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Според проучването извършено от партньорските организации по проекта GIVE най-нужните
социални медии са Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pininterest и Instagram. В това издание на нашия
бюлетин можете да намерите описание на две от тях.

 Срещата в Мадрид

 Описание на Facebook
 Описание на Instagram
Описание на Facebook
Facebook е социална мрежа, която предоставя
възможността да се свързваш и комуникираш
с хора от целия свят пряко както и чрез различни
приложения и начини. Освен това Facebook
е устройство, което променя начина, по който
потребителите се свързват в интернет и прави
техните преживявания по-отворени и посоциални. Facebook е създаден през 2004 от
Марк Цукърбърг.











Facebook ви позволява да поддържате връзка със
семействата и приятелите си, да намерите
отдавна загубени приятели, с които не сте
говорили от години и също да откриете нови
такива. В Facebook другите хора могат да ви
оставят съобщение, да видят вашите албуми със
снимки или дори да проведат „разговор на
живо” с вас.
Чрез Facebook можете да:
 създадете свой личен профил, описание на
интересите ви и да споделяте вашите мисли;
 поддържате
връзка
със
семейство

 Присъединете се към проект
GIVE в социалните мрежи
и приятели;
намирате стари приятели;
публикувате снимки и правите албуми;
пишете и получавате съобщения на/от ваши
приятели и да си чатите на живо;
играете разнообразни онлайн игри;
свързвате с ваши колеги и стари сътрудници за
да поддържате социализирането на работното
място;
станете част от различни потребителски групи
по общи интереси организирани от различни
критерии като работно място, училище или
колеж или др;
споделяте информация, публикувате музика
и идео.

Описание на Instagram
Instagram е безплатна програма за сваляне на
снимки и социална мрежа. Тя е първоначално
създадена през 2010. Програмата позволява на
потребителите да правят снимки, да приложат
цифров филтър върху тях и да ги споделят
с потребителите на Instagram и на другите
социални мрежи. Днес Instagram има 100
милиона
регистрирани
потребители.
Тя
е достъпна от различни мобилни устройства като:
Iphone, Ipad, Ipod Touch и мобилни телефони
с камера и Android.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

Instagram е добър начин да осъществите няколко
цели:
 да документирате различни неща по нагледен
начин.
 да създадете каталог от продукти и опишете
основните особености на всеки от тях.
 да търсите снимки чрез местоположение или
отбелязване
 да разглеждате отбелязани изображения от
целия свят закрепени на карта или да
преминете на галерията за притегателна
разглеждане.
 да добавяте или изтривате абонаменти за
Instagram и да оставяте коментари с помощта
на Instamap в реално време.

онлайн платформата, която е все още в период на
прилагане, беше прегледана наново. Също
преводът на платформата на различни езици
и съдържанието на другите два модула на
платформата
(електронно
подготвяне
и оценяване) бяха обсъдени. Отговорностите
и задълженията за създаването на тези два
последни модула бяха определени.

Следващата среща на GIVE ще се проведе през
април 2013 във Великобритания.
Instagram може да документира всякакъв вид
неща. Всеки един с Instagram профил може да си
намери отново снимките използвайки т.нар „hash
tag” и да ги коментира. Тези снимки могат да
бъдат принтирани направо от смартфона. Що се
отнася до професионалисти по обучение за
професионално образование Instagram има
огромен потенциал, защото е почти мигновен
достъп до всякакъв вид информация, в която
коментари и отбелязвания могат да бъдат
добавени в реално време.

Присъединете се към проект GIVE
в социалните мрежи
За да следите дейностите по проекта и да се
свържете с VET професионалисти, посетете:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Срещата в Мадрид
Третата GIVE среща се състоя в Мадрид, Испания
на 19-ти и 20-ти ноември 2012. Партньорите се
срещнаха за да обсъдят WP3 и WP4 на проекта.
По специално работата извършена за модулите за
обучение и изостряне на чувствителността на
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

