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В последните 20 г. Силвия се занимава с управление на екипи и технологични проекти с фокус в HR и Learning and Development. Има богат
опит в сферата на разработка на софтуер, внедряване на системи и интеграции. От 2010 г. ръководи бизнес екипа за разработка на eLearning
платформа и проекти за онлайн обучения Melon Learning, част от софтуерната компания Melon.

Цветомила Митова, Удуърд
Цветомила има над 12 години трудов стаж в областта на ЧР. Целият ми
стаж в областта на Човешки ресурси е минал в производствени организации. Започнах като Специалист подбор в Епик Електроник Асембли и
в момента съм Старши бизнес партньор ЧР в Woodward България ЕООД.
Участвах изцяло във внедряването на международни знания и политики в българския офис на Woodward България ЕООД. Също така в проекти от международно ниво относно унифициране на длъжностни характеристики за организацията, непрекъснато подобрение на отделни процеси в ЧР и проектът, който най-много ми е на сърце – внедряването на
E-learning система и да поема ролята на Learning Coordinator за Европа.
СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОГРАМА, СИЛВИЯ АНДРЕЕВА:
На семинара ще се опитаме да отговорим защо и как се случва ученето в съвременния свят и как да
използваме промените, за да посрещнем предизвикателствата и да намалим рисковете, какво движи днес ученето и какво ни очаква в близкото бъдеще в дигиталния свят.
1.
2.
3.
4.

The "Black Mirror" of Learning
Защо ученето не е дигитално, а просто учене
Двигатели на дигиталното учене - технологиите, компаниите или хората
Социални мрежи и дигитални племена или как съдържанието вече не идва от експертите

5.
6.
7.
8.
9.

The USP (Unique Selling Proposi on) of Digital Learning
Всичко, което правим, е учене - форми, методи, инструменти в дигиталното учене
Кое е вярното за нашата организация: как най-добре да изберем, въведем и приложим методите и средствата за дигитално учене в компаниите
Няколко примера от "големите"
The Digital Learning Disrup ve Model - защо в 2020 говорим вече за Intelligent Learning, а не
Digital

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОГРАМА, ЦВЕТОМИЛА МИТОВА:




Представяне на процесa на избор на E-learning система
Функционалност на избраната E-learning система от Удуърд
Lessons learned – какво се получи добре и кое не чак толкова

