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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.

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.

GIVE - Guidance In Vocational Education for students in rural areas
Идеята на проекта е да използва съвременните
социални
медии
за
подобряване
на
професионалното обучение. Специалистите
в сферата на ПОО използват традиционни
методи, което снижава ефективността на
процесите на учене и възпрепятства развитието
на компетенции в областта на ИКТ. В резултат на
бързото развитие на Уеб 2.0 услугите и нуждата
от
предоставяне
на
атрактивно
и висококачествено образователно съдържание
се наблюдава постепенно интегриране на
социалните
медии
в
системите
за
обучение. Социалните приложения като Twitter,
Facebook и други се използват все повече
в нашия личен и професионален живот.
Образователните институции стават все по –
наясно с необходимостта от интегрирането на
подобни приложения в системите за обучение,
но малко от тях го правят с цел предоставяне на
иновативни, ориентирани към обучаващите се
услуги.
Развиването
на
уменията
на
специалистите по ПОО, които им позволяват да
предават знание с помощта на социалните
медии, ще способства за създаването на
атрактивни възможности в сферата на ПОО и ще
насърчи участието на млади хора.

Проектът цели да подобри знанията, уменията
и компетенциите на специалистите в сферата на
ПОО, които работят с младежи, живеещи в селски
райони,
чрез
създаване
на
иновативна
мултиизмерна LMS платформа с интегрирана
социална медия, базирана на методологията по
модела CREIN, използван за реинтеграция на жени,
лишени от свобода.
Проектът
предвижда
подобряване
на
перспективите за заетост на ПОО учащите от
селските райони.
Проектът
ще
определи
изискванията
на
работодателите по отношение на професионалните
умения на младите хора, с цел да подготви
конкретно обучение, отговарящо на нуждите на
пазара на труда.

Резултати:
Материални:





мултиизмерна LMS платформа
с интегрирана социална медия,
съдържание на електронни модули,
ръководство за ползване на платформата,
доклади, планове, стратегии.

Нематериални:






по-добри знания, умения и компетенции на
специалистите в сферата на ПОО по
отношение на иновативни ИТ инструменти,
използвани за обучение,
повишена самоувереност на младежите,
живеещи в селски райони,
по-добро съответствие на ПОО на нуждите
на пазара на труда,
увеличаване на процента на младежката
заетост в селските райони.
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