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Darbo rinka ir technologinės naujovės:
nauji nekasdieniniai įgūdžiai, naudojant
mobilų žaidimais grįstą mokymąsi
Šį projektą finansuoja Europos Komisija.

Ar norėtumėte išmėginti modernų suaugusiųjų mokymo būdą?
INTOUCHsuteikia galimybę mokytis žaidžiant žaidimus išmaniuosiuose telefonuose.
Nepraleiskite
šios
nemokamos
galimybės,
dalyvaukite
INTOUCH
mokymosi
LABORATORIJOSE!
Mokymosi LABORATORIJA – kas tai?
INTOUCH projekte mokymosi laboratorija yra
trumpas renginys, trunkantis kelias valandas,
skirtas
paslaugų
sektoriaus
įmonių
darbuotojams. Tikslas – suteikti dalyviams
kolektyvinio mokymosi patirties.

Mokymosi LABORATORIJOJE...
Mokymosi LABORATORIJOJE
išmoksite spręsti dažniausiai
pasitaikančias problemas, su
kuriomis susiduriama darbe bei
pagerinsite savo įgūdžius (įtrauktus į
TOP 10), reikalingus darbo rinkoje:

Išbandykite!

Intouch mm-mokymosi žaidimai

1. Bendravimas;
2. Planavimas;
3. Konfliktų sprendimas;
4. Atvirumas pokyčiams;
5. Sprendimų priėmimas;
6. Komandinis darbas;
7. Lankstumas;
8. Strateginis mąstymas;
9. Iniciatyvumas;
10. Mokymasis, tobulėjimas.
TOP 10 įgūdžių
konkurencingumui išlaikyti

Išbandykite pirmąjį žaidimą ir sužinokite, ar esate geras
klausytojas: išmaniajame telefone įveskite
adresąwww.intouch-project.eu/demo (anglų kalba).

Nauda
Būkite pirmas Europoje išbandęs INTOUCH priemones.
Sužinokite, kokią naudą jos teikia jums ir įmonei, kurioje
dirbate!
Šiame vaizdelyje pamatykite, kokius privalumus suteikia
mobilusis mokymasis INTOUCH projekte:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B6
VJ5yQuG6s#!

Jei norite sužinoti dešimt su mobiliuoju mokymusi

susijusius privalumus, skaitykite šį leidinį.

Atviros mokymuisi SVĮ privalumų dekalogas

Mokymosi
LABORATORIJOJE
turėsite galimybę žaisti pirmuosius
10 žaidimų – po vieną kiekvienam
įgūdžiui. Tai labai įdomi patirtis
tiems, kurie nori išmokti susidoroti
su nekasdieninėmis situacijomis
darbe. To pasiekti padės įvairių
darbo scenarijų naudojimas ir
dinaminiai interaktyvūs puslapiai.

Be to, jūsų įmonė bus laikoma atvira mokymuisi. Vienintelis
stabilus konkurencingumo privalumas yra gebėjimas mokytis
greičiau už kitus.

Įmonės pavadinimas

Po kiekvieno žaidimo, galėsite būti
e-KAIP bendruomenės dalimi. Tai
virtuali bendruomenė, kurioje galima
dalintis
mintimis
apie
įgūdžių
naudojimą asmeniniams ir įmonės
tikslams pasiekti. Čia galėsite
diskutuoti ir dalintis patarimais su
kitais nariais ir ekspertais.

Kur
Mokymosi laboratorijos bus rengiamos keliose ES
valstybėse narėse. Daugiau informacijos jums suteiks
organizatoriai.
Iš kiekvienos šalies gali dalyvauti po 8 dalyvius!

Taip pat skaitykite:

Kontaktiniai duomenys
Švedija:
peter.waglund@bollnas
.se

Italija:
carlomaria.medaglia@uniroma1.itciape@cia
pe.it;

Lietuva:
ausra.rutelione@ktu.lt

Austrija:
thomas.putz@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Jungtinė Karalystė:
hilaryo@exemplas.com

Šveicarija:
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchPr
oject

Bulgarija:
info@bg-da.eu

Mobiliojo mokymosi tarpininkų seminaras, Romoje (IT), 2012 m. spalio 10 – 12
d.
Jei susidomėjote, galite dalyvauti mokymo seminare, skirtame naujo mobiliojo mokymo tarpininkų
profesionalaus metodo kūrimui, kuris bus rengiamas rudenį, Romoje, Italijoje. Seminaro tikslas –
supažindinti dalyvius su mobiliojo mokymosi potencialu, prieinamomis priemonėmis ir jų panaudojimu
SVĮ. Jei susidomėjote, atsakykite į šį laišką.

