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Proiectul Web2jobs se termina pe 31 Decembrie 2015,
lasand in urma un program complex de angajabilitate.
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Seminar de diseminare in Oradea,
Romania, 15 Decembrie 2015

Proiectului Web2jobs, finantat de Comisia Europeana in cadrul
programului Invatare pe tot parcursul vietii (LLP-KA3) a reunit parteneri
din 8 tari europene timp de doi ani, cu scopul principal de a dezvolta un
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 al
persoanelor adulte care isi cauta un loc de munca.
Dupa mai multe pilotari cu sute de formatori si utilizatori finali (persoane
de peste 45 de ani in cautarea unui loc de munca), programul de formare
a fost revizuit in decembrie 2015, iar versiunea finala este disponibila
spre a fi folosita si de alti formatori si persoane interesate.
Programul este conceput pentru a fi implementat folosind o abordare de
invatare combinata care imbina e-learning-ul cu pedagogia traditionala
a predarii fata in fata. Pentru partea de e-learning, consortiul a ales
platforma ELGG care se bazeaza pe motorul ELGG si include facilitati
Web2.0 si capacitatea de a crea o comunitate de utilizatori care pot
interactiona.

A treia pilotare cu utilizatorii
finali, Romania

Programul de formare este structurat in 10 module, fiecare modul
necesitand aproximativ 4 ore de studiu (2 ore de formare fata in fata si 2
ore de studiu individual).
Modulele dezvoltate sunt: Folosirea Social Media si Web 2.0 pentru
cautarea unui loc de munca; Metodologie pentru formatori; Cine sunt?;
Cum sa folosim platforma Web2jobs; Folosirea Facebook pentru cautarea
unui loc de munca; Folosirea LinkedIn pentru cautarea unui loc de munca;
Folosirea Twitter pentru cautarea unui loc de munca;; Interviuri video
virtuale folosind Skype, Google Hangouts si FaceTime; Combinarea
socializarii online si offline; Folosirea portalurilor si aplicatiilor de cautare
de locuri de munca.
Modulele sunt complementate de un ghid al formatorului pentru intregul
program de formare in cadrul caruia sunt detaliate elementele de
predare fata in fata, sarcinile de grup sau studiul individual, precum si
elemenetele de evaluare a rezultatelor invatarii si planificarea
urmatorilor pasi.
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.
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Fiecare modul are
urmatoarea
structura:

Principalele beneficii ale programului de formare:
 Competente digitale imbunatatite in folosirea instrumentelor
social media atat pentru formatorii din domeniul angajabilitatii,
cat si pentru persoanele care se afla in cautarea unui loc de
munca;
 Mai multi formatori capabili sa realizeze programe de
angajabilitate cu ajutorul social media si oportunitatilor pe care
acestea le ofera;
 Mai multe comunitati de colaborare intre formatori in cadrul
carora sa impartaseasca bune practice si resurse;
 Mai multi adulti de peste 50 de ani care folosesc mijloace
inovatoare de abordare a pietei muncii;
 O mai buna colaborarea in domeniul pietei de munca, cel putin in
sectoarele de educatie si formare.

Ce urmeaza?
Programul de formare web2jobs este deja folosit de catre formatorii
implicati in pilotare in tarile partenere, precum si de catre alte
organizatii care l-au adoptat. Dupa terminarea proiectului, partenerii
vor continua sa promoveze programul si sa-l ofere in mod gratuit altor
formatori si institutii.
Persoanele interesate sa obtina acces gratuit la materialele de formare
sunt rugate sa contacteze unul din partenerii nationali sau
coordonatorul proiectului – a se vedea detaliile de contact pe website-ul
proiectului http://web2jobs.eu/ (inclusiv legaturi catre platforma de
formare in toate limbile parteneriatului).
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.

