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В този брой на електронния бюлетин можете да намерите описания на две от социалните
медии: Linkedin и Twitter. Освен това, ще разберете какво ще представлява тестването на
платформата за електронно обучение. Предлагаме ви да го прочетете.
 Тестване на платформата за електронно
 Описание на Linkedin

 Описание на Twitter

обучение
 Присъединете се към проекта GIVE в
социалните медии

Описание на Linkedin
LinkedIn е социална медия насочена към
професионалисти от различни сфери и поспециално
към
образуването
на
професионални мрежи. До средата на 2012
година, LinkedIn има над 175 милиона
потребители в 200 държави. Използва се
безплатно, но предлага и допълнителни
платени услуги, които включват InMail,
различни търсачки, допълнителна информация
за профила ви, докладване и т.н.

LinkedIn е добър начин да постигнете
различни цели:
 Виртуални срещи с хора със сходни
бизнес интереси;
 Информиране относно дейността на
конкуренцията;
 Промотиране на Вашата компания,
нейните продукти и услуги;
 Запознаване с много хора, с които
можете да си сътрудничите;
 Намиране на потенциални клиенти;
 Реклама на Вашите продукти и услуги;
 Провеждане на дискусии;
 Да бъдете открити от някой, който се

нуждае от Вашите експертни умения;
 Намиране на работа;
 Използване на различни приложения
във Вашата работа като slideshare, box
и други;
 Получаване на новини;
 Да бъдете открит/-а като потeнциален
служител, експерт, съветник и други;
 Създаване и поддръжка на онлайн
профил, изготвяне на списък с Вашите
експертни умения, езици, опит,
професионални цели и много други
Колкото до специалистите по ПОО, вероятно не
всички от характеристиките на LinkedIn ще са
полезни, но като цяло той дава възможност за
получаване на информация относно развитието
на пазара на труда, тенденции в социалната
сфера и политиката, както и за едновременно
споделяне на знания и обучение. Това
е модерен начин за свързване с ученици
и обучаеми. LinkedIn е достъпен чрез мобилни
устройства, което ви позволява да сте на линия
дори когато сте на път.

Описание на Twitter
Twitter е социална медия насочена основно към
създаването на социални връзки. До средата на
2012 година Twitter има над 500 милиона
потребители в повече от 200 държави.
Платформата е достъпна на много различни
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езици като най-скорошните и преводи са на
китайски, хинди филипински и малайски.
В момента се работи върху шведската,
норвежката, датската, финландската, полската
и унгарската версия. Twitter е достъпен чрез
всички устройства свързани с интернет,
лаптопи,
смартфони,
таблети
и
т.н.
Използването му е безплатно.

Twitter е добър начин да постигнете
различни цели:
 Виртуални срещи с хора със сходни
бизнес интереси;
 Получаване на информация за това
какво се случва по света;
 Получаване на информация за това
какво правят хората близо и далеч от
Вас;
 Промотиране на Вашата компания,
нейните продукти и услутги;
 Намиране на потенциални клиенти;
 Рекламиране на Вашите продукти
и услуги;
 Провеждане на дискусии с други
потребители;
 Да бъдете открит/-а, ако някой търси
хора с Вашите умения;
 Да си намерите работа;
 Да сте наясно с последните новини;

правят конкурентите ви и да популяризирате
Вашата дейност сред различни обучаеми.

Тестване

на

платформата

за

електронно обучение
Следващата фаза от проекта GIVE е тестването
на материалите качени в платформата за
електронно обучение и самата платформа.
През първия етап от тестването материалите
изработени от партньорите ще бъдат тествани
измежду тях след като бъдат качени
в платформата. Целта на този първи етап е да
открие технически проблеми в платформата,
модулите и съдържанието й. По време на
втората фаза на тестване EAG експерти ще
предоставят
обратна
връзка
относно
платформата, практическия модул и модула за
оценка както и за курсовете от първите два
модула.
Третият етап на тестването ще
включва специалисти по ПОО.
Присъединете

се

към

проекта

GIVE в социалните медии
За да следите дейностите по проекта и да се
свържете с VET специалисти, посетете:
http://www. give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Twitter предлага лесен и бърз начин за
получаване на актуална информация. Вие
можете да прочетете TWEET – съобщение от
140 символа (максимален лимит). Това
представлява
резюме
на
най-новата
информация, а ако желаете да научите повече
можете да последвате приложения линк. Това
е възможно ако сте последовател на вестник
или публична организация. Ако сте специалист
в сферата на ПОО можете лесно да проучите
последните новини във Вашия сектор, какво
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