LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Уважаеми читателю,
С уважение ви представяме последния, осми, брой на бюлетина по проект LearnIT.
В този брой ви представяме последната среща, организирана в Манчестър
(Великобритания), и последнита фаза на проекта. Надяваме се да предизвикаме
вашия интерес.
Екипът на проект LearnIT

В този брой:

Последната среща в Манчестър
Последната среща по проекта се проведе на 9ти-10ти септември в
Манчестър (Великобритания). Домакин беше OAKE Europe – британският
партньор по проект LearnIT.
Всички партньори взеха участие в срещата.
Срещата даде възможност да се направи кратък преглед на дейностите и
продуктите и да се проведе дискусия във връзка с финалния отчет.

Снимка от срещата в Манчестър по проект LearnIT

Партньорите дискутираха тестването във всяка страна. Броят на
участниците в тестването е както следва: Oake – 25, Femxa – 25, ForCom
– 25, България – 25, Полша – 50.
Партньорите обсъдиха и въпроси, свързани с разпространението на
резултатите по проекта и с неговата устойчивост. Споделиха се мнения
за това как продуктите ще бъдат използвани от повече хора и за други
цели.
Беше отделено време и за дискусия във връзка с финалния отчет.

Снимка от срещата в Манчестър по проект LearnIT

Тестване
Тестването беше проведено в продължение на 3 месеца. То включваше и
трите курса:
 Технически английски
 Компютърни мрежи
 Жените в ИКТ сектора
Бяха представени мненията за курсовете, което спомогна за
подобряване на съдържанието и техническото изпълнение на курсовете.

Примерна страница от курса “Компютърни мрежи”

Имаше тютор към всеки курс. По този начин тестващите получаваха
подкрепа както във връзка със съдържанието, така и във връзка с
техническите инструменти.
Тестването беше проведено във всички партньорски страни. Тестването
на курсовете беше основано върху техническа диагностика, свързана с
откриването на грешки и коригиране на дидактическите материали.
Коментарите на тестващите спомогнаха за подобряване на курсовете и
изготвяне на последните версии.
Целта на тестването беше да се разбере мнението на обучаемите
/представителите на целевите групи относно съдържанието на курсовете
и тяхното приложение в работата.
Основната цел на електронното и мобилно обучение е самостоятелното
независимо обучение.

За проекта
Партньорството публикува
мобилни курсове.
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Платформата за електронно обучение е достъпна на адрес:
http://learnit-ict.eu/claroline
Платформата за мобилно обучение е достъпна на адрес:
http://learnit-ict.eu/m
Продуктите се разпространяват по следния начин: статии, брошури,
постери, срещи и телефонни разговори с целевите групи и т.н.

Примерна страница от курса “Технически английски”

За да ползвате курса, трябва да направите следното:
 Влезте в съответната платформа (e-learning или m-learning)
 Изберете
полски) )

език

(английски,

български,

испански,

италиански,

 Създайте си акаунт (запишете име, лично, потребителско име,
създайте и потвърдете парола)
 Влезте в акаунта си като използвате потребителското си име и
парола
 Изберете “Запишете се в нов курс” и после изберете този, който ви
интересува. Ще видите кратко описание на курса и съответния
тютор.
 След като сте се записали, изберете “Списък с моите курсове”.
После щракнете върху курса.
 Изберете “Учебна пътека” и щракнете върху курса
 Може да започнете обучението си.

Бъдещето на проект LearnIT
В края на проекта партньорството ще изготви финалния отчет. Ще се
направи преглед на продуктите и постиженията на проекта.
Краят на проекта не означава обаче край на дейностите. Платформите
за електронно и мобилно обучение ще бъдат използвани и в бъдеще от
партньорството.
Те ще бъдат представяни на предприятия, асоциации и обучителни
организации (университети, средни училища) , както и на целевия
сектор: малки и средни предприятия.
Партньорите ще продължат да използват продуктите, създадени по
проекта като ги включат в обучителните си курсове, в уъркшоповете и
семинарите си.
Те смятат, че методиката и платформите са иновативни и предоставят
много възможности.
Благодарим ви, че прочетохте бюлетина на проект LearnIT и се
надяваме, че ще харесате последните версии на продуктите на проекта.

