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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на
възрастни, които да бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ
ПАКЕТ FINE2WORK

Име на модул: Предприемачески компетенции
Заглавие на Тема 5: Учене чрез опит и работа с други
Учебен план 16 – Networking / Работа в мрежа
Продължителност: 60 минути
Този урок ще предостави информация за важното изкуство на
работата в екип и някои подробности за управлението на екипа.

Цел

Целева група

Помещение / Оборудване

Възрастни (по-специално жени)
●
●
●
●
●

Учебна стая
Интернет достъп
Лично устройство с достъп до интернет
PowerPoint презентация
Бяла дъска

●

Помощен материал 1

Инструменти / Материали
1. Задача 1: Въведение в основите (20 мин)
2. Задача 2: Съвети за по-добра работа в екип (10 мин)

Основни задачи

3. Задача 3: Казус – Гледайте следното видео
https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g (10 мин)
4. Задача 4: Дискусия – Можете ли да се представите
добре на събитие за нетуъркинг? (10 мин)
5. Задача 5: Заключение (10 мин)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само
възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Видове лични мрежи

Личните мрежи могат да се използват по две основни причини: социална и професионална. Преди
няколко години LinkedIn заедно с TNS провеждат проучване сред 6000 потребители на социални
мрежи, за да разберат разликата между личните социални мрежи и личните професионални
мрежи. "Разделението на мисленето" на потребителите на тези мрежи бива сравнено, както
следва:

1.
•
•
2.
•

Емоции:
Лични социални мрежи: Носталгия, забавление, разсейване.
Лични професионални мрежи: Постижения, успех, стремеж.
Употреба:
Лични социални мрежи: Потребителите са в непринудено мислене, често просто
прекарват време там. Те използват социалните мрежи, за да общуват, да поддържат
връзка, да се забавляват и да губят време.
• Лични професионални мрежи: В този целенасочен начин на мислене потребителите
инвестират време, за да подобрят себе си и бъдещето си. Тези мрежи се използват за
поддържане на професионална идентичност, създаване на полезни контакти, търсене на
възможности и поддържане на връзка.
3. Съдържание:
• Лични професионални мрежи: Те предоставят информация за кариерата, актуализациите
на марката и текущите събития.
4. Професионално развитие:
• Мрежи за личностно развитие: Те осигуряват достъп до тези, които могат да предоставят
информация, знания, съвети, подкрепа, експертиза, насоки и конкретни ресурси, за да учат
и работят ефективно - по този начин подкрепят продължаващото професионално
развитие.
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