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БЮЛЕТИН

Брой 7 октомври 2013

В този брой на електронния бюлетин можете да се запознаете с едни от най-популярните
Уеб 2.0 платформи и да разберете защо трябва да ги използвате в ежедневната си работа
като специалисти по ПОО.
 Уеб 2.0 платформи
 Защо да използваме
Уеб 2.0?

 Защо не трябва да работим по начина, по
който сме го правили досега?
 Присъедините се към проекта GIVE в
социалните медии

Уеб 2.0 платформи

Потребители: 225 милиона
Най-полезен за: професионални контакти,
кариерно
консултиране,
търсене
на
предложения за работа
Най-голямо преимущество: мрежа за
професионалисти

Потребители: 1,1 милиарда
Най-полезен за: видео (лекции/ инструкции),
категоризирани в плейлисти
Най-голямо преимущество: най-добрата
мрежа за споделяне на видео

Потребители: 1,15 милиарда
Най-полезен за: неформална връзка с вашите
ученици, виртуална класна стая
Най-голямо преимущество: неформални
контакти

Потребители: 70 милиона
Най-полезен
за:
категоризиране
на
информация, споделяне на виртуални
колекции с вашите ученици
Най-голямо преимущество: събиране и
споделяне на материали на каквато и да е
тема

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.

Потребители: 560 милиона
Най-полезен за: бързо общуване, съобщения/
обяви, поддържане на връзка с вашите
ученици
Най-голямо
преимущество:
лесен
за
употреба

Потребители: 150 милиона
Най-полезен
за:
споделяне
на
категоризирана информация с помощта на
„hash tags”
Най-голямо преимущество: употребата на
„hash tags”
Не се страхувайте да използвате социалните
медии! Те са лесни за употреба и поради
огромната им популярност бъдете сигурни, че
учениците ви вече ги използват!
Едно от най-големите предимства на
социалните медии е, че можете да съчетавате
различни дейности заедно и да обменяте
информация с вашите ученици по-бързо и поефективно!

различни възможности. Считайте ги за
работни методи в работата ви с ученицитетова ще бъде много полезно както за вас
самите така и за тях!
Защо не трябва да работим по
начина,

по

който

сме

го

правили досега?
Просто защото като специалисти по ПОО
трябва да сте гъвкави и да се приспособявате
към новия начин на работа. С други думи,
придържайки се към старомодния начин на
преподаване, вие няма да стигнете далече.
Чрез използването на Уеб 2.0 технологиите
не само ще спестите време, но и учениците
ви ще бъдат по-склонни да работят с вас по
начина, който те харесват-в края на краищата
обучението е насочено към тях, нали?
Присъедините

се

към

проекта

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

Защо да използваме Уеб 2.0?
В наши дни Уеб 2.0 не се използват само от
отделни личности. Използват се от почти
всички, които имат достъп до интернет. До
преди няколко години социалните медии
бяха възприемани като начин на забавление в
свободното време, но в момента те
представляват много мощни инструменти с
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.

