Професионално обучене за служители над 50 години чрез
многофункционална платформа

Издание 3
2010:

юли

 Резултати от проучването
 Платформа за електронно
обучение
Резултати
Meeting in
отParis
проучването:
В рамките на проект VOIP през
първата половина на тази
година
беше
проведено
проучване в България, Полша,
Испания и Франция. 150
работодателя
and
150
служителя (над
50 години,
работещи в малки и средни
предприятия) от всяка от
страните, според изискванията
на проекта, взеха участие в
прочването. Неговата крайна
цел беше да бъдат анализирани
нуждите на служителите от
обучение на базата, на които
да се изработи съдържанието
на
учебните
курсове
и
платформата за електронно
обучение.
Друга
цел
на
проучването беше да бъдат
конкретизирани изискванията
на работодателите спрямо
служителите над 50 години.
Основна
причина
за
провеждане на проучването
беше определянето на нивото и
уточняняването
на
съдържанието на обучителните
курсове,
организирани
в
рамките на проект VOIP, според
предпочитанията
на
потенциалните участници и
мениджърите от малките и
средни предприятия.
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http://www.voip-project.eu/
по начин, даващ възможност
Проучването
беше проведено по
няколко начина:
индивидуална работа с обучител.
· Попълване на въпросника на хартиен
носител
· Онлайн въпросник на уеб страницата
на проекта достъпен за целевата група;
· Въпросник в електронна форма
изпратен по електронната поща по
предварителна уговорка
· Въпросник попълнен чрез телефонно
интервю
Бихме желали да Ви представим
основните резултати от проучването:
- Служителите смятат, че са много
полезни на техните работни места
независимо от възрастта им; по
отношение на електронното обучение
те
определят
като
бариера
„виртуалния” контакт в сравнение с
традиционния, ето защо материалът
трябва да съдържа информация за
видовете интернет-базирани контакти и
ползите от тях.

за

- Проучването показва, че служителите
имат желание да се научат да работят с
Майкрософт офис пакета, акцентирайки
върху Майкрософт Уърд, Майкрософт
Ексел, Интернет търсачки и работа с
електронна поща.
- Резултатите от въпросниците показват
необходимост
от
адаптиране
на
езиковите курсове спрямо нуждите на
бъдещите ползватели – да има
балансирани езикови упражнения, които
да могат да бъдат изпълнявани както
онлайн,
така
под
надзора
на
ръковоодител.
- Повечето от работодателите не очакват
техните служители да притежават
напреднало ниво на чуждоезикови
знания – от тяхна гледна точка най- важно
е те да могат да препредават информация
свързана с тяхната дейност както и да
комуникират на базово ниво.

- Като цяло служителите не дадоха
конкретен
отговор
дали
биха
използвали метода „дистанционна
работа” – причина за това може да е
липсата на знания по въпроса, ето защо
е необходимо в ИКТ бучението да
бъдат включени теми отнасящи се до
„дистанционната работа”.

- Работодателите посочват прилежността
и честността като най- важните
характеристики за един служител; на
трето място е опитът в работата.
Резултатите от проучването предполагат
да се наблегне на комуникацията и
изпълнението
(Социални
компетентности).

- Отговорилите на запитването биха
искали да използват отворен (достъпен
за всички) Интернет форум. Повечето от
попълнилите въпросника определят
контакта „лице в лице” като най- добър
(84%
от
анкетираните),
което
предполага адаптирането на курсовете

Тези резултати са само извадка от
цялостното проучване. Всички резултати
са описани в докладите изготвени на
национално ниво, както и в крайния
доклад от проучването. Резултатите дават
отражение върху обучителните кусове и
платформата за електронно обучение.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма „Учене през целия
живот”. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не носи
отговорност за съдържанието в нея.

Платформа за
електронно обучение
Пакетът „Dokeos” е създаден
с
цел
развитие
и
разпространение
на
електронни
обучителни
материали. Той дава на
ползвателите му възможност
за достъп до курсове,
проверка
на
техния
напредък,
връзка
с
ръководител на курса, както
и обмен на мисли с други
ползватели
на
услугата.
Ползвателите имат могат да
се запознаят с обучителните
материали представени в
интерактивна форма и да
проверят своите знания с
помощта на разнообразни
тестове.
Желаещите
да
участват трябва да се запишат
в един курс, който позволява
измерването
на
техния
напредък
и
знания.
Контактите
с
други
ползватели, едновременни
или не

се
осъществяват
чрез
форум и чат. Форумът
позволява
автоматично
изпращане на съобщения
по електронната поща, при
промяна в темата, която
участникът следи. „Dokeos”
е мултиезикова платформа
позволяваща на ползвателя
да избира подходящ за
него
език
и
която
впоследствие го свързва с
курсовете на езика, който е
избрал.

Małgorzata Mikłosz
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów

Среща в Париж

Tel. 17 853-66-72

Следващата (трета) среща на
партньорите ще се състои в
Париж на 7 и 8 октомври.
Партньори от Полша, Франция,
България, Италия и Испания ще
се срещнат отново, за да обсъдят
най- важните аспекти във връзка
с бъдещата реализация на
проекта VOIP. Това включва
електронната
платформа
за
обучение,
съдържнието
на
курсовете и техническите им
аспекти.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма „Учене през целия
живот”. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не носи
отговорност за съдържанието в нея.

