
Galbūt jūs ieškote darbo ir norite
efektyviau naudodamiesi 
internetu rasti naujų galimybių?



Galbūt norite išmokti integruoti
naudojimosi skaitmeninėmis
technologijomis įgūdžius į savo
darbo rezultatus?



Galbūt manote, kad jūsų
naudojimosi internetu įgūdžius
reikia tobulinti ar žinias atnaujinti?



Galbūt norite ugdyti savo
pažintinius gebėjimus?



O gal jus domina, kaip
patobulinti savo
gyvenimo aprašymą?



Tuomet „ASK4JOB” 
mokymai jums puikiai tinka!

Tai yra mokymosi kelias, kuriuo eidami galite
tobulinti savo skaitmenines kompetencijas.

Naudotis šia galimybe galite nemokamai.



Šiuo mokymosi keliu galite keliauti kartu
su kuria nors „ASK4JOB“ projekto šalimi,
dalyvaudami organizuojamuose
mokymuose klasėse arba nuotoliniu
būdu. Susisiekite su savo šalies atstovais
ir paprašykite susitikti asmeniškai arba
nuotoliniu būdu.

Dalyvauti mokymuose, kurie vyks iš
anksto nustatytu laiku ir konkrečiomis
dienomis, bus galima prisijungus prie
virtualios klasės



Pateikiame informaciją apie projekte
„ASK4JOB“ dalyvaujančias
organizacijas visoje Europoje:

ITALIJA–„ERIFO”. www.erifo.it
ISPANIJA–„FYG KONSULTANTAI”. www.fygconsultores.com
TURKIJA–„TURGUTLU VALDYMAS”. http://www.turgutlu.gov.tr
GRAIKIJA–„GERIAUSIOS KIBERNETIKOS VIENO NARIO PRIVATI ĮMONĖ”. www.bestcybernetics.com
ŠVEDIJA–„FOXPOPULI”. www.foxpopuli.org
LIETUVA–„BITĖS SMC”. www.gpbite.eu
LENKIJA–„LODZĖS MIESTO HUMANISTINĖ IR EKONOMINĖ AKADEMIJA”. www.ahe.lodz.pl
LENKIJA–„PRIVAČIŲ ĮMONIŲ IR DEMOKRATIJOS FONDO INSTITUTAS”. www.iped.pl
GRAIKIJA–„VIDURINIOJO MOKSLO DIREKTORATAS, CHANIJA”. http://dide.chan.sch.gr
BULGARIJA–„VERSLO FONDAS ŠVIETIMUI. www.fbo.bg
BELGIJA–„VISKAS SKAITMENIZUOTA”. https://all-digital.org/



Ką rasite keliaudami
„ASK4JOB” mokymų keliu?



Pirmoji veikla yra INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ŽINIŲ
ĮSIVERTINIMO TESTAS. Atlikus šį įsivertinimo testą, sistema
pasiūlys pamokas, kurios padės gilinti jūsų jau turimas žinias. 
 
Kelionė prasideda nuo registracijos šioje platformoje:
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/



Antroji veikla yra nuotolinių pamokų lankymas.
Organizacija jūsų šalyje parodys, kurioje platformoje
galite pasirinkti mokymosi kursą, kad būtų lengviau
dalyvauti skaitmeninėse pamokose.



 

Šios pamokos yra sugrupuotos į dviejų tipų pamokų
grupes: pirmasis pamokų tipas yra skirtas
skaitmeninėms kompetencijoms gilinti, antrasis–
pažintiniams gebėjimams ugdyti. Pamokas, kurios yra
skirtos skaitmeninėms kompetencijoms gilinti, jūs
galite lankyti pasirinktinai–visas arba tik tas, kurias
sistema pasiūlė jums atlikus įsivertinimo testą. 
 



Dalyvavimas antrojo tipo pamokose, skirtose
pažintinių kompetencijų ugdymui, yra privalomas
visiems. Interaktyvus forumas leis jums bendrauti
su kitais besimokančiaisiais. 
 
Galėsite nuolat bendrauti ir su savo mokytoju,
naudodamiesi pokalbio tinkle galimybe.



Trečioji veikla yra mokymasis virtualiose laboratorijose. Baigę nuotolinių pamokų kursą,
galėsite susisiekti su organizacija savo šalyje ir dalyvauti individualiuose arba grupiniuose
susitikimuose.
 

Dalyvaudami virtualios laboratorijos veikloje, išmoksite,
kaip panaudoti savo skaitmenines kompetencijas ieškant
geresnio darbo.



Jūsų, kaip skaitmeninio piliečio,
kompetencijas patvirtins
mokytojas, kuris išduos
pažymėjimą, atitinkantį jūsų
skaitmeninės kompetencijos lygį.



Kodėl būtent skaitmeninės
kompetencijos ir pažintiniai

gebėjimai?



Skaitmeninės kompetencijos šiais
moderniais laikais turi strateginę
reikšmę. Kitaip nei anksčiau,
žmogaus profesinis tobulėjimas
nebegali būti apibrėžiamas
linijinėmis ir nuspėjamomis
trajektorijomis.



 
Gyvenimas šiandien iš kiekvieno
reikalauja gebėjimų išgyventi
netikrumo ir pokyčių sąlygomis. O
tam vis labiau tampa reikalingi
skaitmeniniai ir pažintiniai įgūdžiai,
leidžiantys integruoti skirtingus
gyvenimo, darbo, asmeninių vertybių,
lūkesčių ir norų kontekstus.



Tokio tipo visuomenėje
žmonės taip pat patiria
daugybę pokyčių, kai reikia
atsitraukti ir permąstyti savo
gyvenimo tikslus bei
prioritetus.



Skaitmeninių kompetencijų gilinimas
suteikia galimybes lengvai ir kritiškai
naudotis informacinėmis
technologijomis, kartu skatina ir
pažintinių įgūdžių, tokių kaip
identifikavimas, vertinimas,
interpretavimas, paaiškinimas ir
patikrinimas, kurie yra kritinio
mąstymo pagrindas, vystymąsi.



Dėkoju


