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Labour Market in Touch: nya ickerutinmässiga färdigheter via mobilt
spelbaserat lärande
Ett projekt delfinansierat av Europeiska Kommissionen

Vill du pröva en ny typ av lärande för vuxna?
?
INTOUCH ger dig möjlighet att testa mobila lärande spel för smarta telefoner. Missa inte denna gratismöjlighet. Delta
i en “InTouch Learning LAB” (lärträff)!

Vad är en Learning LAB?
En Learning LAB inom InTouch-projektet
varar ett par timmar och riktar sig till
företagare och anställda i företag inom
tjänstesektorn. Syftet är att ge deltagarna
en orientering om detta nyskapande sätt
att lära.

Under en
Learning LAB…
Under en Learning Lab

Pröva!

Intouch mm-Learning games

kommer du att lära dig
hur du löser de
vanligaste problemen
som dagligen dyker
upp på jobbet. Du
kommer också att
förbättra dina
färdigheter inom 10
mycket viktiga
områden på framtidens
arbetsmarknad:
Prova själv med detta första mobila spel, och ta reda på om du är
en god lyssnare: anslut till www.intouch-project.eu/demo via din
smartphone (engelska).

1.

Kommunikation;

2.

Planering;

3.

Konfliktlösning;

4.

Förändringsbenägenhet

Fördelar

5.

Beslutsfattande;

6.

Lagarbete;

7.

Flexibilitet

8.

Strategiskt tänkande

Tänk på att ni kommer att vara de första i Europa att uppleva
InTouch paketet, vilket innebär fördelar för dig själv och företaget
du arbetar i!
I detta videoklipp kan du se och upptäcka fördelarna med mobilt

9.

Initiativförmåga;

10. Ökat lärande.

lärande, inom InTouch projektet, och hur det kan göra dig mer
effektiv såväl i, som utanför, arbetet:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B6VJ5yQuG6s#!

Om du är intresserad av att läsa om tio fördelar med anknytning
Topp 10-listan over
Europeiska
kompetenser
konkurrenskraft

Under Learning Lab,
får du möjlighet att
spela ett av de första
10 mobila spelen, ett
för
varje
nyckelkompetens.
Detta är en mycket

till mobilt lärande, läs här. Tio fördelar med att vara ett företag,
som är ledande inom lärande.

Dessutom kommer ditt företag att förses med en etikett som visar att
det är öppet för nytt lärande. Förmågan att lära sig snabbare än sina
konkurrenter är i dag den enda hållbara konkurrensfördelen.

intressant upplevelse
för vuxna som är
intresserade av att
lära sig att reagera
på icke-rutinmässiga
situationer i arbetet,
på grund av den
omfattande
användningen
av
arbetsrelaterade
scenarier
och
dynamiska interaktiva
sidor.
Och efter varje spel kan
du
gå
in
på
nätmötesplatsen “e-HOW
community”, en virtuell
gemenskap avsedd för att
utbyta idéer om hur du
använder färdigheter för
personliga
och
organisatoriska fördelar.
Där kommer du att kunna
diskutera och dela med
dig/ta till dig av tips och
idéer
med
andra
medlemmar
samt
experter på området.

Företagsetikett

Var:
Var: CFL Söderhamns
Learning Labs (lärträffar) kommer att organiseras i flera av EU: s
medlemsstater. Kontakta organisatörerna för att få reda på datum och
tidpunkt för Learning Lab i Söderhamn.
Tänk på att det finns endast 8 platser per land!

Följ oss

Kontakter
Sverige:
peter.waglund@soderhamn.s
e

Italien:
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;

Litauen:
ausra.rutelione@ktu.lt

Österrike:
thomas.putz@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Storbritannien:
hilaryo@exemplas.com

Schweiz:
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchProject

Bulgarien:
info@bg-da.eu

Seminarium för handledare, Rom (IT) 1010-12 oktober 2012
Till slut, om du är intresserad, kan du delta i utbildningsseminarium för skapandet av nya
professionella metoder för mobilt lärande för handledare, som kommer att hållas i höst i Rom,
Italien. Seminariet kommer att inriktas på att göra deltagarna medvetna om möjligheterna inom
mobilt lärande, utrustade med de verktyg som produceras inom projektet och kan använda dem
inom små och medelstora företag. Om du är intresserad av detta seminarium var snäll och svara
på detta nyhetsbrev.

