Mobilne szkolenia
dla pracowników!

Kształć kadry częściej, taniej, kreatywniej!
Mobile Learning w Twojej firmie!

Poznaj metody sprawnej dystrybucji wiedzy i doświadczenia za pomocą urządzeń mobilnych.
Wypróbuj angażujące metody szkolenia oraz aktywizacji pracowników.
KONSORCJUM:

MOBILE LEARNING
Szkolenia m-learningowe albo szkolenia mobilne, powiązane są z e-learningiem,
czyli edukacją na odległość prowadzoną z wykorzystaniem technologii mobilnych
(smatforny, tablety). Odbiorca ma możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych
w dowolnym czasie i miejscu - mobile learning otwiera zupełnie nowe możliwości
przekazywania i utrwalania wiedzy.

Zalety mobile learningu w biznesie:
doskonałe wsparcie szkoleń stacjonarnych
świetny sposób na utrwalanie i powtarzanie wiedzy
oszczędność czasu – możliwość nauki w różnych lokalizacjach, o różnym czasie
nieograniczony dostęp do informacji
interaktywność i większa atrakcyjność treści

Pobierz bezpłatnie Podręcznik Trenera oraz Metodykę prowadzenia szkoleń
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla biznesu.

Więcej na mtraining.eu
Kontakt:
e-mail: info@mtraining.eu
Tel.: /22/ 314 14 94

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Mobile training
for your employees!
Educate your staff more effectively,
more often and more creatively!
Mobile Learning in your company!

Explore methods for efficient distribution of knowledge and experience with the aid of mobile devices.
Engage and motivate your employee’s using training tools they are familiar with.
Consortium:

MOBILE LEARNING
M-learning or mobile training is related to e-learning, which is distance education
enabled through the use of mobile technologies such as Smartphones and Tablet
computers. Users’ benefit from the training materials which are accessible anytime
and anywhere - mobile learning opens new possibilities of transferring and
preserving knowledge.

Advantages of mobile learning in business:
Excellent support for face-to-face training in a blended learning context;
A great way of preserving and presenting information independent
of time and space;
Saves time and is cost effective reducing the carbon footprint;
Unlimited access to information;
Content can be more interactive and engaging.

Download Trainers Manual and Mobile Training Methodology for E-business.
All free of charge!

More: mtraining.eu
Contact:
e-mail: info@mtraining.eu
Tel.: +48 /22/ 314 14 94
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