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Darbo rinka ir technologinės naujovės: nauji
nekasdieniniai įgūdžiai, naudojant mobilų
žaidimais grįstą mokymąsi
Projektą remia Europos Komisija

Mobiliojo mokymosi mokytojai
INTOUCH projekto įgyvendinimo metu CIAPE surengė mokomąjį vizitą, kurio tikslas –
parengti 15 mobiliojo mokymosi mokytojų.
Ši nauja sritis išnaudoja mobilaus mokymosi galimybes ir projekto metu sukurtus įrankius
bei pritaikymo SVĮ galimybes. Dalyviai ir projekto partneriai praleido tris dienas Romoje,
dalindamiesi informacija ir gerosiomis praktikomis apie m-mokymąsi ir diskutuodami apie
Intouch priemonių panaudojimą ateityje.

14 Europos šalių, 3
dienos: naujojo visos
Europos
tinklo
dienoraštis
Intouch projekto partneriai
įgyvendino šiuos etapus
mobiliojo
mokymosi
mokytojų rengimo tikslais:

1. Trumpas įvadas apie Intouch projektą Pagrindiniai mokymosi proceso, naudojant
ir partnerystę bei gautų rezultatų mobilius prietaisus, privalumai:
pritaikymą.
• lankstesnis, nes neriboja laikas ir
vieta;
• visada yra po ranka;
• naujos bendravimo su kitais
mokiniais / mokytojais galimybės;
• galimybė susisiekti su žmonėmis
jiems patogiu metu;
• mokymosi
visą
gyvenimą
galimybės.

2. Projekto metu nustatytų įgūdžių, 5. Galimybė pristatyti kitokias mokymo
reikalingų
konkurencingumui
sistemas ir pasidalinti gerosiomis
padidinti, TOP 10 pristatymas:
praktikomis, įgyvendintomis įvairiose
• bendravimas;
šalyse.
• planavimas;
• konfliktų valdymas;
• atvirumas pokyčiams;
• sprendimų priėmimas;
• komandinis darbas;
• lankstumas;
• strateginis mąstymas;
.
• iniciatyvumas;
• mokymasis ir tobulėjimas.
Siekiant įvertinti svarbiausius nekasdieniniu
įgūdžius, dalyviai buvo įtraukti į žaidimą.

populiariame
3. Dažniausiai pasitaikančių ir mokymosi 5. Apsilankymas
galimybėmis laikomų nekasdieninių
universitete
suaugusiesiems,
užduočių / situacijų darbe analizė.
siekiant suprasti Romoje naudojamą
4. Mobiliojo mokymosi modelių ir
neformalią suaugusiųjų mokymosi
žaidimų pristatymas.
sistemą (www.upter.it).

7. M-mokymosi priemonių, t. y. žaidimų
mobiliems
prietaisams
ir
e-kaip
bendruomenės
pristatymas
ir
naudojimas.

Šis etapas dalyvius ypatingai sudomino.

8. Diskusija apie metodą, mobiliojo 11. Dalyvavimas konferencijoje Naujų
įgūdžių konkurencingumui didinti
mokymosi privalumus ir trūkumus bei
TOP 10: naujoviškas būdas kurti
būdus, kaip įveikti kylančius sunkumus.
mokymuisi palankias aplinkas SVĮ.
Konferencijos metu dalyviams buvo
9. FGB Learning (Italijos organizacijos,
pranešta apie:
veikiančios mokymo srityje) patirties
pristatymas,
mokymo
projekto • tai, kaip reikia kurti turinį mobiliesiems
Lyderystė
geresniam
mokymui
prietaisams;
aptarimas (www.fondazionebrodolini.it). • tai, kaip mokymąsi padaryti įdomesnį,
artimesnį ir patrauklesnį per rimtus
žaidimus,
skirtus
mobiliesiems
prietaisams;
• tai,
kaip
sukurti
asmeniniams
poreikiams
pritaikytą
ir
bendradarbiavimu grįstą mokymąsi
per pritaikomus hipermedijos ir
mokymo modelius.

10. Apsilankymas PORTA FUTURO –
konsultacijų, mokymo ir darbo
paieškos
oraganizacijoje
(www.portafuturo.it).

Dalyviai taip pat turėjo galimybę išsakyti
nuomonę apie Intouch metodo privalumus
ir trūkumus bei ateities panaudojimo
galimybes.

Dabar galite rasti visus
Intouch projekto rezultatus
Konsultantams:

IPR susitarimas!

Tolesnis Intouch rezultatų
panaudojimas

Darbuotojams:
Projekto partneriai tariasi dėl tolesnio Intouch
priemonių panaudojimo.
Potencialios panaudojimo sritys:
- verslo plėtojimas užsienio šalyse;
- mokinių mokymas elgtis darbo situacijose;
- žaidimų
pritaikymas
pagal
kiekvienos
kompanijos poreikius
... ir daugelis kitų!

Privalumai

Kompanijoms:

•
•
•
•
•
Rezultatus visomis projekto kalbomis
galite atsisiųsti iš internetinio projekto
puslapio: www.intouch-project.eu

sukoncentruota į mokinį / naudotoją;
pritaikymas prie mobilaus konteksto;
bendradarbiavimas;
visada prieinamas, portatyvus;
trunkantis visą gyvenimą.

Daugiau sužinosite susisiekę su partneriais!

Apsilankykite

Kontaktinė informacija
Švedija:
peter.waglund@bollnas.se
Lietuva:
ausra.rutelione@ktu.lt
Jungtinė Karalystė:
hilaryo@exemplas.com
Bulgarija:
info@bg-da.eu

Italija:
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;
Austrija:
christian.kittl@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Šveicarija:
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchProject

