
Търсите работа и искате
да използвате интернет,
за да намерите нови
възможности?



Искате ли да научите как
най-добре да интегрирате
цифровите технологии в
работата си?



Смятате ли, че вашите
интернет умения имат
нужда от надграждане
и развитие?



Чувствате ли, че искате
да развиете уменията
си да учите ефективно?



Любопитни ли сте как да
направите съвременно и
привлекателно CV-то си?



Тогава ASK4JOB е точно за вас!
ASK4JOB е безплатна платформа за обучение и

ориентация в съвременното дигитално общество.



Можете да се включите в програмата за
повишаване на дигиталните
компетентности чрез една от
организациите, част от консорциума
ASK4JOB, в присъствена или
дистанционна форма.За повече
информация или за среща, свържете се
със съответната организация във вашата
страна.

Курсът, който ще се проведе в
предварително определени часове и на
определени дати, ще бъде достъпен чрез
т.нар. “виртуална класна стая”.



Организациите на Ask4Job, към
които можете да се обърнете в
Европа, са:

БЪЛГАРИЯ – ФОНДАЦИЯ НА БИЗНЕСА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, www.fbo.bg
БЕЛГИЯ – ALL DIGITAL, https://all-digital.org/
ГЪРЦИЯ – BEST CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY, www.bestcybernetics.com
ГЪРЦИЯ – DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION, CHANIA, http://dide.chan.sch.gr
ИСПАНИЯ – FYG CONSULTORES, www.fygconsultores.com
ИТАЛИЯ – ERIFO, www.erifo.it
ЛИТВА – BITE SMC, www.gpbite.eu
ПОЛША – AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI, www.ahe.lodz.pl
ПОЛША – INSTITUTE FOR PRIVATE ENTERPRISE AND DEMOCRACY FOUNDATION, www.iped.pl
ТУРЦИЯ – TURGUTLU KAYMAKAMLIGI, http://www.turgutlu.gov.tr
ШВЕЦИЯ – FOXPOPULI, www.foxpopuli.org



Какво предлага
платформата ASK4JOB?



Първата стъпка включва тест за самооценка на дигиталните ви познания,
наречен DIGITAL KNOWLEDGE QUIZ / ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА НА ДИГИТАЛНИТЕ
ЗНАНИЯ.
В зависимост от резултата от теста, системата ще ви предложи определени
уроци, които могат да надградят вашите текущи знания.
 
Пътуването ви към нови дигитални знания започва с регистрация в
платформа: 
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/



Втората стъпка, е да участвате в уводен
дистанционен курс. Вашата национална
организация ще ви насочи и покаже на коя
платформа можете да преминете курса.



 

Курсът се състои от две части. Първата е посветена на
дигиталните компетенции, а втората - на когнитивните
способности.
За частта, посветена на цифровите компетенции, можете
да изберете и да преминете през всички уроци или само
през тези, които системата ви предложи, в резултат на
теста.



тората част, посветена на засилване на
когнитивните компетенции, е задължителна за
всички.
В допълнение интерактивен форум ще ви
позволи да общувате с други участници.
Опцията за чат ще ви позволи да сте постоянно в
контакт с вашия преподавател.



Третата стъпка се състои от присъствени или виртуални срещи.
След като завършите дистанционния курс, свържете се с вашата
национална организация, за да се включите в групови срещи или да
насрочите индивидуална такава. 
 
Тези срещи ще ви помогнат да повишите информираността и уменията
си да използвате собствените си дигитални компетенции, в подкрепа
на онлайн търсене на нови възможности за работата и професионална
реализация.



Компетенциите ви като
дигитален гражданин ще бъдат
утвърдени от вашия
преподавател, който ще ви
издаде документ за
съответното им ниво.



Защо цифрови компетенции и
познавателни способности?



Дигиталните компетенции са
изключително важни, за да сте
в крак със съвременните
технологични
предизвикателства на живота,
и за да участвате активно в
него. За разлика от миналото,
професионалното развитие на
човек вече не следва линейни
и предвидими траектории.



 
Днешното общество е
необходимо да бъде в състояние
да управлява несигурността и
честите промени, които
изискват дигитални умения и
умения за ефективно и бързо
учене. Това ще позволи по-
лесното интегриране и
пълноценна реализация в
различните аспекти на живота -
професионален и личен.



Скоростта, с която се
променя света около нас, е
свързана с постоянни
промени, през които
преминаваме, като се
налага да се ангажираме и
да преосмисляме себе си и
жизнения си път.



Наличието на актуални
дигитални компетенции ни
позволява да знаем как да
използваме информационните
технологии безопасно и лесно,
развивайки познавателните
умения като идентифициране,
оценка, интерпретация,
обяснение и проверка, които са в
основата на критичното мислене.



БЛАГОДАРЯ


