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I.

Методология на тестването

Процесът на тестване включваше три етапа: тестване от партньорите, тестване от
външни експерти и тестване от целевата група. Всички етапи бяха точно и успешно
изпълнени, но най-важната фаза беше тестването на целевата група. Платформата е
предназначена за специалисти по ПОО, така че техните предложения и коментари
трябва да бъдат внимателно разгледани при разработването на крайната версия на
LMS платформата.
Тестване от партньорите
Целта на този етап от тестването беше да се открият грешки и технически проблеми в
платформата. По един представител от всяка организация взе участие в тестването на
платформата. Всички партньори изпълниха задачите си успешно и откриха дребни
технически грешки, които бяха отстранени. Тази фаза на тестването беше важна,
защото направи платформата по-лесна за употреба в по-нататъшното тестване, особено
от целевата група.

Тестване от външни експерти
Най-малко един външен експерт от всяка организация попълни въпросниците и
сподели своите препоръки за подобрение на платформата. Специалисти в различни
области (ИКТ, неформално обучение, професионално образование, оценка на проекти)
тестваха платформата. Резултатите от този етап на тестването помогнаха да се добие
представа за оценката на платформата според независими външни специалисти.

Тестване от целевата група
Въпросникът за оценка от целевата група беше подготвен от „Знам и Мога“ и
съдържаше подробни въпроси относно платформата. Той служеше за средство за
определяне на качеството на процеса на тестване и имаше за цел да изследва
техническите, структурните и други аспекти на платформата. Чрез него се събраха
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мненията на специалистите по ПОО относно функционалността и полезността на LMS
платформата.
След като партньорите приключиха с избора на участници в тестването, всеки от тях
проведе начална среща на тестването, на която присъстваха конкретните специалисти
по ПОО във всяка от страните взели участници в процеса на тестване. По време на тези
срещи те бяха запознати със същността и целите на проекта GIVE както и с
платформата. Участниците получиха подробни инструкции как да влизат, да се
ориентират в и да използват платформата. Също така сред тях бяха разпространени
Наръчника за използване на платформата (преведен на всички езици на
партньорството) и въпросниците за нейната оценка. Специалистите по ПОО разбраха
как да работят със своите ученици в Практическия модул- да им създават дигитални
профили и поставят обучителни цели. За да се докаже провеждането на тези срещи
всички партньори заснеха снимки от тях, а участниците бяха помолени да подпишат
подготвените присъствени списъци.
Използвайки отговорите от попълнените въпросници всеки от партньорите подготви
Национален отчет от тестването. Той беше изработен според шаблона за национални
отчети подготвен от „Знам и Мога“. Националните отчети от тестването съдържаха
анализ на тестването във всяка от страните заедно с откритите технически и структурни
неизправности в платформата както и препоръки за нейното подобрение. Настоящият
Общ отчет е резултат от обобщението на всички национални отчети.
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II.

Характеристики на целевата група

32 специалисти по ПОО от България, Италия, Испания, Полша и Великобритания взеха
участие в тестването на LMS платформата. 6 от тях бяха от България, 5 от Испания, 5 от
Италия 10 от Полша и 6 от Великобритания.
Всички тестващи бяха от селски райони в техните страни: гр. Ла Коруня и община
Масарикос в Испания, област Смолян в България, Подкарпатския регион в Полша, Алия
(малко село разположено на 90 км от Палермо) в Италия и областта Девън в
Югозападна Англия. Те бяха специалисти по ПОО и учители по различни предмети като
ИТ, професионални дисциплини, литература, икономика, туризъм, строителство и т.н.
Всички те са отговорни и мотивирани личности със значителен преподавателски опит.
Участниците бяха от различни възрастови групи и притежаваха различно ниво на
компютърна грамотност. В някои от страните (България, Великобритания и Полша)
тестващите работят в различни училища, а в други, например Италия, те преподават в
едно и също училище- „Професионална гимназия по туризъм и хотелиерство”.
По този начин общият брой на учениците участвали в тестването беше 160 души. Важно
е да се спомене, че резултатите от тяхното тестване са видими само в Практическия
модул на платформата.
По време на набирането за участници в тестването партньорите използваха техните
взаимоотношения с професионални училища и други институции работещи в сферата
на ПОО. Българският партньор си сътрудничеше с Регионалния образователен
инспекторат в Смолян при избора на специалисти по ПОО, които да тестват
платформата. В Италия участниците в процеса на тестване бяха от същото училище,
което беше включено в проучването по проекта GIVE и затова те вече бяха запознати с
неговите цели. Испанският партньор използваше контактите си със сдружение Neria
(http://www.neria.es/en/, което работи в селските райони.
При набирането на специалисти по ПОО, които да тестват платформата, всички
партньори се придържаха към критерия за избор на участници в тестването определен
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в Плана за тестване. Хора, които притежават знания за Уеб 2.0 и социалните медии, но
не ги прилагат често в работата си, бяха избирани. Също така партньорите търсеха хора,
които вярват, че модерните технологии и социалните медии могат успешно да бъдат
използвани в професионалното образование и са склонни да ги използват.
Повечето от участниците в тестването бяха запознати с възможностите на Уеб 2.0. Те
притежаваха основните компютърни умения нужни за употреба на платформата и
лесно ориентиране в нея. Те бяха наясно с най-популярните социални медии и техните
особености. Въпреки това, по-голямата част от тях досега не бяха използвали тези
знания за професионални цели. Например, в Испания образователната система не
позволява на учителите да използват Уеб 2.0 технологии в учебния процес и затова те
ги използват основно като източник на информация (а не като средство за
преподаване). Те ги използват главно за да събират и генерират информация, с която
оформят своите уроци. Специалистите по ПОО, които тестваха платформата във
Великобритания смятат, че те и учениците могат да имат полза от използването на
платформата

