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Агляд сайтаў,
прысвечаных
нефармальнай адукацыi
www.trainings.ru
асійскі сайт www.trainings.ru прысвечаны каротка
тэрміновым праграмам навучання — перспек
тыўнаму і цікаваму накірунку на рынку адукацыі. Сайт
мае на мэце зарыентаваць карыстальніка ў выбары
якаснага, прэстыжнага, сучаснага кароткатэрміновага
навучання і адукацыі ў сферы прафесійнаасобаснага
росту. Тут можна знайсці інфармацыю аб спецыяліза
цыі кампаній, што ажыццяўляюць кароткатэрміновае
бізнеснавучанне ў Маскве і рэгіёнах, аб праграмах
трэнінгаў і семінараў, новых тэхналогіях навучання,
навінках і навінах трэнінгавага рынку. Акрамя таго,
сайт прадастаўляе магчымасць абмяркоўваць пер
спектывы развіцця і стандарты якасці кароткатэрміно
вага навучання ў Расіі.
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На сайце
можна атры
маць поўную
інфармацыю па
рынку трэнінга
вых паслугаў,
азнаёміцца з
раскладам
трэнінгаў і ка
лендаром ме
рапрыемстваў
(выставы, кан
ферэнцыі, клу
бы і інш.) на
год. Тут ёсць адраснадаведачныя базы дадзеных
трэнінгавых кампаній Масквы і рэгіёнаў, якія ажыц
цяўляюць кароткатэрміновае навучанне, базы дадзе
ных вучэбных праграм, свабодна практыкуючых трэ
нераў. Цікавымі і карыснымі могуць быць аналітычныя
аглядныя артыкулы і дыскусіі па актуальных праблемах
кароткатэрміновай адукацыі.
Дадзены сайт адрасаваны спецыялістам службаў
працы з персаналам; кіраўнікам арганізацый,
зацікаўленым у развіцці сваіх супрацоўнікаў; трэне
рам; людзям, якія імкнуца да прафесійнага і асобасна
га росту і клапоцяцца аб сваёй кар'еры.

www.intertraining.org
адзены сайт з'яўляецца Інтэрнетрэ
сурсам расійскай міжрэгіянальнай
грамадскай арганізацыі трэнераў і кан
сультантаў “ІнтэрТрэнінг”. “ІнтэрТрэнінг”
— гэта аб'яднанне прафесіяналаў, якія зай
маюцца навучаннем і развіццём арганіза
цый на аснове сучасных методык кансуль
тавання і інтэрактыўнага навучання з
улікам каштоўнасцей і ідэалаў грамадзян
скай супольнасці. “ІнтэрТрэнінг” стварае
ўмовы для прафесійнага росту, абмену
інфармацыяй і ўзаемнай падтрымкі трэне
раў і кансультантаў праз злучэнне рэсур
саў сябраў арганізацыі, імкнецца да
аб'яднання трэнераў і кансультантаў, працуючых ва
ўсіх трох сектарах грамадства (дзяржава, бізнес, не
камерцыйныя арганізацыі).
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На сайце www.intertraining.org можна знайсці ка
роткае апісанне праектаў, што рэалізуюцца “ІнтэрТ
рэнінг”, анонсы праводзімых адукацыйных мерапры
емстваў, каталог выдаваемай літаратуры, якую можна
заказаць непасрэдна па Інтэрнэце, багаты метадычны
фонд (артыкулы, кнігі). Акрамя таго, у карыстальнікаў
ёсць магчымасць паўдзельнічаць у Інэрнетканферэн
цыях альбо азнаёміцца з матэрыяламі штогадовых кан
ферэнцый арганізацыі.

