операционна система
 Поддръжка на приложенията
 Съвместимост на слушалките
 Цена в евро

HTC Touch Diamond – Един типичен смартфон

Учебни обекти
Учебният обект е мултимедиен обект, предназначен за самообучение,
според Мултимедийните принципи на обучение. Той е придружен от
метаданни, които го описват и позволяват изследване, актуализиране и
повторно използване. Учебният обект трябва да следва специфична
дидактическа цел, да предава най-доброто съдържание, за да може да се
постигне целта и да се изпълни заданието, и да оценява/тества знанията
на обучаемите.
Целите на учебния обект са: да се провери и да се проучи по-нататък
дадена тема и съдържанието на модулите, да се оценят знанията на
обучаемите по различни теми и съдържанието на модулите и да се
демонстрират примери, казуси и добри практики.

Примери за учебни обекти:

 Аудио уроци за електронно обучение

 Въпросници

 Лекции
 PPT слайдове
 Документи и линкове

Курсовете, разработени по проект LearnIT
Партньорите работят по разработването на съдържанието на три курса,
насочени

към

целевите

групи

на

проекта:

ИТ

професионалисти,

работещи в МСП и млади хора с дипломи в ИТ областта, включително и
жени. Курсовете са следните:
- Компютърни мрежи – електронно и мобилно обучение - включва
шест модула, всеки от които е изграден на модулен принцип.
Модулите включват различни уроци и всеки урок съдържа различни
учебни обекти. Това означава, че обучаемите могат да избират какво
да учат в рамките на един модул и в какъв ред, въпреки че има
препоръчителен такъв. Модулите ще бъдат структурирани по един и
същ начин.
- Технически английски език – електронно и мобилно обучение – той
също е на модулен принцип. Модулите включват различни уроци и
всеки урок съдържа различни учебни обекти. Модулите ще бъдат
структурирани по един и същ начин.
- Жените в ИТ областта – електронно обучение – курсът включва
набор от казуси/примери за жени, успели в ИТ областта. Има 10

различни истории (по две от всяка партньорска страна: България,
Италия, Полша, Испания, Великобритания), представени под формата
на аудио, видео и писмени интервюта.
Курсовете са основани на различни методи: текстове, видео клипове,
аудио файлове, графични изображения, слайдове, линкове към бази от
данни, библиография и тестове.

Следващи дейности по проекта

Проектът се изпълнява според работната програма. Партньорите ще се
срещнат в България на 24-25 септември. Домакин ще бъде фирма
Аксимири Софт, която е партньор по проекта.
Ще ви държим информирани за развитието на проекта.