в тяхната всекидневна работа, но при условие , че училищата и

университетите променят своите нагласи относно употребата на съвременните Уеб 2.0
технологии в образованието.
Във Великобритания учителите и специалистите по ПОО бяха възспрепятствани да
участват пълноценно в началото на тестването поради външни и непредвидени
обстоятелства, които нямаше как да бъдат предотвратени от екипа на проекта. В
крайна сметка обаче, бяха осигурени достатъчен брой тестващи, които успяха да
тестват платформата безпроблемно.
Специалистите по ПОО участвали в тестването от всички страни наистина смятат, че
могат да имат полза от използването на платформата в работата със своите ученици.
Някои от тях посочиха, че откритите в процеса на тестване неизправности трябва да
бъдат отстранени за да стане платформата по-полезна

и по-лесна за работа.

Участниците в тестването от България специално подчертаха, че видеоклиповете в
модул „Sensitization” са прекрасни примери за това как да включим социалните медии
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в учебния процес. Тестващите в Испания заявиха, че ще използват платформата в
бъдеще за да се приспособят към бързото развитие на Уеб 2.0 технологиите.

III.

Технически аспекти на тестването

В този раздел бихме искали да обърнем внимание на всички въпроси отнасящи се до
техническата страна на платформата. Първо, са показани резултатите от тестването на
целевата група във всяка една страна, а по-надолу са изобразени общите резултати от
тестването в всички страни.
Лесен ли е достъпа до платформата?
9
8
7
6
Полша
5

България

4

Италия

3

Испания
Великобритания

2
1
0
Категорично По-скоро ДА Трудно ми е По-скоро НЕ Категорично
ДА
да преценя
НЕ
Източник: собствено проучване

Тестващите нямаха трудности с достъпа до платформата. Всички от тях използваха
акаунтите създадени от администратора и никой от тях не изпита затруднения с
влизането и достъпа до всички модули на платформата.
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Общи резултати
30
25

24

20
15
8

10
5
0
Категорично ДА

По-скоро ДА

Трудно ми е да
преценя

По-скоро НЕ

Категорично НЕ

Източник: собствено проучване

100 % от специалистите по ПОО, които тестваха платформата във всички страни
заявиха, че според тях достъпът до платформата е лесен.
Първоначалната уводна информация помага ли да се изяснят същността на
платформата и нейните цели и структура?
8
7
6
Полша

5

България

4

Италия

3

Испания

2

Великобритания

1
0
Категорично По-скоро ДА Трудно ми е По-скоро НЕ Категорично
ДА
да преценя
НЕ
Източник: собствено проучване
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Общи резултати
18
16

16
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14
12
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8
6
4
2
0
Категорично ДА

По-скоро ДА

Трудно ми е да
преценя

По-скоро НЕ

Категорично НЕ

Източник: собствено проучване

100 % от анкетираните във всички страни от партньорството оцениха положително
стойността на информацията съдържаща се във въведението на началната страница.
Ясното обяснение на правилата за функциониране на платформата увеличава нейната
полезност и помага на потребителя да се ориентира в нея.
Партньорите попитаха тестващите дали са забелязали някакви технически проблеми по
време на тестването. Огромната част от мненията бяха положителни и в тях често се
срещаха твърдения като това: „По време на тестването аз не открих никакви проблеми.
Платформата функционира точно както трябва да го прави една LMS платформа.
Интересен дизайн и ясно обяснение на отделните функции. Платформата е лесна за
употреба и ориентиране в нея.“
Бяха отбелязани само малки дефекти свързани с:


Правописни грешки



Някои грешки в превода на материалите
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Някои презентации имат неясен звук



Логото на „Учене през целия живот“ е грешно на някои места



Понякога текстът не се побира на екрана



Някои компютърни термини не са достатъчно ясни



Малки навигационни грешки

Подробностите бяха докладвани на разработчиците на платформата.

