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Това е последният брой на нашия бюлетин. В него можете да откриете статия за LMS платформата
– основния резултат от проекта. Освен това можете да прочетете за финалната конференция,
която се състоя през декември 2013 в Жешов (Полша).
 LMS платформа
 Конференция в Полша

 Проекта GIVE в социалните
мрежи

LMS платформа
LMS платформата на GIVE е изчерпателен
източник на актуална информация относно Уеб
2.0 технологиите, които могат да бъдат
използвани от специалистите по ПОО работещи с
млади хора. Платформата е достъпна на 5 езика
на адрес lms.give-project.eu.

За да стигнете до материалите в платформата
трябва да се регистрирате. За да направите това
можете да използвате Фейсбук бутона. По този
начин
се
регистрирате
в
платформата
използвайки вашия Фейсбук профил.
Учебните материали са разпределени в 4
модула:
 Обучителен модул - ще ви снабди с нужните
компютърни умения за да се чувствате
уверени в дигиталния свят

 „Sensitisation” модул – съдържа конкретни
ръководства за 6 Уеб 2.0 платформи и ще ви
покаже колко полезни могат да бъдат те
 Практически модул - служи като средство,
което ще ви помогне във вашето пътешествие
в света на Уеб 2.0
 Модул за оценка - ще ни помогне да
подобрим платформата и да направим
промяна в начина, по който ИКТ се
възприемат от различните професии

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.

Конференция в Полша
Новата година върви много бързо и проектът GIVE
е към своя край. В момента екипът управляващ
проекта завършва работата си като прави оценка
на изпълнението на целите и планира как да
използва резултатите по най-добрия начин.
Отлична възможност за запознаване с идеята на
проекта и основните постижения от двегодишната
работа
на
цялото
партньорство
беше
конференцията
за
разпространение
на
резултатите, която се проведе на 17.12.2013 в
хотел Ambasadorski в Жешов (Полша). Бихме
искали да подчертаем важността на това събитие
за тези, които нямаха възможността да участват в
него както и за тези, които дойдоха за да научат
нещо за проекта GIVE. В тази статия ви
представяме част от най-важната информация и
снимки от конференцията (повече снимки на
give-project.eu).

платформата;
 Резултатите от тестването в Полша.
Участниците имаха възможността да задават
въпроси относно подробности за проекта и
същността на международното сътрудничество в
неговите рамки. Допълнителна полза за
участниците
беше
присъствието
на
представители на партньорските организации
(България, Испания, Италия и Великобритания).

Проекта

GIVE

в

социалните

мрежи
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
Срещата
беше
насочена
главно
към
професионални консултанти, учители по ПОО,
учители по предприемачество и бизнес от
гимназии и млади хора от селските райони.
Официалният организатор на събитието беше
един от полските партньори- BD Center от Жешов.
Почти 60 души се събраха в конферентната зала и
изслушаха представянето на проекта, което
включваше:

http://vimeo.com/giveproject

 Идеята на проекта и неговите цели;
 Резултатите от проучването извършено в
петте страни;
 Основният резултат от проекта- LMS
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.

