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Proiectul Web2jobs se apropie de sfarsit. Cea de-a
treia pilotare a modulelor web2jobs, cu utilizatori
finali, s-a incheiat cu succes.
Dupa 2 ani de munca grea, in cadrul unui parteneriat dedicat,
proiectul web2jobs se va finaliza pe 31 Decembrie 2015.
Proiectul a dezvoltat un program Web 2.0 imbunatatit, de formare
pentru angajabilitate, in sprijinul adultilor someri, cu risc de
excludere de pe piata muncii. Programul a fost oferit ca un program
de ‘Formare de Formatori’, pentru Educatia Vocationala,
Angajabilitate si Furnizorii de Educatie pentru adulti, cu privire la
utilizarea eficienta a Web 2.0 si retelelor media sociale, pentru
imbunatatirea anagajabilitatii cautatorilor de locuri de munca,
maturi.
Faza finala a programului ‘Formare de Formatori’ a constat in
pilotarea modulelor de invatare, cu utilizatorii finali - adulti peste 45
de ani, din comunitati dezavantajate – in perioada Noiembrie Decembrie 2015. Rezultatele preliminare ale acestei a treia pilotari
arata ca, utilizatorii finali au gasit modulele atractive si utile, pentru
sprijinirea acestora, in procesul de cautare de locuri de munca.

Proiectul Web2jobs a fost prezentat, in cadrul
conferintei ICERI 2015
O prezentare a proiectului web2jobs a fost realizata in cadrul
Conferintei Internationale Educatie, Cercetare si Inovatie (ICERI
2015) in Sevilia, pe 16 Noiembrie 2015.
Lucrarea s-a concentrat pe angajabilitate si retelele sociale, ca si pe
analiza nevoilor si metodologia inovativa, dezvoltata in proiect.
Pentru mai multe detalii:
http://iated.org/concrete3/session_detail.php?session_id=2238

Website proiect:
www.web2jobs.eu
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