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Consortium

La inceputul celui de-al doilea an din cadrul proiectului Web2jobs,
parteneriatul lucreaza la dezvoltarea unui program complex de formare de
formatori pentru furnizorii de educatie vocationala, educatia adultilor si
servicii de insertie profesionala cu privire la folosirea eficienta a
instrumentelor Web 2.0 si social media pentru a imbunatati gradul de
angajabilitate a persoanelor adulte care isi cauta un loc de munca.
Programul va fi derulat folosind o abordare de invatare combinata, preluand
aspectele cele mai bune ale e-learning-ului impreuna cu pedagogii
traditionale, testate si verificate.
Punctul central al programului va fi o platforma de social media inovativa,
de tip open source care va gazdui modulele de invatare si va facilita
interactiunea sociala. Continutul formal, pe care fiecare cursant il va putea
parcurge in propriul ritm, va fi combinat cu elemente cheie de social media,
instrumente de comunicare si colaborare pentru a crea un mediu de invatare
pe deplin participativ, cu spatii deschise pentru invatare individuala si
reflectie.
Programul de formare va fi structurat in 10 module, fiecare fiind conceput
pentru a fi derulat in 2 ore de formare fata in fata si 2 ore de studiu
individual (citind materialele de curs pe platforma de colaborare open
source ELGG sau extern pe Facebook/LinkedIN, etc).
Cele 10 module ale programului de formare sunt:
 Modul 1 – Folosirea tehnologiilor Web2 pentru a creste angajabilitatea si
competentele de cautare a unui loc de munca
 Modul 2 – Metodologie pentru formatori in vederea dezvoltarii
competentelor de angajabilitate
 Modul 3 - Evaluarea amprentei digitale
 Modul 4 - Prezentarea tehnologiilor web 2.0 pentru cautarea de
oportunitati de angajare
 Module 5 - Folosirea Facebook pentru cautarea de locuri de munca
 Module 6 - Folosirea LinkedIn pentru cautarea de locuri de munca
 Module 7 - Folosirea Twitter pentru cautarea de locuri de munca
 Module 8 - Folosirea Skype and Google+ pentru angajabilitate
 Module 9 - Cum sa combinam competentele de cautare de locuri de
munca online si offline
 Module 10 – Studii de caz si demonstratii cu privire la tehnici de
angajabilitate

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicatie reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este
responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

web2jobs
Un proiect european in cadrul programului Invatare pe tot
parcursul vietii:
Dezvoltarea de continut inovativ pe baza de TIC. Servicii,
pedagogii si practica pentru invatarea pe tot parcusul vietii
(Activitate cheie 3)/ Proiecte multilaterale
Nr. proiect: 543145-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP

NEWSLETTER 3
Ianuarie 2015

Platforma ELGG va fi folosita pentru a oferi toate instrumentele necesare
pentru ca formatorii si cursantii sa descarce continut, sa invete si sa
formeze. Platformele Twitter, Facebook, LinkedIN, etc vor fi de asemenea
folosite in procecesul de formare.
Interactiunea dintre serviciile de social media, continutul cursului si
formatori si cursanti este prezentata in figura de mai jos:

Pilotarea programului de formare:
Pentru a testa programul de formare, in prima faza vor fi recrutati 10
formatori din cadrul educatiei vocationale si educatiei adultilor, in fiecare
din cele 8 tari partenere.
Apoi, fiecare formator pregatit in cadrul programului va oferi la randul sau
programul utilizatorilor finali – cel putin 6 adulti de peste 45 de ani din
comunitati dezavantajate - in total minim 80 de formatori si aproximativ
500 de utilizatori finali in tarile partenere.
Website-ul proiectului: http://web2jobs.eu/
Durata proiectului: Ianuarie 2014 – Decembrie 2015
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicatie reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este
responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

