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Заглавие  

Въведение School of Computing е най-големият факултет по 
компютърни науки в Ирландия. Те предлагат 
професионално ориентирани бакалавърски, 
следдипломни и докторски програми, които се 
характеризират със силна ангажираност на индустрията 
чрез стажове, индустриални проекти и акредитация на 
индустрията. Намират се в центъра на Дъблин, столицата 
на Ирландия, която си спечели репутацията на 
„Силициевата долина на Европа“. Визията им за 
международни дейности е, че училището ще бъде 
глобален център за свързване на най-
висококачествените международни специалисти по 
компютърни науки с глобалната ИКТ индустрия. 
Училището по компютърни науки в DIT има утвърден и 
богат опит в много аспекти на международната дейност, 
включително предоставянето на програми за 
бакалавърска степен на три континента (Европа, Азия и 
Африка) чрез партньорства с други институции за висше 
образование. Основната им дейност е в преподаването на 
програми с професионален и практически фокус, които са 
изключително подходящи за нуждите на работното 
място и с течение на годините учебната програма и 
методи за обучение се развиха, за да отговорят на 
нуждите на секторите, които обслужват. "Ние се стремим 
да гарантираме, че учениците ни имат богат и 
автентичен учебен опит, базиран на решаване на реални 
проблеми, като по този начин гарантираме, че нашите 
възпитаници са оборудвани със знания и умения, 
необходими за адаптиране и процъфтяване в икономика 
на знанието." 

В School of Computing смесеното обучение се случва във 
всички курсове (допълнителни материали онлайн, 
ресурси в интернет, резултати в онлайн класната стая, 
част от оценката е онлайн, учениците доставят цялата си 
работа онлайн, онлайн лекции, работа в екип онлайн ...). В 
смесените учебни курсове има комбинация от лични 
контакти и онлайн работа. Важно е да имате контакти 
лице в лице в началото, в средата и в края на курса. 
Училището насърчава учениците да бъдат любопитни, да 
изследват колкото се може повече, да изпълняват своите 
седмични задачи и да си сътрудничат в онлайн екипи. 

Тип на институцията Висше образование 



Използвана методология GLOBAL LABS - смесено обучение 

Global Software Labs е проект, разработен чрез Hublinked 
Erasmus + Knowledge Alliance, информиран от проучвания, 
предприети по проект GETM3, финансиран от фондация 
Marie-Curie в съвместно сътрудничество между TU Dublin 
и School of Computer Science (Дъблинският технологичен 
институт стана Технологичен университет Дъблин на 1 
януари 2019 г.), Университетското училище за иновации, 
дизайн и инженерство Mälardalen и Telecom Sud-Paris. 

Методологията за обучение на GLOBAL SOFTWARE, 
основана на проектно-базирано учене, включващо 
студенти от Европа и Азия от различни гимназиални 
институции. Модулът е смесен модул за предоставяне на 
обучение, в който учениците работят в екипи по проект 
за разработване на софтуер, като работят във виртуална 
учебна среда. Те са наставлявани както от академични 
преподаватели, така и от професионалисти в бранша, 
които ги наблюдават в продължение на 12 седмици. 

Модулът Смесено обучение комбинира „структурирано 
провеждане на курсове със самостоятелно обучение, 
решаване на проблеми, онлайн лекции, онлайн срещи, 
презентации на живо, менторство, както и набор от 
технологии, използвани за споделяне на софтуер, 
управление на проекти и документация. Студентите 
посещават седмична сесия на живо с ръководителя на 
модула, представяйки онлайн работата си и изнасяйки 
презентации, за да покажат своя напредък, проблеми, по 
които се работи, бъдещи планове и евентуално 
намаляване на риска, ако е необходимо. Добре 
установени методологии за оценка се използват в 
рамките на други проекти, базирани на екипна работа, 
заедно с итеративен процес на преглед в края на всяко 
изпълнение." Paule Doyle 

Тип преподавател Академични преподаватели и произведствени 
специалисти 

Използвани инструменти Виртуална учебна среда: Brightspace е виртуална 
платформа за обучение за висше образование, която 
интегрира ученето и оценката на студентите в един 
инструмент. Бележки за лекции, видео и аудио хостинг, 
комбинирани с блогове, форуми и функционалност за 
оценка улесняват работата за всички видове курсове. 
Студентите могат да подават материали за оценяване в 
множество формати, включително видео репортажи, и с 
персонализирани рубрични системи, VLE предлага много 
добра поддръжка за различни видове модули. 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

 

Основни предизвикателства по отношение на Global 
Labs/смесено обучение: 

- да се гарантира, че студентите са ангажирани и учат 
активно; 



- да мотивира преподавателите (лекторът има избор да 
разработи смесен модул за обучение и ако го прави, 
той/тя има предимства. Всеки преподавател, който реши 
да разработи смесен модул за обучение, трябва да се 
ангажира да остане в курса за години. 

Основни фактори за успех по отношение на глобалните 
лаборатории: 

- висока мотивация на персонала; 

- постоянно подобряване на учебния материал (всеки 
курс трябва да се подновява на всеки 2 години). 

- съсредоточаване върху това, в което са добри. 

- Студентите могат да променят темпото/мястото/пътя 
на своето обучение, когато материалът е смесен. 

Изводи и препоръки Платформата Trello трябва да се проверява всяка седмица 
от ментор/наставник. Студентите трябва да записват 
всички дейности всек Изводи относно глобалните 
лаборатории: 

- при разработването на смесения курс на обучение 
преподавателите трябва да се фокусират върху 
съдържанието, а не върху производството на крайния 
материал. 

- необходими са допълнителни ресурси, за да се 
подпомогне производството на висококачествени видео 
и аудио материали и да се гарантира еднакво брандиране 
и стандарт на всички предоставени на студентите 
материали. 

Лекторът изисква допълнителна работа по връзката 
между теорията на лекциите и практическата работа, 
възложена в лабораторни сесии. Това гарантира, че 
курсът не е прекъснат. 

Обратната връзка и прегледът на напредъка на 
учениците са от съществено значение, така че контактът 
със студента в лабораториите позволява разработването 
на персонализирана обратна връзка за класа като цяло. 
Тази обратна връзка може да бъде допълнителен видео 
материал или промяна на лабораторния материал. 

- работата може да бъде тежка. Така че винаги се 
нуждаете от някой, който да ви помогне (техническа 
помощ).и път, когато изпълняват част от работата. Trello 
позволява да наблюдение и контролиране на целия 
процес. Той улеснява изготвянето на общо резюме. 

Държава Ирландия 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

Technological University Dublin,  

School of Computer Science 

 

 



 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата 
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява 
гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея.  


