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Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
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merytoryczną.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.

GIVE - Guidance In Vocational Education for students in rural areas
Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych
metod z użyciem mediów społecznościowych na
rzecz poprawy poziomu wiedzy zawodowej.
Profesjonaliści z dziedziny szkoleń zawodowych
(ang. VET – Vocational Education and Training)
używają tradycyjnych sposobów nauczania, co
obniża efektywność procesu uczenia się i nie
pozwala na rozwój kompetencji w zakresie IT. Ze
względu na szybki rozwój Web 2.0 oraz potrzebę
zapewnienia
wysokiej
jakości
nauczania
i atrakcyjnych treści, powstaje ruch w kierunku
integracji systemów kształcenia i mediów
społecznościowych. Serwisy społecznościowe
takie jak Twitter, blogi czy Facebook są coraz
częściej używane w naszym codziennym życiu
osobistym i zawodowym. Instytucje edukacyjne są
coraz bardziej świadome, że takie aplikacje mogą
zostać skutecznie włączone do ich systemów
kształcenia, ale niewiele spośród nich rzeczywiście
używa tych aplikacji do wprowadzania innowacji do
systemów szkoleniowych oraz kształcenia bardziej
zorientowanego
na
kursanta. Wyposażenie
profesjonalistów VET w umiejętności pozwalające
im dostarczać wiedzę z wykorzystaniem mediów
społecznościowych zapewni atrakcyjne możliwości
kształcenia i szkolenia zawodowego zachęcając
młodzież do uczestnictwa w procesie uczenia się.

Celem
projektu
jest
podniesienie
wiedzy,
umiejętności i kompetencji doradców zawodowych,
nauczycieli zawodu i nauczycieli liceów – przedmiot
przedsiębiorczość pracujących z młodymi ludźmi na
obszarach
wiejskich,
poprzez
stworzenie
innowacyjnej, wielowymiarowej platformy LMS ze
zintegrowanymi
mediami
społecznościowymi,
opartej na metodologii narzędzia CREIN.
Projekt zakłada poprawę perspektyw zatrudnienia
dla osób uczących się VET z obszarów wiejskich.
Projekt zidentyfikuje potrzeby pracodawców
w zakresie umiejętności VET młodych ludzi w celu
przygotowania
aktualnej
oferty
szkoleń
dopasowanych do potrzeb rynku pracy.

Rezultaty:
Materialne:






wielowymiarowa platforma LMS
zintegrowana z mediami
społecznościowymi,
zawartość e-modułów,
instrukcja obsługi platformy,
raporty, plany, strategie.

Niematerialne:






większy poziom wiedzy, umiejętności
i kompetencji profesjonalistów VET
w zakresie używania IT,
zwiększona pewność siebie młodych
ludzi z obszarów wiejskich,
lepsze dopasowanie oferty VET do
potrzeb rynku pracy,
wyższy poziom zatrudnienia młodych
osób z obszarów wiejskich.

Czas trwania: luty 2012 – styczeń 2014
Numer projektu: 2011-1-PL1-LEO05-19885

