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W tym wydaniu e-Newslettera znajdziesz opisy dwóch portali społecznościowych: Pinterest i YouTube.
Zapraszamy do lektury.

 Opis sieci Pinterest
 Opis YouTube

Opis sieci Pinterest
Pinterest to portal społecznościowy, na którym
użytkownicy zbierają i dzielą się interesującymi
wydarzeniami i swoimi zainteresowaniami. To
jedna z najszybciej rozwijających się sieci
społecznościowych, Pinterest jest trzecią taką
siecią po portalach Facebook i Twitter.

Konto podstawowe jest darmowe, natomiast
rozszerzone – płatne i obejmuje lepsze
narzędzia wyszukiwania, informacje na temat
profili, raportowanie itd.
Pinterest to dobry sposób na osiągnięcie kilku
celów:
 poznanie osób o podobnych
zainteresowaniach;
 poznanie konkurentów na rynku;
 promocja firmy, usług i produktów;
 poznanie potencjalnych współpracowników;

 Spotkanie w Londynie
 Dołącz do projektu GIVE
 Poznaj nasze projekty
 znalezienie potencjalnych klientów;
 ogłaszanie swoich produktów i usług poprzez
katalogi;
 stworzenie darmowego Search Optimisation
Tool (Narzędzie optymalizacji wyszukiwania);
 tworzenie prezentacji;
 informowanie o interesujących produktach;
 znalezienie marketingowców lub ekspertów;
 stworzenie i utrzymanie profilu.
Zastosowania dla profesjonalistów VET są
ograniczone, ponieważ mogą oni tylko
umieszczać odnośniki do różnych stron
w internecie. Pinterest ma ograniczoną zdolność
do tworzenia informacji w formie tekstu bez
odnośników do innych stron/źródeł zasobów.
Opis YouTube
Serwis YouTube został założony w lutym 2005.
Serwis umożliwia miliardom ludzi oglądanie
i dzielenie się filmami video. YouTube oferuje
forum, na którym można dyskutować,
informować i inspirować innych użytkowników
oraz platformę dystrybucyjną przeznaczoną dla
małych i średnich reklamodawców.

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.

YouTube może być efektywnym narzędziem
biznesowym:
 promocja firmy, usług i produktów;
 reklama usług i produktów;
 dyskusja z innymi;
 pokazywanie swojego doświadczenia;
 dzielenie się wiedzą;
 łączenie się z klientami i kolegami;
 tworzenie krótkich filmów z poradami dla
klientów, lub w celu wykazania swojego
doświadczenia;
 umieszczanie
kreatywnych
filmów
opisujących usługi;
 umieszczanie linków do filmów;
 promocja wydarzeń poprzez publikację
filmów z innych wydarzeń;
 pokazanie swoich produktów w interesujący
i dynamiczny sposób.

Następne spotkanie partnerów projektu
odbędzie się we wrześniu 2013 roku w Palermo.
Dołącz do projektu GIVE w mediach
społecznościowych
Aby śledzić działania projektu i sieci specjalistów
VET zobacz:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Spotkanie w Londynie
W dniach 22-23 kwietnia 2013 w Londynie
odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu
GIVE. Na spotkaniu została omówiona platforma
nauczania na odległość projektu oraz treści
wcześniej przygotowane przez partnerów, które
są w trakcie implementacji. Szczegółowo zostały
również
omówione
pozostałe
moduły,
praktyczny, ewaluacyjny oraz proces testowania,
który rozpocznie się w ramach piątego pakietu
pracy.
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.

Poznaj nasze projekty
Danmar Computers od wielu lat realizuje projekty
europejskie w ramach różnych programów. Celem
realizowanych projektów jest poprawa sytuacji danej
grupy docelowej i w efekcie stworzenie społeczeństwa
opartego na wiedzy.
Projekt ABLE –Aktywność oparta na nauce
i rozrywce: Wyzwania uczenia się przez całe
życie w cyfrowej erze
ABLE – Leonardo da Vinci Partnerships
Numer projektu: 2011-1-TR1-LEO04-24311 5
Czas realizacji: 08.2011-07.2013

Projekt ma na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk
w dziedzinie najbardziej nowoczesnych i skutecznych
metod nauczania/uczenia się z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii IT i multimediów
koncentrując się na e-learningu, m-learningu, grach
i symulacjach. Projekt jest skierowany do młodego
pokolenia, które jest zaznajomione z IT i nowymi
technologiami, ale brakuje mu wiedzy, jak je
wykorzystać w nauce i życiu zawodowym; wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, wychowanych przed
epoką cyfrową, którzy muszą dostosować się do
najnowszych technologii, osób niepełnosprawnych, dla
których nowe technologie to szansa na integrację
społeczną i rozwój zawodowy oraz instytucji
edukacyjnych. Partnerstwo organizuje spotkania
ponadnarodowe koncentrując się na różnych
obszarach
tematycznych
nowych
technologii
w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
Zapraszamy na stronę projektu: able-project.eu.
Projekt

H&S@WORK

–

Zdrowie

i bezpieczeństwo w całej Europie
H&S@WORK – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Numer projektu: 2012-1-IT1-LEO05-02795
Czas realizacji: 10.2012-09.2014

Projekt ma na celu transfer rezultatów poprzedniego
projektu "Communicating Safety". Projekt przeniesie
na poziom europejski program oraz narzędzia
"Communicating Safety". Oczekiwanym rezultatem
projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji
w kwestii BHP na poziomie UE, gwarantującego
obniżenie wypadkowości w miejscu pracy oraz
zapewnienie
dobrych
doświadczeń
ludziom
pracujących w sektorze MŚP w UE ze szczególnym
uwzględnieniem przedstawicieli grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym (imigranci, którzy pracują
w sektorze mechaniki/budownictwa/rolnictwa; młodzi
ludzie, którzy mają wejść na rynek pracy: kobiety, które
pracują w danym sektorze, bezrobotni).
Projekt REDIVE – Rekrutacja efektywnych
pracowników

z

różnych

kultur

w

Unii

Europejskiej
REDIVE - Erasmus Multilateral
Nr projektu: 528362-LLP-1-2012-1-NL-ERASMUS-ECUE
Czas realizacji: 10.2012-09.2014

Projekt REDIVE ma na celu poprawę procesów
wielokulturowej
rekrutacji
w
europejskich
przedsiębiorstwach i wzrost efektywności pracowników
z różnych krajów, poprzez podjęcie następujących
tematów: brak świadomości w zakresie różnorodności
pracowników w strategii przedsiębiorstwa, ograniczona
wiedza na temat innych kultur wśród pracowników
działów HR i rekrutacji oraz luka na rynku w zakresie
szkoleń na temat zarządzania wielokulturowym
zespołem. W ramach projektu REDIVE powstanie
szeroki program szkoleniowy dla rekrutacji osób
z różnych kultur i krajów. Pomoże to w zapewnieniu
efektywności różnorodnych pracowników, zwiększeniu
konkurencyjności oraz redukcji kosztów rekrutacji.
Zapraszamy na stronę projektu: redive.eu.

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.

