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W czasach obecnej technologii, gdy dane pracodawców i pracowników działających na rynku są dostępne poprzez
Internet, jedną z głównych umiejętności staje się zdolność do wykorzystywania narzędzi ICT. Umożliwiają one
efektywne użycie kanałów komunikacji w zakresie edukacji, pracy i wykonywania obowiązków.
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Koniec badań

Social Media są wszędzie. Twoi znajomi o nich
mówią, firmy wykorzystują niektóre usługi.
Słyszysz Facebook, LinkedIn, YouTube, Pintrest...
Czy myślisz, że to strata czasu? To zależy. Możesz
użyć ich do zabawy, ale także do wielu innych
celów. Nieważne, czy jesteś nauczycielem,
studentem, przedsiębiorcą lub pracownikiem,
przy użyciu Social Media możesz:







tworzyć tożsamość cyfrową
rozwijać się społecznie i poszerzać horyzonty
poprawić możliwości nauczania /kształcenia
reagować na zmiany
mieć dostęp do informacji
publikować, przekazywać i dzielić się
wiedzą/produktami/usługami
 nabywać nowe umiejętności i zdolności
 uzyskać dostęp do zasobów, ludzi
i organizacji
 łatwo kontaktować się z innymi
… i nawet jeśli uważasz, że ich nie potrzebujesz,
nie możesz ich zignorować, ponieważ stały się one
częścią życia i gospodarki.

Badania trwały prawie sześć miesięcy i zostały
podzielone na trzy etapy. W obszarach włączonych
do badań w ramach projektu, ludność zamieszkiwała
głównie tereny o charakterze wiejskim.
Badania desk research obejmowały szczegółową
analizę na podstawie istniejących i dostępnych
danych.
Badania
ilościowe
w
oparciu
o kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia
zostały przeprowadzone wśród profesjonalistów VET,
młodych ludzi zamieszkujących obszary wiejskie
i pracodawców. Grupy fokusowe miały na celu
zainicjowanie dyskusji zamiast indywidualnych

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.

odpowiedzi na formalne pytania i dostarczenie
danych jakościowych.

również rekomendacje
platformy GIVE.

dla

przygotowania

Spotkanie w Bułgarii

Drugie spotkanie w ramach projektu odbyło się
w Bułgarii. Partnerzy zebrali się w Bansku
w celu dokonania przeglądu wyników badań
i omówienia najlepszych z możliwych sposobów
uwzględnienia wniosków z badań do
planowanego transferu.

Grupa specjalistów VET w każdym kraju została
zapytana o postrzeganie, opinie, postawy
i przekonania w temacie wykorzystania social
media (mediów społecznościowych) w edukacji
młodych osób zamieszkujących obszary wiejskie.
W Wielkiej Brytanii badania przeprowadzono na
obszarze Devon, ponieważ reprezentuje on
obszary miejskie i wiejskie oraz odpowiedni
przekrój ludnościowy. W Bułgarii, badanie
przeprowadzono w regionach Veliko Tarnovo,
Smolyan, Stara Zagora i Sofia. W Hiszpanii
w obszarach wiejskich Ponteceso y A Coruña
podczas gdy we Włoszech w regionie Palermo.
W Polsce badanie objęło obszar województwa
podkarpackiego.

Dołącz do projektu GIVE w kanałach SOCIAL
MEDIA

Aby śledzić działania projektu i dołączyć do sieci
specjalistów VET odwiedź:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Partnerzy zebrali 750 ankiet w ramach badań
ilościowych. W tym 250 studentów i młodzieży
z obszarów wiejskich, 250 firm pracujących
z młodymi ludźmi pochodzących z obszarów
wiejskich i 250 specjalistów VET pracujących
z młodzieżą z obszarów wiejskich wypełniło
kwestionariusze
dostosowane
do
grupy
docelowej.
Wszystkie rezultaty zostały zebrane w ramach
wspólnego raportu z badań GIVE, który zawiera
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.

