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Уважаеми Читателю,
Представяме ви четвъртия брой на бюлетина на проект LearnIT, в който са
посочени резултатите от срещата в гр. Несебър (България), както и дейностите,
които предстоят. Надяваме се представената информация да предизвика вашия
интерес..
От екипа на проект LearnIT

В този брой:

Изграждане на ефективни учебни обекти
Създаването на учебни обекти може и да изглежда лесна задача, особено
за някои ИТ специалисти, но не всички учебни материали са добри и
често учебните обекти са неясни и неефективни. Когато учебните обекти
се планират, обучителите трябва да имат предвид няколко неща. Винаги
трябва да се придържат към образователната цел и да съобразяват
съдържанието с нея. За да се поддържа интереса на обучаемите, би било
добре да им се предлагат алтернативни пътеки чрез учебните обекти.
Презентациите, които са в основата на обектите, трябва добре да се
планират. И накрая, трябва да има ефективна обратна връзка чрез
въпросниците за оценяване.
 Винаги се придържайте към образователната цел.
 Изберете смислено съдържание.
 Дайте възможност на обучаемите да изследват различни учебни
пътеки.
 Планирайте подходяща презентация на PPT.
 Осигурявайте конструктивна обратна връзка (въпросници за
оценяване)

Articulate Presenter
Articulate Presenter е инструмент, който преобразува презентации на
PowerPoint във Flash приложения. Само за няколко минути могат да се
създадат дружелюбни към потребителя презентации. Интерфейсът е
прост и интуитивен. Articulate Presenter притежава различни функции за
публикуване.
По-долу са представени ключовите му характеристики:

Articulate Presenter
Това е "ядрото" на пакета. Чрез Articulate Presenter много лесно се добавя
интерактивност и съдържание към слайдовете на PowerPoint.

Articulate Engage
Лесните за използване шаблони позволяват само за минути да се създаде
богата мултимедийна интерактивност.

Articulate Quizmaker
Чрез него лесно се създават професионални, съответстващи на
конкретните нужди, въпросници и анкети във Flash формат.

Articulate Video Encoder
Чрез него лесно се конвертират видео материали в популярния Flash видео
формат.

Ако искате да научите нещо повече за Articulate Presenter и за
създаването на учебни обекти, може да си свалите от нашия уеб сайт
(www.learnit-ict.eu) един от продуктите на проекта: Наръчник за
мобилно обучение, подкрепено от електронно обучение.

Развитие на проекта
 Курс "Жени, работещи в ИТ областта"
Курсът включва 10 истории на жени, които са направили кариера в ИТ
областта - по две истории от България, Италия, Полша, Испания и
Великобритания. Историите са представени под формата на видео
материал и писмено интервю.
 Курс "Компютърни мрежи"
Курсът е предназначен за мобилно и електронно обучение и включва 12
модула.
Модул I - Въведение в компютърните мтрежи
Модул II – Моделът OSI
Модул III - Мрежови компоненти
Модул IV – TCP/IP
Модул V – TCP/IP адресиране
Модул VI – Мрежови услуги
Модул VII – TCP/IP помощни програми
Модул VIII – Безжични мрежи и WAN технологии
Модул IX – Инсталиране на мрежи
Модул X – Поддръжка на мрежи
Модул XI – Мрежова сигурност
Модул XII – Отстраняване на проблемите
Всеки модул се състои от следните раздели:
НА ПРЪВ ПОГЛЕД
Същинска част
СЪВЕТИ
РЕЧНИК

Всеки модул ще включва и тест за проверка на знанията.


Курс "Технически английски език"

Курсът е предназначен за мобилно и електронно обучение и включва 6
модула:
Модул I – Мрежови технологии
Модул II – Защитни стени (Firewalls)
Модул III - Шинна топология на локална мрежа
Модул IV – Изграждане на мрежа
Модул V – Разходи, свързани със създаването на мрежи
Модул VI – Отстраняване на повреди
Всеки модул съдържа следните раздели:
Раздел A – ЧЕТЕНЕ с разбиране
Раздел B – ЛЕКСИКА
Раздел C – ГРАМАТИКА

Партньорската среща в гр. Несебър,
България
На срещата бяха дефинирани елементите на презентацията, които ще
бъдат използвани за курсовете. Италианският партньор представи
примерна

стандартна

разработват курсовете.

презентация
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Примерен заглавен слайд

Module 1
subtitle

Примерен слайд със съдържание

Overview
1.Please insert in this slide
2.The list
3.With the titles of the themes
4.To be dealt with
5.In your lesson
6.Font: Lucida Sans Unicode 27

Примерен слайд със заглавие

The teacher should use the black colour for the
text and use the bold characters for main concepts

Примерен слайд със заглавие

Text Lucida Sans Unicode 24
Each lesson should last about 15 minutes.
It is strongly recommended to prepare about 15/20
slides for each lesson.




Point 1
Point 2
Point 3

Примерен слайд със заключения

Text Lucida Sans Unicode 24
Each audio lesson should end with a brief
summary of the subjects previously presented
showing the links among the different topics.

В

момента

партньорите

разработват

модулите

като

използват

горепредставения модел.
Партньорите имаха възможност да посетят стария Несебър, който е под
защитата на ЮНЕСКО.

ЗА ПРОЕКТА
Резултатите по проекта се разпространяват чрез брошури, статии,
информация по електронната поща, срещи с представители на целевите
групи.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
Следващият брой ще излезе през януари 2010. В него ще бъдат
представени курсовете за мобилно обучение, подготовката за срещата в
Испания и дейностите, свързани с разпространение на резултатите по
проекта.

