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W związku z dynamicznym rozwojem usług Web 2.0 i koniecznością dostarczania materiałów dydaktycznych wysokiej
jakości, można zaobserwować ruch w kierunku integracji systemów nauczania i serwisów społecznościowych. Serwisy
społecznościowe (np. Twitter, Vimeo, Facebook) są coraz częściej używane w życiu prywatnym i zawodowym.

 Web 2.0 + kształcenie i szkolenia
zawodowe
 Dlaczego ten projekt?
Web 2.0 + kształcenie i szkolenia zawodowe

Badania przeprowadzone przez Dyrekcję Generalną
Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (Uczenie
się przez całe życie: Wkład do Procesu Lizbońskiego)
sugerują, że wysokie zainteresowanie serwisami
społecznościowymi poza szkoleniem formalnym
może zostać wykorzystane do modernizacji
instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego.

 Dołącz do projektu GIVE
w serwisach społecznościowych!

celów dydaktycznych wymaga zmiany roli
nauczyciela, który musi występować w roli
przewodnika i mentora, ułatwiając i nadzorując
proces dydaktyczny. Wykorzystanie nauczania
wspieranego przez Web 2.0 może być utrudnione
przez brak metodologii dydaktycznych, zestawów
narzędzi i programów nauczania dla nauczycieli,
które wspierałyby cały proces, jednocześnie
przystosowując nauczycieli do nowej roli.
Projekt GIVE jest skierowany na usunięcie tych
trudności i jest zgodny ze „Strategią EU 2020”
(COM(2009)647 final), jako jeden z kluczowych
wskaźników rozwoju Europy. Projekt odpowiada na
dwie strategie narodowe:

Mimo, że potencjał serwisów społecznościowych
w obszarze nauczania jest znaczny, zostały
zidentyfikowane następujące obszary (techniczne,
dydaktyczne i organizacyjne), mogące utrudnić
rozwój
i
upowszechnianie
serwisów
społecznościowych w celach dydaktycznych:
 Dostęp do urządzeń ICT i umiejętności cyfrowe:
Nauczyciele często nie czują się zbyt pewnie
w zakresie
własnych
umiejętności
ICT
i wykorzystania ich do nauczania wspieranego przez
Web 2.0.
 Umiejętności pedagogiczne:
Wykorzystanie serwisów społecznościowych do

Priorytet 1 - Opracowanie ram kompetencji dla
nauczycieli i osób prowadzących szkolenia oraz
rozwój kompetencji nauczycieli zawodu, trenerów,
szkoleniowców w zakresie posługiwania się
innowacyjnymi
technologiami
informatycznokomunikacyjnymi.
Priorytet 2 - Poprawa jakości oraz zwiększenie
dostępności kształcenia zawodowego a także
zapewnienie oferty w zakresie edukacji zawodowej
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym rozwój poradnictwa zawodowego dla uczniów
z obszarów wiejskich.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Dlaczego ten projekt?
Pomysł na projekt powstał w odpowiedzi na szansę
wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji
(popularnych wśród młodzieży) w zakresie
zdobywania
wiedzy
zawodowej.
Kształcenie
zawodowe wykorzystuje jedynie tradycyjne metody
nauczania, co obniża efektywność procesu
dydaktycznego i nie pozwala na rozwój umiejętności
ICT wśród uczniów, trenerów i doradców
zawodowych (VET in Europe–Country Report–
CEDEFOP). Pomimo znacznych nakładów na
promocję programów kształcenia zawodowego (np.
ES €5mln dla uczniów i €8mln dla trenerów), odsetek
osób nieposiadających pełnych umiejętności
zawodowych jest wysoki: 31% ES, 19,7% IT, 17% UK,
14,7% BG & 5% PL. Problem jest szczególnie
widoczny na terenach wiejskich, gdzie osoby chcące
podnieść swoje kwalifikacje nie mają dostępu to zbyt
dużej ilości tego typu programów (w BG 27,2% i 22%
w PL). Osoby młode, posiadające niski poziom
umiejętności, są postrzegane jako najbardziej
zagrożone bezrobociem (np. w BG 47% z niższym
wykształceniem, w UK 17%–CEDEFOP).

http://give-project.eu/facebook
Konto Facebook opisuje działania podejmowane
w projekcie i pozwala na budowanie sieci doradców
zawodowych.

Linked In pozwala na budowanie sieci grup
związanych
z
kształceniem
zawodowym
i decydentów.

Dołącz do projektu GIVE w serwisach społecznościowych!

Projekt
posiada
konta
w
serwisach
społecznościowych. Każde konto prezentuje różne
działania
podejmowane
w
projekcie.

http://give-project.eu/linkedin

http://vimeo.com/giveproject
Konto Vimeo
doświadczenia

opowiada w pierwszej osobie
grup
docelowych
projektu.
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