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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.

 Социални медии и ПОО
 Защо този проект?
Социални медии и ПОО
Според проведени проучвания (DG Education and
Culture, Lifelong Learning: contribution to the
Lisbon process) възхода на социалните медии
извън
формалната
образователна
среда
предоставя нови възможности за създаване на
иновации и модернизиране на дейността на
организациите и институциите, работещи
в сферата на образованието и обучението.

Въпреки потенциала на социалните медии,
следните
технически,
педагогически
и организационни обстоятелства биха могли да
попречат за успешното им използване в областта
образованието и обучението:
 Достъп до ИКТ и основни дигитални умения:
Като цяло учителите не са достатъчно уверени
в своите ИКТ умения за да експериментират
в областта на Learning 2.0.
 Педагогически умения:
Въвеждането на социалните медии в областта на
образованието изисква промяна в ролята на

 Присъединете се към
проекта GIVE в социалните
медии

учителите, които трябва да бъдат водачи
и наставници,
създавайки
и
улеснявайки
саморегулираните учебни процеси. Масовото
разпространение на подходите и стратегиите на
обучението чрез Уеб 2.0 приложенията може да
бъде възпрепятствано от липсата на дидактически
методологии и тренировъчни програми за
учители, които биха улеснили този преход и биха
дали възможност на обучителите да поемат тази
нова роля.
Проект „GIVE” е адресиран към справяне
с предизвикателствата, свързани с използване на
социалните медии в образованието и обучението
и е в съответствие със стратегията "Европа 2020"
(COM(2009)647 окончателен), която е ключов
фактор, способстващ за растежа в Европейски
мащаб. Проектът е насочен към двата приоритета,
публикувани от Националната агенция:
Приоритет 1 – разработване на рамка на
компетенциите на учители и обучители и развиване
на ИКТ уменията на професионалните обучители.
Приоритет 2 – Подобряване на качеството
и остъпността на ПОО, както и осигуряване на ПОО
оферта към лица с висок риск от социална изолация,
включително и професионално ориентиране на
учениците в селските райони.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на
автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се
в нея.

Защо този проект?
Идеята на проекта е резултат от възможността да се
използват модерните методи на комуникация (популярни
сред младежите) по отношение на подобряване на
професионалното обучение. Специалистите в сферата на
ПОО използват традиционни методи на обучение, което
снижава ефективността на процесите на учене
и възпрепятства развитието на компетенции в областта на
ИКТ сред учащи, учители, обучители или професионални
съветници (ПОО в Европа –Държавен доклад – CEDEFOP).
Въпреки инвестициите за насърчаване на програмите
в сферата на ПОО (напр. в ЕС 5 млн. € за учащи и 8 млн. €
за обучители), процентът на лицата без пълни
професионални компетенции сред младите хора е доста
голям: 31% ЕС, 19,7% Италия, 17% Великобритания, 14,7%
България и 5% Полша. Проблемът е осезаем в селските
райони, където лицата, желаещи да повишат нивото на
своите компетенции нямат много възможности да
участват в подобни програми (в България са 27,2%,
а в олша 22%). Също така групата, която се възприема
като най-застрашена от безработица е тази на младите
хора с ниско ниво на компетенции и умения (напр.
в България 47% са с по-ниска образователна степен, във
Великобритания са 17% - CEDEFOP).

http://give-project.eu/facebook
Във Facebook ще бъде създадена страница, чрез
която ще се осъществява връзка между
професионалистите в сферата на ПОО и която ще
подпомага за проследяването на дейностите по
проекта.

Linked in е високо професионална мрежа за
подобни ПОО групи и Policy Makers.

Присъединете се към проекта GIVE
в социалните медии
Проекта е създал различни канали в социалните медии.
Всеки канал е фокусиран върху различни дейности по
проекта.

http://give-project.eu/linkedin

http://vimeo.com/giveproject
Каналът Вимео разказва в първо лице за опита на трите
целеви групи, към които е насочен проекта.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на
автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се
в нея.