IV.

Структурни аспекти на тестването

Участниците в тестването от всички страни оцениха всеки от модулите след като
прегледаха всички курсове и материали в платформата.

ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ
Добре ли са структурирани презентациите?

3,5
3
2,5
Полша
2

България

1,5

Италия
Испания

1

Великобритания
0,5
0
Категорично По-скоро ДА Трудно ми е По-скоро НЕ Категорично
ДА
да преценя
НЕ
Източник: собствено проучване
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Общи резултати
18
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8
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2
0
Категорично ДА
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Трудно ми е да
преценя

По-скоро НЕ

Категорично НЕ

Източник: собствено проучване

Около 85 % от тестващите във всички страни заявиха, че презентациите в
Обучителния модул са структурирани добре.
Могат ли потребителите лесно да разберат информацията в презентациите?
7
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5
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България

3

Италия
Испания

2

Великобритания
1
0
Категорично По-скоро ДА Трудно ми е По-скоро НЕ Категорично
ДА
да преценя
НЕ
Източник: собствено проучване
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Около 81 % от специалистите по ПОО, които участваха в тестването счетоха, че
потребителите могат лесно да разберат информацията.
Полезни ли са обучителните материали за потребителите?
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Огромното мнозинство от тестващите (94 %) определи обучителните материали
като полезни за потребителите.
SENSITIZATION МОДУЛ
Ясни и лесни за разбиране ли са общите описания на включените социални
медии?
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100 % от специалистите по ПОО заявиха, че общите описания на включените
социални медии са ясни и лесни за разбиране.
Достатъчно ясни ли са указанията/примерите за използването на социалните
медии?
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Приблизително 88 % от специалистите по ПОО, които тестваха платформата, бяха на
мнение, че указанията/ примерите за използването на социалните медии са
достатъчно ясни.
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ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ
Съдържа ли този модул практически съвети, които ще ви помогнат да
използвате придобитите знания и умения?
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85 % от тестващите счетоха, че Практическия модул съдържа практически съвети,
които ще помогнат на потребителите да използват придобитите знания и умения.
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Около 75 % от запитаните специалисти по ПОО бяха на мнението, че тези съвети са
достатъчни.
Добра идея ли е да се включи опцията „Кариерно консултиране” в този модул?
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Приблизително 85 % от специалистите по ПОО участвали в тестването сметнаха, че е
добра идея да се включи „Кариерно консултиране” в този модул.

МОДУЛ ЗА ОЦЕНКА
Правилно ли е структурирана информацията в този модул?
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Всички тестващи (100 %) заявиха, че информацията е структурирана правилно.

Ясни ли са инструментите и методите на този модул?
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Всички анкетирани (100%) заявиха, че методите и инструментите на този модул са
ясни.
Като заключение на тестването на структурните аспекти на платформата може да се
каже, че огромното мнозинство от тестващите споделиха, че се ориентират в
платформата много лесно. Само един специалист по ПОО от Италия и някои от
тестващите във Великобритания имаха проблеми с ориентацията в Обучителния
модул. Освен това, всички участници в тестването счетоха, че информацията и
инструкциите в платформата са изложени по много ясен начин и потребителите
могат лесно да разберат каква е функцията на всеки бутон или иконка. Също така
всички специалисти по ПОО участвали в тестването потвърдиха, че обучителните
материали са свързани с тяхната работа с учениците и заявиха, че ще използват
придобитите знания и умения във всекидневната си работа. Те специално
подчертаха, че видеоклиповете в „Sensitization” модула са чудесни примери за това
как да включат социалните медии в учебния процес. Някои от тестващите във
Великобритания споделиха, че този модул може да бъде много полезен в тяхната
работа, ако образователната система в страната им се промени тъй като в момента
учителите и учениците във Великобритания не могат да използват социалните
медии на територията на учебните заведения.

V.

