
Mūsų projekto sėkmę lemia komanda,
kurią formuojame drauge: kiekvienas iš

partnerių prisideda išskirtinėmis žiniomis ir
patirtimi.

 PILNI PASIEKIMŲ IR TARPUSAVIO
SANTYKIŲ KŪRIMUDVIEJI
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Žengdami į 

trečiuosius projekto

įgyvendinimo metus, 

džiaugiamės per šį laiką 

pasiektais rezultatais.

Pirmieji mūsų veiklos metai buvo

tikras iššūkis dėl Covid-19, kuris

neleido mums dirbti kontaktiniu

būdu. Taigi, beveik metus

praleidome organizuodami vaizdo

konferencijas ir dirbdami

nuotoliniu būdu, bet tikrai

nelikome be įgyvendintų

pasiekimų. 

"Ši patirtis leidžia mums teigti, kad

nepaisant visų su Covid-19 susijusių

nesklandumų, šis projektas po

vėluojančio starto įgavo pagreitį,“-

teigia projekto koordinatorius.

Kalbant apie kuriamus

intelektinius produktus, mes

gerokai lenkiame nustatytą

grafiką.

Mes jau įvykdėme tris tarptautinius

susitikimus. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai,

kad remiantis Covid-19 patirtimi, mes greitai

įsisavinome naujus bendravimo būdus:

vitualioje aplinkoje partnerystė susitiko jau

daugiau nei 10 kartų! Mes tikime, kad dėl šios

priežasties, mūsų darbo metodika ateityje

taps visiškai kitokia.



Atlikome „Scout“ darbo

reikalavimų analizę.

 

Šis intelektinis produktas

susidaro iš ataskaitos,

apimančios savęs įsivertinimą

internetu, skirtos nustatyti

atotrūkį tarp ilgą laiką darbo

neturinčių suaugusiųjų

migrantų ir/arba pabėgėlių

skaitmeninių įgūdžių ir darbo

rinkos poreikių.

 

I Intelektinis produktas

Kol kas viskas gerai!
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AUKŠTYNAUKŠTYN

„Scout“ darbo reikalavimų įsivertinimo analizė - virtuali įsivertinimo

programa, įtraukianti skaitmeninių kompetencijų sistemą 2.0, kuri

padeda nustatyti ilgą laiką darbo neturinčių suaugusiųjų

migrantų/suaugusiųjų poreikius, ugdyti jų skaitmenines kompetencijas,

ypatingai tas, kurios reikalingos norint vykdyti su darbu susijusias

veiklas, o taip pat ir išmokstant nusistatyti tikslus ir lengviau atpažinti

pritaikytas mokymo galimybes. Šis intelektinis produktas yra priemonė,

kurios dėka galima įsivertinti „skaitmeninio raštingumo“ kompetencijas,

naudojantis Europos skaitmeninių kompetencijų sistema 2.0.



The development of the aIMS(M) project's second intellectual output,

the massive open online course (MOOC), marked a significant milestone

for the project in 2022, signaling a new area of interest for online

learning and potentially connecting higher education for migrants

focusing on their digital skills. All partners worked together to create

the framework, which now contains five completed and useable

modules available for free online. 

 

2 Intelektinis produktas

Visai neseniai užbaigėme 2 intelektinio produkto kūrimą – tai atvirų,
virtualių kursų sistema SAVK (angl. MOOC), kuris yra pats
didžiausias mūsų įgyvendintas pasiekimas ir ryškiausias 

projekto akcentas.

SAVK (angl. MOOC) atvirų, virtualių kursų sistemos plėtra yra pažymėta kaip

itin svarbus šio projekto 2022 metais, etapas, pranešantis apie naują

virtualaus mokymosi interesų sritį ir potencialiai įtraukiantis aukštesnįjį

migrantų išsilavinimą, koncentruotą į jų skaitmeninių įgūdžių tobulinimą.

Visi partneriai dirbo drauge tam, kad sukurtų šią sistemą, kurioje šiuo metu

yra penki moduliai, kurie prieinami internete nemokamai.

· 1 modulis – Informacijos ir duomenų raštingumas

·2 modulis – Komunikacija ir bendradarbiavimas

·3 modulis – Skaitmeninio turinio kūrimas

·4 modulis – Interaktyvus saugumas

 5 modulis – Problemų sprendimas

Mūsų tikslas – suteikti migrantams žinių ir įgūdžių apie tai, kaip

skaitmeniniu būdu susisiekti su kitais, tobulinti ateities karjeros

perspektyvas ir didinti galimybes integruotis Europos šalyse panaudojant

įgytas kompetencijas.

Norėdami prisijungti prie SAVK (angl. MOOC) portalo, apsilankykite adresu:

https://aimsm.csciformazione.eu/. 

https://aimsm.csciformazione.eu/


       Potencialus SAVK (angl. MOOC) poveikis migrantų,

gyvenančių migrantus priimančiose Europos šalyse,

ateičiai, metų metus buvo ginčų objektas. Keletas

profesionalų žvelgia į SAVK (angl. MOOC) kaip į revoliuciją

skatinančią jėgą, o kiti į sistemą žvelgia abejingai.

                                               Francesca Pastorino iš CSCI, pridėjo: 

„Šis projektas kartu pateikė ir partnerių, išsibarsčiusių po

visą Europą, turinčių skirtingus profilius ir įsipareigojimus,

ekspertizę, taigi šis naujasis nuotolinio mokymosi pasaulis

atrodo lyg naujoji migrantų mokymo, ypač atsižvelgiant į jų

skaitmeninius įgūdžius, paradigma.“

pagalba viso projekto metu, tai reiškia, kad     šios    

 sistemos     sukūrimas    yra

svarbus žingsnis žengiant 

į nuotolinio mokymosi erą.“

Migrantų platformos paleidimo metu, profesorius Carlo Smaldone Villani,

„Prometeo“ prezidentas pasidalino mintimis: „Jeigu šia virtualių, atvirų kursų

sistema naudosis daug migrantų ir mažai įgūdžių turintys darbuotojai, kurie

stebės virtualias prezentacijas ir vaizdo įrašus su mokytojų 



facebook.com/aimsmeu

info@aimsm.eu

www.aimsm.eu

aimsm.csciformazione.eu

Europos Komisija remia šio leidinio gamybą, nereiškia nuomonės dėl

turinio, o tai atspindi tik leidinio autorių požiūrį, tad Komisija negali būti

traukiama atsakomybėn dėl leidinyje pateiktos informacijos naudojimo.

Projektą galima stebėti virtualioje aplinkoje. Jūs

galite sekti projekto pažangą, sužinoti apie jį

daugiau, susisiekti su mumis ir prisijungti prie

nemokamo mokymosi kurso čia:


