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Уважаеми читателю,
С удоволствие ви представяме седмия брой на бюлетина на проект LearnIT. Бихме
желали да ви информираме за процеса на набиране на обучаеми и тестването на
платформата.Ще продължим да ви държим в течение за текущите дейности в
рамките на проекта. Надяваме се да предизвикаме Вашия интерес!
От екипа на проекта

В този брой:

Набиране на обучаеми и тестване
Партньорите бяха много ангажирани след публикуването на предния
брой на бюлетина. Трябваше не само да се направят съществени
промени в системата на проект LearnIT, но и да се намерят тютори и
обучаеми. Въпреки че фазата на тестване стартира преди няколко
месеца, самото тестване с обучаемите предстои. Целият процес се
реализира според плана, изработен от външния експерт.
Тестването на разработените по проекта курсове ще се фокусира върху
техническата диагностика, насочена към откриване на грешки и
коригиране на структурата на дидактическите материали. Забележките
на пилотните обучаеми и другите диагностицирани програмни грешки
ще допринесат за създаването на по-усъвършенствана крайна версия на
курсовете. Чрез тестването ще получим мнението на представителите на
целевите групи относно съдържанието на курсовете, практическото им
приложение в професионалната им кариера и желаното ниво на умения,
които би трябвало да предоставят курсовете.
Курсовете,

съчетаващи

електронно

и

мобилно

обучение,

са

предназначени за самообучение, което дава възможност на обучаемите
сами да определят мястото, условията и интензитета на учене. На всички
обучаеми ще бъде предоставена подкрепата на тютор, чиято роля е не
само да представя целите, методите и курсовете за обучение, но и да
координира и оказва помощ на всеки обучаем в неговата индивидуална
работа.
По

време

на

процеса

на

подбор

на

обучаеми

се

опитахме

да

гарантираме, че потребителите принадлежат към целевите групи. Бяха
използвани следните критерии :


предимно жени;



хора, работещи с или професионално свързани с ИТ (в МСП);



хора от МСП, които използват технически английски в работата си.

Както се очакваше, в някои страни беше по-лесно да се намерят мъже
отколкото жени, работещи като ИТ специалисти, но партньорите успяха
да ангажират достатъчен брой жени за пилотното тестване.
Самото тестване започна със среща между обучаемите и тюторите, на
която последните представиха учебния план, стратегията на представяне
на

учебния

материал,

техническите

възможности

на

системата,

съотношението между електронно и мобилно обучение, метода на
тестване на знанията. Тюторите споделиха и очакванията на екипа на
ппроект LearnIT по отношение на обратната връзка - да се получат
мнения

за

тестваните

инструменти

и

оценка

за

тяхната

функционалност.

…за нашите курсове
Системата се състои от мобилна и електронна платформа, предназначена
за ИТ специалисти от МСП. Каним ви да се регистрирате и да се
запишете в следните курсове: Компютърни мрежи и

Технически

английски и да се запознаете с материала Жените в ИТ сектора.
Курсовете са адресирани както към ИТ специалистите, работещи в ИТ
сектора, така и към млади хора, завършили ИТ специалности в
университетите, с акцент върху жените.


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Курсът Компютърни мрежи е предназначен за ИТ специалисти от МСП,
които искат да разширят знанията си в тази област. Курсът е за
самостоятелно

обучение

и

включва

12

модула:

Въведение

в

компютърните мрежи, OSI модел, Мрежови компоненти, TCP/IP, TCP/IP
адресиране, Мрежови услуги, TCP/IP помощни програми, Техники за
пренос

на

данни,

Инсталиране

и

конфигуриране

на

мрежова

операционна система, Поддръжка и съпорт на компютърни мрежи,
Мрежова сигурност, Справяне с проблеми в компютърните мрежи.
Теоретичната

част

съдържа

аудио

визуални

презентации,

а

практическата част интерактивни упражнения - например, избери от
няколко отговора, избери вярно-грешно, хвани и пусни на правилното
място, подреди в правилен ред, свържи и т.н.
Ето как изглежда нашия курс по Компютърни мрежи. Всички курсове са
изработени в един и същи стил.

Екран от курса по Компютърни мрежи



ТЕХНИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ

Курсът Технически английски е предназначен за хора, работещи в ИТ
сектора,

които

имат

познания

по

английски

език,

но

поради

необходимостта да използват техническа документация в работата си
искат да подобрят езиковите си умения. Курсът се състои от 6 урока, в
които е представена техническа лексика, свързана с ИТ областта. Всеки
урок има три раздела: четене, лексика и граматика. Първият раздел на
всеки урок се основава на сценарий, описващ един от шестте работни

дни на млада жена, която е един от мениджърите на предприятие и
отговаря

за

създаването

на

компютърна

мрежа

във

фирмата.

Обучаемите, заедно с главния персонаж в сценария, се запознават със
структурата на мрежата, шинната топология на локалната мрежа и
функциите на защитната стена, учат се как да изграждат мрежа и да
правят анализ на разходите за нейната поддръжка, занимават се с
отстраняването

на

повреди.

В

интерактивните

упражнения

непрекъснато се използва техническа лексика и характерни граматични
конструкции, като последните могат да се тестват веднага след раздела с
граматични правила.


ЖЕНИТЕ В ИТ СЕКТОРА

Всъщност той представлява учебен пакет, целящ да насърчи жените да
работят в ИТ сектора. Базиран е на презентация с профили на жени,
които вече работят като ИТ специалисти. Животът на тези жени е
представен, за да се разчупи стереотипа, според който в ИТ сектора
доминират мъжете. За да се направи материалът по-интересен, освен
писмените интервюта са включени и видео клипове, представящи жени
от 5-те партньорски страни - Великобритания, България, Испания,
Полша и Италия.

Ръководство за ползване на платформата
За да улесним обучаемите при използване на платформата, сме създали
ръководство с инструкции, което може да бъде свалено от уеб сайта на
проекта. То може да се използва както при директния контакт с тютора,
така

и

при

самообучението.

Ръководството

включва

следната

информация:


Технически изисквания, свързани с ползването на курсовете;



Целта на курсовете;



Очакваните резултати от обучението;



Уменията, които трябва да се придобият;



Методиката

(мини

лекции,

презентации,

практически

упражнения и др.);


‘Учебната пътека’ на курса, описваща последователността на
дидактическите единици;



Формите на консултиране и комуникиране с тютора, чрез
които тютора ще подкрепя обучаемите при възникване на
проблеми - такива, свързани със съдържанието, както и
технически проблеми;



Библиография

и

допълнителни

материали,

които

биха

допринесли за обогатяване на знанията, придобити по време
на курса.

Развитие на проекта
Освен процесът на тестване, се подготвят и национални семинари и
материали за промоционално CD. Друга важна дейност е организирането
на последната среща по проекта, която ще бъде проведена в Манчестър
на 9ти -10ти септември 2010. На нея ще се направи разбор на
извършената досега работа и ще се вземат решения относно бъдещото
подобряване на резултатите по проекта. Ще се обсъжда и изготвянето на
финалния отчет по проекта.

В следващия брой
Следващият брой ще излезе през м. октомври 2010. В него ще се
представят крайните версии на продуктите, информация относно
семинарите и снимки от срещата в Манчестър.

