Здравейте
Можете да намерите актуална и по-разширена версия на този текст, с препратки, на адрес:
http://cd.svoboden.net/info.html
Искаме да Ви представим "Учи Свободен" - диск с безплатни за ползване и свободни за
разпространение програми за Microsoft Windows™. Такъв тип програми се наричат свободен
софтуер и предлагат определени предимства, които ги правят удачен избор за употреба в
образованието. Какво съдържа диска:
●

●

●

●

●

●

●

подбор от качествени програми включващи всички основни дейности и модули в българските
училища, по които се ползва компютър. Програмите могат да се използват за обучение по
съответния предмет или като алтернатива на използваните в училище комерсиални програми. За
разлика от комерсиалните програми, този диск може да бъде копиран и раздаван на всичките Ви
ученици.
образователни игри - на диска има включени над 100 образователни игри и чудесна рисувална
програма за деца.
на български - повечето програми на диска са на български език веднага след инсталацията, без
нужда от допълнителни настройки. Помощната информация на част от тях - също. Заедно с
програмите автоматично се инсталира правописна проверка и сричкопренасяне на български.
автоматичен инсталатор, който позволява да инсталирате всички програми от диска или
подбрана част от тях автоматично, без допълнителна намеса - полезно когато се инсталират
много програми наведнъж на множество компютри. Дори най-неопитните потребители могат да се
справят.
допълнителни настройки - когато се ползва автоматичния инсталатор, заедно с програмите се
инсталират и стандартни настройки, специфични за България, така че всичко да е готово за
работа веднага след инсталацията.
ръководства и статии за програмите включени в диска, както и за различни програмни езици и
технологии - на ясен и достъпен български език.
препратки към множество други образователни ресурси - всичките безплатни и свободни за
ползване.

Използването на диска във Вашето училище би Ви дало редица предимства:
●

●

●

●

улеснение в работата - можете да вземете всички програми на един диск и да ги инсталирате
автоматично. С автоматичните настройки програмите са готови за работа веднага след
инсталацията. Допълнително на диска има включена програма за пълно архивиране и
възстановяване на компютър или на цялата зала, както и програма за отдалечен достъп.
удобство за учениците - с този диск те имат възможност да инсталират изучаваните програми
(или техни свободни алтернативи) вкъщи, като по този начин могат да опитат онова което са
правили в училище на спокойствие у дома.
нови перспективни специалности - програмите и ръководствата намиращи се на диска
позволяват да бъдат включени в учебната програма такива перспективни и желани от учениците
специалности и модули като уеб дизайн, компютърна графика и визуално програмиране.
възможност за разпространение - всички програми на диска са публикувани под свободен
договор за ползване. Това позволява не само да бъдат инсталирани и ползвани безплатно на
произволен брой компютри, но и да бъдат разпространявани без ограничения. Можете свободно
да записвате диска на Вашите ученици. Възможно е и създаването на Ваша версия на диска,
съдържаща данни, специфични за Вашето училище.

Дискът може да бъде изтеглен напълно безплатно от сайта на проекта, както и да бъде поръчан и
доставен по пощата срещу малка сума, с която ще подкрепите бъдещото му развитие. Можете да го
закупите и от най-близката книжарница "Пингвините".
Сайтът на проекта е http://cd.svoboden.net

