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ПИЛОТНА ФАЗА И
ВЪВЕЖДАНЕ НА
ПРОЕКТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В
ПРАКТИКАТА
Проектът „LINK-UPS” цели:

Повишаване на цифровите

и
медийни
компетенции
на
нискоквалифицирани и безработни
хора, главно възрастни над 45
години,
чрез
иновативни
инструменти, за да ги мотивира и
да им даде възможност да изградят
силна
онлайн
професионална
идентичност, за да засилят достъпа
си до заетост, което води до
социално-икономическо
приобщаване.
Повишаване на знанията на
консултантите по заетостта /
кариерата и други съответни
специалисти
и
организации,
работещи с нискоквалифицирани /
безработни, като им осигурява нов
подход и инструменти за подкрепа
и взаимодействие с безработни на
средна възраст чрез социални
медии.

ПИЛОТНА ФАЗА
След разработването на интерактивната
платформа, мобилното приложение и
онлайн инструмента за самооценка, беше
време да започнем да даваме възможност
на нискоквалифицирани / безработни лица
(по-специално над 45 години) да
изграждат своята дигитална компетентност
по начин, който да насърчава и улесняват
достъпа им до заетост. В рамките на
партньорството по проекта, на различните

национални нива, пилотното внедряване
на изграждането на цифрови умения беше
многоетапен гъвкав процес, който започна
през февруари 2020 г. и продължи до
декември 2020 г., изправен пред
различните
предизвикателства
на
пандемията Covid-19. В действителност,
поради мерките за обществено здраве,
предприети от националните органи въз
основа на непрекъснатата оценка на
рисковете от COVID-19, всички партньори
трябваше да адаптират трайно пилотния
план, възприемайки различни подходи и
процедури, които обогатиха цялостния
опит. В пилотната реализация бяха
включени 190 участници (130 жени и 60
мъже) от 5-те страни партньори, от които
85% бяха на възраст над 45 години.
Като
цяло,
пилотното
внедряване
включваше първоначален семинар за
запознаване на участниците с платформата
и нейните основни функционалности,
онлайн
обучение
в
режим
на
самообучение,
координиран
от
обучители / фасилитатори, и семинар след
обучение след завършване на пилотното
онлайн обучение. Партньорите по проекта
използваха индивидуални и групови
подходи и различни методи на обучение:
учене лице в лице, онлайн обучение и
смесено
обучение.
Участниците
са
извършили предварителна оценка (за
измерване на нивото на цифрово владеене
в началния етап на пилотирането) и

последващо оценяване (за измерване на
нивото на цифрово владеене, което бе
утвърдено). Основните резултати от
обучението, постигнати от участниците и
оценени положително, бяха: научаване как
да използват новите технологии в
социалните медии за кариерно развитие;
източници, управление и извличане на
информация и ресурси за кариера чрез
социални медии; да разберат същността на
информацията и ресурсите за кариера в
социалните медии и да обмислят нейната
полезност за кариера; изграждане на
взаимоотношения и мрежи (да бъдат
свързани) чрез социални медии, които
могат
да
подпомогнат
кариерното
развитие; взаимодействат ефективно през
различни платформи / медии; създават
онлайн съдържание, което успешно
представя индивида, неговите интереси и
историята на кариерата му; обмислят и
развиват своя дигитален отпечатък и
онлайн мрежи като част от изграждането
на кариерата си.
В края на пилотното изпълнение беше
проведено последващо проучване с искане
участниците да опишат как са използвали
новите знания, умения и компетенции, за
да оценят способността на обучените лица
да ги прехвърлят и използват и да съберат
техните
възгледи
и
ниво
на
удовлетвореност от платформата и опита.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
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Информационни дни,
финална конференция и
разпространение на проекта

Акценти по отношение на платформата:
90% от участниците са използвали
компютър за достъп до нея, 55% са
използвали смартфони и 22% са
използвали таблет; 79% от участниците
смятат платформата за лесно достъпна;
84% от участниците смятат структурата на
курса за проста и ясна; 79% считат, че
дейностите и ресурсите са подходящи за
самообучение;
и
85%
оценяват
предоставянето на обратна връзка /
оценка.
Акценти относно модулите: 90% от
участниците смятат съдържанието за
интересно и полезно; 88% оценяват
използваните методи на обучение; и 95%
оценяват
качеството
на
модулите.
Акценти по отношение на опита за
електронно обучение: 90% от участниците
смятат, че личните им нужди са
удовлетворени и че са разработили нови
компетенции; 83% смятат, че опитът е
подобрил тяхната заетост; 93% са напълно
доволни от опита; и 99% препоръчват
използването
на
платформата
за
електронно обучение на приятели и
колеги. В заключение платформата за
електронно обучение се откроява като
иновативен инструмент за успешно
изграждане
на
компетентността
в
социалните медии и дигиталните умения
на нискоквалифицирани и безработни
лица.

Информационни
дни,
финална инструменти за изграждане на техните
конференция и разпространение на умения и повишаване на тяхната заетост.
проекта
Във
всяка
страна
партньор
бяха
организирани няколко работни срещи за
повишаване
на
осведомеността
/
изграждане на капацитет (информационни
дни) за обучение на възрастни и
консултанти по заетост / кариерно
развитие,
работещи
с
нискоквалифицирани възрастни, които са
изключени от пазара на труда, за да ги
запознаят с проекта „LINK-UPS” и
инструменти, представящи новия подход и
предоставящи насоки за това как
методологичната рамка и интерактивната
мобилна и онлайн платформа могат да
бъдат използвани от професионалистите,
подкрепящи възрастни хора, за да се
подобри качеството и въздействието на
предоставяните услуги върху целевата
група.
Още
веднъж,
поради
пандемията,
партньорите по проекта трябваше да
организират тези Информационни дни по
различни начини. Някои партньори
организираха семинари лице в лице, а
други проведоха семинара онлайн. Общо 5
-те информационни дни бяха отчетени с
около 400 участници, които със сигурност
са подобрили собствения си капацитет и
качеството на предоставяните услуги.
Поради това много безквалифицирани /
нискоквалифицирани безработни лица,
използващи техните услуги, вече бяха
подкрепени от LINK-UPS подход и

Заключителната конференция LINK-UPS се
проведе онлайн на 29 декември 2020 г.
Около 70 души присъстваха на събитието.
Това беше чудесна възможност за
популяризиране
и
прехвърляне
на
рамката,
мобилната
и
онлайн
интерактивна платформа, инструмента за
самооценка и наръчника за използваемост
на
различни
индивидуални
и
институционални заинтересовани страни,
търсейки признаването на инструментите,
създавайки
полезни
взаимодействия
между
заинтересованите
страни
и
осигурявайки по този начин бъдеща
устойчивост и интегриране на резултатите
от проекта.
Следните цифри подчертават важността на
дейностите за разпространение: Уебсайтът
LINK-UPS имаше над 3.500 посетители,
взаимодействията чрез социалните медии
достигнаха над 15 000 души, повече от 100
журналисти
бяха
достигнати
чрез
прессъобщения, бяха разпространени
6.500 листовки, 3 бюлетина 6 000 души, а
всички други онлайн и лични събития
достигнаха около 9 000 души. Това
означава, че около 40 000 души са били
информирани за дейностите по проекта и
резултатите през целия му живот. В
заключение: успешното разпространение
имаше голямо влияние върху социалното
признаване и бъдещото възприемане на
резултатите от проекта.
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