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В ерата на модерните технологии, където данните за работодателите и служителите, осъществяващи
дейност на пазара на труда, е широко достъпна онлайн, ключово умение е използването на ИКТ
инструментите.Те позволяват ефективната употреба на каналите за комуникация по отношение на
обучение, работа и изпълнение на професионални задължения, свързани с индивидуални професии.

 Причини за използване на
социалните медии
 Край на проучването
Причини

за

използване

на

социалните медии
Социалните медии са навсякъде около нас.
Вашите приятели говорят за тях, компании се
възползват, предлагайки някои услуги. Чувате за
Facebook, LinkedIN, YouTube, Pintrest… Мислите
ли, че това е загуба на време? Зависи. Можете да
ги използвате за забавление, но също така и за
много други неща. Независимо дали сте учител,
ученик, студент, работодател или служител,
социалните медии Ви дават възможност да:
 създадете Дигитална Идентичност
 се социализирате и да разширите
хоризонтите си
 подобрите
Вашите
възможности
за
преподаване/обучение
 адаптиране към промените
 имате достъп до всякаква информация
 публикувате,
общувате
и
споделяте
знания/продукти/услуги
 придобиете нови умения и компетенции
 имате
достъп
до
ресурси,
хора
и рганизации, които не са лесно достъпни
 лесно откриваем от другите хора
… и дори да смятате, че нямате нужда от

 Срещата в България
 Присъединете се към проекта
GIVE в социалните медии

гореизброените,
не
можете
лесно
да
пренебрегнете социалните медии, защото те са се
превърнали в част от нашия живот и икономика.

Край на проучването

Проучването продължи почти 6 месеца и беше
разделено на три етапа. Областите, включени
в проучването, в отделните страни, участващи
в проекта, са населени предимно с жители на
селски райони.
Кабинетното проучване съдържа подробен
анализ, базиран на съществуващите и налични
данни. Количествено проучване, базирано на
въпросник за самостоятелно попълване, беше

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на
автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се
в нея.

проведено
сред работодатели, специалисти
в сферата на ПОО и младежи от селските райони.
Бяха създадени фокус групи, с цел производство
на качествени данни и започване на дискусия
вместо индивидуални отговори на формални
въпроси.

Група специалисти в сферата на ПОО от всяка
държава бяха питани за техните възприятия,
мнения и вярвания относно използването на
социалните медии в обучението на младите хора
в селските райони.
Проучването
във
Великобритания
беше
осъществено в Девън, тъй като дава най-ясна
представа за селските и градските райони и броя
на населението. В България проучването беше
проведено в районите на Велико Търново,
Смолян, Стара Загора и София. Испанското
проучване беше реализирано в селските райони
на Ла Коруня и Понтесесо, а италианското –
в Палермо. В Полша бяха раздадени въпросници
в района на PodkarpackieVoivodship.

Всички резултати от проучването бяха събрани
в един общ доклад, който също така включва
и препоръки за подготвяне на платформата по
проекта GIVE.
Срещата в България
Втората среща по проекта се състоя в България.
Партньорите се събраха в Банско за да
преразгледат резултатите от проучването и да
обсъдят възможно най-добрите начини за
включване на данните в планирания трансфер.

Присъединете

се

към

проекта

GIVE

в

социалните медии

За проследяване на дейностите по проекта
и мрежата на специалистите в ПОО, можете да
посетите:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Партньорите събраха 750 въпросника за
количественото проучване. Въпросниците, които
бяха специално подготвени за всяка целева група,
бяха попълнени от 250 ученици и младежи от
селски райони; 250 фирми, работещи с млади
хора идващи от селски райони и 250 специалисти
в сферата на ПОО, работещи с младежи от селски
райони.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на
автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се
в нея.

