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Заседания и работни срещи на бългрската смесена комисия 
 
 
Първо засезание: 
 
- прегледан е примерният вариант с темите /моя сайт/: 
решихме да променим интерфейса, изчаквайки да видим общата структура, която ще 
ни предложат 
- да се вкарат повече илюстрации, което в резултат от тестове с крайни потрабители 
от различни социални и възрастови групи 
- да се допитаме до тренери, провеждали обучение по обща компютърна грамотност с 
безработни възрастни, за да оценят подбора на темите 
 
 
 
Второ заседание: 
 
- променяме реда и съдържанието на темите, включени в някои от отделните модули, 
съобразно препоръките, получени след проучването с IT тренерите 
- обсъждахме формата и вида на представяне на упражненията 
 
 
Трето заседание: 
 
- обсъждане на втори примерен вариант на програмата и разработените към нея теми 
– вид, структура на урока, яснота, достъпност, обем на темите 
- разглеждане на готовите до момента упражнения  към темите – форма, яснота, 
атрактивност 
 
 
Четвърто заседание: 
 
- Разглеждане и обсъждане на резултатите от оценяването на кампуса, проведено 
сред група потенциални обучаеми 
Обобщено те звучат така: 

• Entry to the meta campus – първоначално интерфейсът трябва да се появява на 
български, за да могат потребителите да се ориентират, достъпът до темите да 
е по-опростен 
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• Entry to the national virtual campus – да има начин потребителите да се 

регистрират и да има HELP, както и  менютата да се наравят изключително 
ясно, за да може да се ориентира всеки в сайта 

• Structure of the virtual campus – да има начин първо да се разглежда това, което 
се предлага в кампуса, дори на някои теми може да се пусне демо /с част от 
лекция и няколко примерни упражнения/ и чак когато потребителят реши, че ще 
ползва сайта, да се регистрира и да получава пълния достъп до ресурсите; 
напълно излишен календар, заемащ голяма част от пространството. Той също 
може да е изнесен като връзка; 

• Access to the different sections of the campus – да стои като връзки отгоре или в 
страни, но да не е задължително минаването през няколко допълнителни 
избора, за да стигнеш до желаната тема за четене 

• Return to an upper level – да има ясни връзки за връщане назад, а да не се 
използва бутон Back 

• Change of section - да се промени структурата на достъпните връзки 
• Access to the public forum – да се направи като линкове, винаги достъпен, както 

и връзките към сайтовете на другите партньори, общото пространство и т.н. 
• Exit the campus – изходът е лесен 
• Level of difficulty – доста трудна е първоначалната ориентация от гледна точка 

на  неспециалисти и хора, не ползващи постоянно компютър 
• Visual facilities – няма нещо, което да помага за по-доброто първоначално 

ориентиране в структурата на кампуса 
• Colors – не се харесва на потребителите цветовото съчетание. Определят го 

като подтискащо и уморяващо очите 
• Icons to identify different sections – това се покрива с вече обсъденото за 

подрезбата и изнасянето в отделен фрейм на връзките 
• Link/access to sections - аналогично 
• Upload/Downloads – трудно за реализация заради организацията на 

пространството 
• Check links from the forum or the training sessions – връзките са сравнително 

работещи, но съществува проблем с кирилизацията 
• Consult the different sections of the campus – също се покрива с вече казаното 

 
 
Пето заседание: 
 

- разглеждане на готовия до момента кампус 
- сравняване настъпили ли са промени след последното ни обсъждане по 

ключовите за нашите потребители моменти 
- разглеждане и обсъждане вида и методиката на следващата готова част от 

лекциите и упражненията по IT съдържанието на българската част от кампуса 
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Шесто заседание: 
 

- обсъждане проблема с кирилизацията и начините за разрешаването му 
- разглеждане и оценка на новите теми и упражнения 

 
 
Седмо заседание: 
 
- обсъждане на резултатите от проведено сред хора с начална компютърна 
грамотност, получили такава в IT курсове към различни институции, проучване за 
яснотата, достъпността, атрактивността и полезността на упражненията, които се 
предвижда да бъдат включени в българския сайт. Оценката по всички критерии е 
крайно положителна. Според сложността на материята, както интервюираните са я 
определили, уточняване кой точно тип упражнения да  бъдат увеличени на брой. 
 
 
Осмо заседание: 
 

- проблемът с кирилизацията е частично отстранен, защото всяка нова връзка 
предизвиква зареждане на страница с неточен енкодинг, което налага 
постоянната му промяна, за да се чете нещо в сайта набългарски. Това обаче е 
немислимо за потребител без опит. 

- разглеждане на каченото в сайта само теоретично съдържание на български. 
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