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Naujienlaiškis nr. 4
IO4: BRAVE MOOC kursai, skirti socialinėms inovacijoms
švietimo srityje

BRAVE MOOC kursai, skirti socialinėms inovacijoms švietimo srityje, yra
prieinami, išbandyti ir patvirtinti!
Brave MOOC (Masyvūs internetiniai atvirieji kursai) - tai kursai, skirti darbo
ieškančių žmonių, norinčių pakeisti savo karjeros kryptį arba įkurti savo verslą,
įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui. Visiems suinteresuotiems asmenims
suteikia galimybę apgalvoti ir praplėsti savo mokymosi požiūrį į virtualią
mokymo programą.
Brave MOOC kursų tikslas - padėti dalyviams, konsultantams ir visoms
suinteresuotosioms šalims sukurti įgūdžių rinkinį ir juos pritaikyti atliekant
įvairius veiksmus, įvairioje veikloje bei įvairiose srityse. Be to, dalyviai taip pat
turės galimybę gauti mokymų baigimo pažymėjimus.
Brave MOOC kursus sudaro 5 moduliai, kuriuose yra 12 užduočių. Šiuos
modulius sukūrė ir įgyvendino projekto dalyviai, įskaitant ir nuorodas/šaltinius,
kurių yra 55. Dauguma jų buvo sukurti projekto metu.
Jeigu norite prisijungti prie MOOC kursų, tai galite padaryti čia:
:
http://ivetagr.org/bravemooc/

BRAVE MOOC kursai, skirti socialinėms inovacijoms švietimo srityje,
siekiant didinti darbo ieškančių suaugusiųjų įgūdžius ir kompetencijas

Brave
MOOC
kursai
yra
iššūkis
tradiciniam
švietimui
ir
suteikia
dalyviams galimybę tapti pasaulinės panašioje situacijoje esančių asmenų
bendruomenės dalimi. Šie kursai suteikia galimybę atverti kelius į švietimą ir
palengvinti socialinį įsitraukimą.
Pagrindiniai BRAVE MOOC kursų uždaviniai:
– ugdyti tarpkultūrines kompetencijas: skatinti kultūrinį supratingumą; suteikti
galimybę atsidurti skirtingose kultūrinėse aplinkose; gebėti spręsti tarpkultūrines
problemas; skatinti pasitikėjimą savimi bendraujant su žmonėmis iš kitų šalių;
– suteikti galimybę išbandyti skirtingus mokymo metodus;
–
gerinti/tobulinti
skaitmeninius
įgūdžius
naudojantis
skaitmeninėmis
technologijomis ir skaitmeninėmis bibliotekomis užsienio kalba.
– suteikti galimybę mokytis individualiai, pagal poreikį: suteikti dalyviams
galimybę mokytis „lanksčiai“, pasirenkant laiką ir vietą, tobulinti mokymosi visą
gyvenimą įgūdžius, kurti individualaus mokymosi strategijas.

IO4: BRAVE MOOC KURSAI, SKIRTI SOCIALINĖMS INOVACIJOMS
ŠVIETIMO SRITYJE, SIEKIANT DIDINTI DARBO IEŠKANČIŲ
SUAUGUSIŲJŲ ĮGŪDŽIUS IR KOMPETENCIJAS

1 MODULIS, 1 pratimas: Gilus stebėjimas. 2 pratimas: Šuns konstravimas.
2 MODULIS, 3 pratimas: Geroji patirtis. 4 pratimas: Kas jūs esate?
3 MODULIS, 5 pratimas: Laimė ir gerovė. 6 pratimas: Herojaus kelionė.
7 pratimas: Atraskite savo stipriąsias puses.
4 MODULIS, 8 pratimas: 9 pilnai užpildyti langeliai, skirti jums. 9 pratimas:
TA.COM.E.
10 pratimas: Sukurkite savo asmeninį verslo modelį.
5 MODULIS, 11 pratimas. Lifto kalba. 12 pratimas: Įkelkite savo verslo modelį
– platformos ekranizacija

PROJEKTO PARTNERIAI:
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE, RUMUNIJA)
SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDAS (SIF, LIETUVA)
INEUROPA SRL (ITALIJA)
KMOP (GRAIKIJA)
STICHTING PRIME (NYDERLANDAI)
CARDET (KIPRAS)
FYG CONSULTORES (ISPANIJA)
ZENIT FORMAZIONE (ITALIJA)

JEI NORITE SUŽINOTI DAUGIAU APIE BRAVE PROJEKTĄ, APSILANKYKITE MŪSŲ
INTERNETO SVETAINĖJE IR MŪSŲ „FACEBOOK“ PUSLAPYJE
MUS RASITE:
http://www.iliketobebrave.eu/home/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

