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Według badań przeprowadzonych przez partnerstwo, najbardziej poszukiwane media społecznościowe to
Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest i Instagram. W tym wydaniu naszego Newslettera znajdziesz
opisy dwóch z nich.
.

 Opis Facebooka
 Opis sieci Instagram

Opis Facebooka
Facebook
to
serwis
społecznościowy
umożliwiający łączenie i komunikowanie się
z ludźmi z całego świata, bezpośrednio, jak
również za pomocą różnych aplikacji i funkcji.
Ponadto, Facebook jest narzędziem, które
zmienia sposób interakcji użytkowników
w internecie i sprawia, że użytkownicy są
bardziej otwarci na społeczeństwo. Facebook
powstał w 2004 roku, jego pomysłodawcą jest
Mark Zuckerberg.

Facebook pozwala na utrzymywanie kontaktu
z rodziną i przyjaciółmi, a także na znalezienie
przyjaciół, z którymi przez dłuższy czas nie
utrzymywano kontaktu, pozwala również
nawiązać nowe znajomości. Na Facebooku
ludzie mogą zostawić wiadomość, zobaczyć
galerie zdjęć, a nawet korzystać z czatu.

 Spotkanie w Madrycie
 Dołącz do projektu GIVE
 Nasze projekty

Poprzez Facebook możesz:
 stworzyć osobisty profil ze zdjęciami, opisać
swoje zainteresowania i dzielić się swoimi
przemyśleniami;
 utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi;
 znaleźć starych znajomych;
 publikować zdjęcia i tworzyć albumy;
 pisać wiadomości do przyjaciół i odbierać je
od nich;
 grać w różne gry;
 łączyć się z kolegami i współpracownikami
w celu utrzymania sieci kontaktów w miejscu
pracy;
 stać się częścią wspólnego interesu różnych
grup użytkowników, organizowanych przez
różne kryteria, takie jak np. miejsce pracy,
szkoła, uczelnia;
 zamieszczać informacje, publikować muzykę
i filmy.
Opis sieci Instagram
Instagram to darmowy program do dzielenia się
zdjęciami i serwis społecznościowy. Powstał
w 2010 roku. Serwis umożliwia użytkownikom
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zrobienie zdjęcia, wstawienie filtru cyfrowego
i dzielenie się nim z innymi użytkownikami.
Instagram ma dziś 100 milionów użytkowników
i jest dostępny z różnych urządzeń np.: iPhone,
iPad Touch, smartfonów Android.

Web 2.0 mających znaleźć się na platformie,
która jest jeszcze na etapie tworzenia. Ponadto
omówione
zostały
również
zawartości
pozostałych dwóch modułów (Praktyka
i Ewaluacja) oraz tłumaczenie platformy na
różne języki.

Instagram to dobry sposób na osiągnięcie
poniższych celów:
 dokumentacja różnych rzeczy w sposób
graficzny,
 tworzenie katalogu produktów wraz
z opisem,
 przeglądanie zdjęć poprzez lokalizację lub tag
 oglądanie zdjęć z całego świata,
 dodawanie lub usuwanie subskrypcji
Instagram i komentowanie zdjęć.
Następne spotkanie partnerów w ramach
projektu GIVE odbędzie się w kwietniu 2013 r.
w Wielkiej Brytanii.
Dołącz

Instagram umożliwia dokumentację różnych
przedmiotów. Każdy użytkownik może pobierać
zdjęcia używając hash tagu i komentować je.
Zdjęcia mogą być wydrukowane prosto ze
smartfona. Instagram ma duży potencjał dla
profesjonalistów VET, ponieważ umożliwia
bezpośredni dostęp do każdego rodzaju
informacji w czasie rzeczywistym.
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Spotkanie w Madrycie
W dniach 19-20 listopada 2012 roku w Madrycie
w Hiszpanii odbyło się trzecie spotkanie
partnerów projektu GIVE. Partnerzy spotkali się
w celu omówienia WP3 i WP4 projektu.
W szczególności zostały zweryfikowane prace
dotyczące modułów Szkolenia i Uwrażliwiania na
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Nasze projekty
Koordynator projektu GIVE – firma Danmar Computers
od wielu lat realizuje projekty europejskie w ramach
różnych
programów.
Działania
projektowe
w większości dotyczą usprawnienia systemu edukacji
i obejmują badania potrzeb tych grup, analizy,
tworzenie dedykowanych, innowacyjnych produktów,
akcje eksperymentalne i promocyjne. Bez względu na
rodzaj projektu, celem każdego z nich jest poprawa
sytuacji danej grupy docelowej i w efekcie stworzenie
społeczeństwa opartego na wiedzy.
Projekt CREDNET - Sieć współpracy na
rzecz akredytacji kwalifikacji menedżerskich
CREDNET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
Nr projektu: 518802-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LNW
Czas realizacji: 10.2011-09.2014

Projekt e-Skill - Kwalifikacje, ICT i ekologia
w sektorze budownictwa
e-Skill – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
Nr projektu: 517841-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP
Czas realizacji: 10.2011-09.2013

Głównym celem projektu e-Skill jest poprawa
kompetencji
pracowników
budowlanych,
ze
szczególnym naciskiem na umiejętności środowiskowe
poprzez rozwój metody szkoleniowej bazującej na IT
i podejściu ponadnarodowym, wzmacniając tym
samym nową zieloną kulturę w tym sektorze,
przyczyniając
się
do
niwelowania
różnic
w wykształceniu i poziomie umiejętności w Europie
oraz
uznawania
kwalifikacji
pracowników
budowlanych.
Zapraszamy na stronę projektu: www.e-skill.eu.
Projekt
system

TRECVET

-

rozpoznawania

Międzynarodowy
certyfikacji

w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Główną ideą projektu CREDNET jest stworzenie sieci
tematycznej łączącej ośrodki badawcze, ośrodki
szkoleniowe, organizacje partnerów społecznych i MŚP
we wspólnym celu stymulowania procesu uznawania
i certyfikacji kompetencji i kwalifikacji menedżerskich
i wzmocnienia ich europejskiego wymiaru. Partnerstwo
promuje narzędzia samooceny traktując je jako
uzupełnienie certyfikacji w bieżącym monitorowaniu
istniejących luk kompetencyjnych. Mamy nadzieję, że
realizacja projektu umożliwi identyfikację procedur
europejskich w dziedzinie uznawania kompetencji
kierowniczych oraz będzie krokiem naprzód w stronę
ujednolicenia tych procedur.
Zapraszamy na stronę projektu: crednetmanager.eu

TRECVET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
Nr projektu: 518197-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP
Czas realizacji: 11.2011-10.2013

Projekt ma na celu stworzenie narzędzia do rozbicia
kwalifikacji na czynniki pierwsze i umożliwienie ich
porównania w obiektywny sposób. Proces porównania
dostarczy właściwym władzom metody oceny
kwalifikacji z różnych krajów. Zapewni to duży krok
w kierunku uznawania innych kwalifikacji przez
instytucje z innych państw. TRECVET realizuje ten cel
bazując na kwalifikacjach marynarzy z sektora małych
statków handlowych (SCV).
Zapraszamy na stronę projektu: trecvet.eu.
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