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Ilość informacji generowanych w ramach jakiegokolwiek obszaru edukacyjnego jest wystarczająco duża, więc za
każdym razem, gdy coś publikujesz, przyczyniasz się do tworzenia „szumu informacyjnego”. Publikowanie jest dzisiaj
łatwe. Mądre i odpowiednie publikowanie jest wyzwaniem.
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Właściwe użycie mediów społecznościowych

Media społecznościowe (social media) stale
rozwijają się i zmieniają. Każdego dnia
odkrywamy ich nowe możliwości, trzeba jednak
wiedzieć co można robić, a czego nie.
Użytkownicy powinni znać tzw. netykietę, która
jest
zestawem
społecznych
konwencji
ułatwiających współdziałanie w sieci. Nie ma
wątpliwości co do korzyści wynikających z ich
używania, ale nie ma też potrzeby używania
wszystkich naraz. Korzystaj z tych, które są
najlepsze dla Ciebie.
Jak używać mediów społecznościowych:
 zainspiruj do korzystania z nich uczniów,
nauczycieli, pracowników i właścicieli firm;
 połącz ich kreatywność w celu stworzenia
nowych pomysłów;
 podziel się z innymi użytkownikami
rezultatami swoich działań;
 kontynuuj rozwój nowych pomysłów, które
mogą wymagać wprowadzenia nowych wizji
i koncepcji.
Jak nie używać mediów społecznościowych:
 nie powtarzaj tradycyjnych metod działania,
działaj w sposób innowacyjny;

w mediach społecznościowych

 nie poddawaj się, gdy system Cię blokuje, to
Ty masz wprowadzać zmiany.
Początek transferu
GIVE transferuje cztery moduły z poprzedniego
projektu i adaptuje je nawiązując do wyników
badań:
1.
2.
3.
4.

Szkolenia
Uwrażliwianie na Web 2.0
Praktyka
Ewaluacja

Chociaż moduły praktyki i ewaluacji trzeba
jeszcze szczegółowo przedyskutować, pierwsze
dwa są już w toku. Moduł szkoleniowy będzie
zawierać zarządzanie systemem operacyjnym,
umiejętności w zakresie internetu (przeglądanie
internetu i obsługa poczty e-mail), pracę ze
zdjęciami
i
materiałami
wideo,
WiFi
i bezpieczeństwo komputera. Kursy te są obecnie
realizowane w formie szkoleń e-learning, które
pomogą osobom z grup docelowych przełamać
barierę wykorzystania ICT w codziennej pracy
i życiu. Treści nauczania koncentrują się przede
wszystkim na wprowadzeniu podstawowych
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umiejętności, które są wymagane w celu
wykorzystania najnowszych technologii do
podjęcia działań związanych z VET w wymiarze
cyfrowym. Jak na razie, kursy zostały
przygotowane przez partnerów w języku
angielskim. Następnie zostaną przetłumaczone
na wszystkie przewidziane języki i przekazane do
fazy testowania.
Według badań przeprowadzonych przez
partnerstwo, najbardziej poszukiwane media
społecznościowe to Facebook, LinkedIn,

Twitter, YouTube, Pinterest i Instagram. Opisy
usług zostały przygotowane w sposób przyjazny
dla użytkownika i wyjaśniają szczegóły
korzystania z danego serwisu. Najważniejszym
celem zaznajomienia doradców zawodowych
z podstawami serwisów Web 2.0 jest
uświadomienie im możliwości ich wykorzystania.
Używając tych mediów, doradcy będą mogli
współpracować z młodymi ludźmi żyjącymi na
obszarach wiejskich, w naturalny i bliski im
sposób.

Dalsze zadania

Rozwijając moduły szkolenia i uwrażliwiania na
Web 2.0, partnerzy projektu próbują
zidentyfikować niezbędne elementy, które
zostaną wdrożone w modułach praktyki
i ewaluacji transferowanego modelu. Główny
nacisk jest kładziony na rzeczywiste potrzeby
doradców
zawodowych
i
możliwość
zapewnienia im kompletnego pakietu informacji
i narzędzi, które będą przydatne w ich pracy
zawodowej.
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