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Подход към пазара на труда : Нови
нерутинни умения чрез обучение ,
основано на игри за мобилни
телефони
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия.

Бихте ли искали да опитате иновативен подход за обучение на
възрастни?
INTOUCH ви дава възможността да се
запознаете с обучение, основано на игри за
мобилни
телефони.
Не
пропускайте
възможността да участвате в обучителните
семинари INTOUCH.
Какво е обучителен семинар?
В рамките на проекта INTOUCH, Това е
събитие с продължителност около два часа,
адресирано към мениджъри и служители във
фирми в сектора на услугите, което събитие
цели да представи на присъстващите един нов подход за колективно обучение.

Опитайте го!

По време на
обучителния
семинар...
семинар...

Intouch игри за мобилно обучение

По време на семинарите
ще научите какви са найдобрите решения за найчесто
срещаните
проблеми
при
осъществяването
на
ежедневните
си
задължения на работното
място
и
ще
имате
възможността да подобрите
своите умения в следните
сфери, включени в ТОП 10
на най-търсените умения
на пазара на труда:
1. Комуникация;
2. Планиране;

Изпробвайте игрите за мобилно обучение и проверете дали
сте добър слушател: отидете на www.intouch-project.eu/demo,
използвайки вашият смарт телефон (играта е на английски
език).

Ползите

3. Управление
конфликти;

на

4. Отвореност
промени;

към

Имайте предвид, че вие ще бъдете първите в Европа, които
ще се запознаят с комплекта за обучение INTOUCH, което ще
доведе до непосредствени ползи, както за вас така и за
организацията, в която работите!
Във видеоматериала може да проверите кои са предимствата

След всяка игра ще имате
възможността
да
разгледате
и
да
се
включите във виртуалната
общност e-HOW, чиято цел
е обменът на идеи за това
как различните умения да
се
използват за лична
полза
и
полза
на
организацията, в която сте
ангажирани. Това е място,
където
можете
да
обсъждате
и
обменяте
съвети и добри практики с
останалите членове на
общността.

Присъединете се към нас

За контакти
Швеция:
peter.waglund@bollnas.se
Литва:
ausra.rutelione@ktu.lt
Великобритания:
hilaryo@exemplas.com

Италия:
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;
Австрия:
thomas.putz@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Швеция:
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchProject

България:
info@bg-da.eu

Обучителната визита:
визита: Инструктори (фасилитатори) за обучение, основано
на мобилни технологии, Рим (Италия
(Италия)
Италия), 1010-12 октомври 2012

Може да кандидатствате за участие в предстоящата Обучителна визита за нов професионален
профил за Инструктори (фасилитатори) за обучение, основано на мобилни технологии,
която ще се проведе през есента в Рим, Италия. Визитата има за цел да запознае участниците с
потенциала на мобилното обучение в съчетание с продуктите, разработени в рамките на проекта,
и тяхното възможното приложение в рамките на МСП. В случай, че проявявате интерес към
обучителната визита, моля да отговорите на този информационен бюлетин.