Специални критерии за оценка

Платформата беше оценена и най-малко от един външен експерт от всяка страна.
Повечето от независимите външни експерти, които я тестваха, установиха, че тя е
подходяща за специалисти по ПОО работещи с млади хора. Всички от тях, с изключение
на италианския експерт Алесандро Лето счетоха, че представителите на целевата група
са получили нужната помощ и инструкции относно използването на LMS платформата.
По време на тестването от специалисти по ПОО, всички партньори поддържаха
постоянна връзка с тестващите и им съдействаха при възникването на трудности при
употребата на платформата.
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Почти всички експерти се съгласиха, че провеждането на обучение чрез платформата
ще повиши професионалните умения на целевата група и, че разположението на
различните бутони и начина за работа с платформата са пригодени към нуждите на
специалистите по ПОО. Беше отчетено, че структурата на курса е в съответствие с
модела на CREIN , който беше трансфериран в по-ранните фази на проекта. Външните
специалисти отбелязаха, че платформата е лесна и удобна за употреба и е разработена
имайки предвид приоритетите на Програма „Учене през целия живот”.
Повечето от независимите експерти не откриха някакви трудности при използването на
платформата. Съществуват някои технически неизправности, но според външните
оценители те лесно могат да бъдат отстранени от специалисти по ИТ. Например, бяха
забелязани някои проблеми с видеоклиповете във втория модул, но те вече са
поправени от разработчиците на платформата. Платформата е много проста и ясна и
хора от различни възрастови групи и с различно ниво на владеене на компютърни
умения ще бъдат способни да я използват. Обучителният модул съдържа основна
информация за това как безопасно и ефективно да ползваме компютрите си и
интернет. В “Sensitization” модула са описани най-популярните Уеб 2.0 платформи,
които могат да бъдат полезни на специалистите по ПОО в работата им с учениците.
Разделът „Въпроси и отговори” илюстрира много примери за това как успешно да
включим социалните медии в работата ни с младите хора. Материалите в платформата
са ясни, термините са обяснени на достъпен език а тестовете в края на презентациите
от първия модул са много полезни за проверката на придобитите знания. Платформата
е устойчив резултат от проекта и може да бъде използвана в бъдеще. Освен това,
фактът, че е достъпна на няколко европейски езика я прави изключително
привлекателна за специалистите по ПОО, които работят с млади хора от селските
райони. Все пак, въпреки че откритите технически неизправности не бяха толкова
значителни, външните експерти счетоха, че те трябва да бъдат отстранени за да се
удовлетворят напълно нуждите на целевата група.
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VI.

Препоръки и общо заключение

Следните аспекти могат да бъдат посочени като препоръки за подобряване на
платформата:


Подобряване на общата функционалност на платформата



Подобряване на свързването към базата данни



Коригиране на механизмите на зареждане в Обучителния модул



Коригиране на дребните правописни грешки и грешки в превода в
Обучителния модул



Подобряване на навигационните канали в платформата



Промяна на формата на текста



Публикуване на съобщение гласящо, че нормалната работа с
платформата изисква наличието на “Flash plаyer”



Оптимизиране на цялостната функционалност в Практическия модул



Промяна на начина, по който бутонът „Назад” работи в Практическия
модул



Добавяне на специален бутон за избиране на датата за да не се въвежда
ръчно тя в Практическия модул



Превод на “Log in” бутона за влизане в платформата чрез Фейсбук
намиращ се на началната страница



Добавяне на обла рамка около слайдера с изображения на началната
страница на платформата



Добавяне на информация за проекта върху снимката с черната дъска на
началната страница



Публикуване на Наръчника за използване на платформата в уебсайта на
проекта



Няколко от заглавията на слайдовете в Обучителния модул не се побират
на екрана
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Оптимизиране на зареждането на външни източници в Sensitization
модулa



Подобряване на механизмите за съхраняване на информация в модула
за Оценка



Синхронизиране на силата и качеството на звука в различните модули



Тестовете в Обучителния модул трябва да бъдат по-ясно обяснени

Платформата беше положително оценена от целевата група и от външните експерти.
Всички предложения за нейното подобрение бяха предадени на разработчиците й. За
да се направи платформата по-приложима в работата на специалистите по ПОО тези
предложения трябва да бъдат взети предвид при разработването на крайната версия
на LMS платформата.
Като цяло тестващите се съгласиха, че платформата отговаря на нуждите и очакванията
на специалистите по ПОО работещи с учащи от селските райони. Съдържанието й ще
подобри знанията и професионалните умения на специалистите в областта на ПОО и
ще им позволи да постигнат по-добри резултати в работата със своите ученици.
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

