Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för
hur dessa uppgifter kan komma att användas.

OM DU
ÖNSKAR

INITIERA INNOVATIV ANVÄNDNING
AV WEBB 2.0-VERKTYG?
UTVECKLA NYCKELKOMPETENSER
INOM DINA MÅLGRUPPER?
LÄRA DIG NYA FORMER FÖR
KOMMUNIKATIVT LÄRANDE?

DELTA
I PROJEKTET
KONSORTIEPROJEKT:

WWW.WEBQUESTS.EU

VAD ÄR EN WEBQUEST?

Följ med oss

WebQuest är en innovativ utbildningsmetod som bygger på att söka information på nätet, kreativt analysera dessa och skapa synteser. En WebQuest möjliggör utveckling av ämneskompetenser kombinerat med sociala kompetenser genom lärande i en Webb 2.0
miljö och genom samarbetande elevgrupper, vilket också möjliggör aktivt kunskapsutbyte mellan deltagarna?

VILL DU BLI EN DEL AV ETT INTERNATIONELLT PROJEKT?
VÄLKOMMEN ATT DELTA I VÅR WEBQUEST UTBILDNING!
OM DU ÄR EN UTBILDARE

OM DU ÄR EN FÖRETAGARE

som söker nya utbildningsverktyg, delta då i vårt projekt
och lär dig att utveckla nya medier, verktyg och Webb 2.0
i utbildningsprocessen samt nå en ny publik!

eller representant för små och medelstora företag och ansvarar för
personalutveckling, ta del av vår WebQues-tutbildning och lär dig
att utveckla kompetenser med hjälp av ett innovativt Webb 2.0verktyg. Attraktiva utbildningsprojekt är inte längre ett privilegium
enbart stora företag!
Genom deltagande i WebQuest projektet kommer:
• ditt företag att spara tid och pengar genom att implementera
moderna lärmetoder
• anställda att få en utbildning på högsta nivå
• ditt företag att stödja utvecklingen av nya trender och kunna
bli innovationsledande!

Tack vare deltagande i projektet kommer du att:
• Spara pengar och minska tidsåtgången för resor till/från
utbildningsplatsen
• Öka konkurrenskraften i dina erbjudna lärtillfällen på
utbildningsmarknaden
• Din utbildning komme också att vara mer intressant, innovativ
och uppskattad
KONSORTIEPROJEKT:

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Kennet Lindquist | Emmerce EEIG
Adress: Barnhemsgatan 6b, 582 28 Linköping, Sweden
Tel: +46-13-4823100, Fax: +46-13-4823010

