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Създадената, в рамките на който и да е предмет на обучение, информация е достатъчно обемна, така че
винаги, когато публикувате нещо в мрежата допринасяте за създаване на „шум”. Публикуването на
информация днес е лесно. Интелигентното публикуване на подходящо място е предизвикателство.

 Използване на социалните
медии

 Присъединете

 Старт на трансфера
Използване на социалните медии
Социалните медии непрекъснато еволюират и се
променят и всеки ден можете да откриете нови
характеристики, които създават допълнителни ЗА
и ПРОТИВ. Потребителите трябва да са наясно
с „нетикета”, който представлява набор от
правила,
улесняващи
социалното
взаимодействие в мрежата. Няма съмнение за
ползите от социалните мрежи, но НЕ използвайте
всички, а само тези, които задоволяват найдобре Вашите потребности.
Какво е добре да правите в социалните медии:
 Стимулирайте участието на обучаващи се,
работници, собственици на компании,
преподаватели;
 Свържете креативни умове за създаване на
нови идеи и услуги за промяна на установени
процеси;
 Споделете резултатите от Вашите усилия във
всички възможни групи в социалните мрежи
 Продължете развитието на идеите и създайте
възможности, които изискват въвеждането
на нови виждания и концепции;
Какво не е добре да правите в социалните
медии:
 Не правете нищо така както бихте го

 Бъдещи задачи
се към проект

GIVE в социалните мрежи
направили по принцип, а по различен
и иновативен начин;
 Не се отказвайте, когато системата Ви
отхвърли, а се опитайте да провокирате
промяна.

Старт на трансфера
GIVE трансферира четири обучителни модула от
предишен проект и ги адаптира според
резултатите от проучването:
1.
2.
3.
4.

Обучение
Активизиране
Практика
Оценка

Докато модулите „Практика” и „Оценка” все още
се обсъждат, другите са в процес на развиване.
Обучителният модул включва Мениджмънт на
операционните системи, Интернет умения – уеб
браузър, Интернет умения – електронна поща,
Работа с фотографски и видео материали, WiFi
и компютърна сигурност. Курсовете се реализират
под формата на електронно обучение, което ще
стимулирапредставителите на целевите групи да
преодолеят трудностите при използването на ИКТ
в тяхното ежедневие. Обучителното съдържание
е насочено към придобиване на базови умения,
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които се изискват за използването на
съвременните технологии, издигащи ПОО на ново
дигитално ниво. Засега курсовете се подготвят от
всички партньори по проекта на Английски език,
а по- касно ще бъдат преведени на езиците на
партньорството и ще преминат във фаза тестване.
Спроед проучването проведено в рамките на
проекта, най – желаните социални мрежи са
Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest

и Instagram. Описанията им са представени по
атрактивен начин, който включва причините за
използване на дадена мрежа и основните стъпки
след регистрация в нея. Най- важната цел
в процеса на придобиване на знания в сферата на
Уеб 2.0
услугите е
запознаването
на
професионалните консултанти с наличните
възможности, които те предоставят. Чрез
използването на инструментите на социалните
медии професионалните консултанти ще имат
възможност да взаимодействат с млади хора,
живеещи в селските райони по начин познат
и стествен за последните.

Бъдещи задачи
Докато
развиват
модулите
„Обучение”
и „Активизиране”, партньорите по проекта ще се
опитат
да
идентифицират
необходимите
елементи от трансферирания модел, които
трябва да бъдат включени в модулите
„Практика” и „Оценка”. Основният акцент
е поставен
върху
реалните
нужди
на
професионалните консултанти и възможността
да им бъде предоставен завършен пакет
с информация и инструменти, които да им бъдат
полезни в работата.

Присъединете се към проект GIVE
в социалните мрежи
Посетете:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject
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