2. ZIŅU LAPA

Par projektu
SGAG (Prasmju novērtēšanas spēle) ir bezmaksas interaktīva spēle un mācību rīks, kas
aizraujošā veidā veicina jauniešu izpratni par sociālajām prasmēm un attīsta jau esošās
neformālās kompetences.

Projekta rezultāti
Projekta galvenie rezultāti ir e-Kurss un Spēle. E-kurss sastāv no pieciem moduļiem un
divdesmit piecām apakštēmām jeb prasmēm, kas saistītas ar katru moduli. Lai sekmīgi
pielietotu e-kursā iegūtās zināšanas, mēs esam radījuši SGAG spēli – virtuālo telpu, kur,
risinot dažādas problēmsituācijas un atbildot uz jautājumiem, jauniešiem ir iespēja
pārbaudīt jauniegūtās iemaņas. Spēle sniedz iespēju ne tikai pārbaudīt savas spējas katrā
no moduļiem, bet tā nodrošina arī atgriezenisko saiti ar tās lietotājiem – spēles noslēgumā
jauniešiem ir iespēja salīdzināt, savas stiprās un vājās puses, tādējādi vēršot uzmanību tam,
ko vēl nepieciešams pilnveidot.
E-kurss un spēle ir pieejami projekta platformā http://sgag.eu/.
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Partneru sanāksmes Itālijā un Grieķijā 2016.gadā
2016. gada maijā projektā iesaistītās
organizācijas un to pārstāvji tikās Turīnā, Itālijā,
lai pārrunātu spēles sižetu un e-kursa
metodoloģiju, kā arī katra ieguldījumu abu
produktu izstrādē.
Savukārt tā paša gada septembrī projekta
partnerorganizācijas
pārstāvjus
uzņēma
partneri no Atēnām, Grieķijā. Šajā sanāksmē
tika prezentēts katras organizācijas veikums
spēles un e-kursa satura izstrādē, vienojoties
par noslēdzošiem uzlabojumiem.

Projekta partneri
TEMPO Training and Consulting ir vadošais uzņēmums Čehijā
apmācību, personāla atlases un konsultēšanas pakalpojumu
jomā. Uzņēmums nodrošina individuālu pieeju katram klientam,
ievērojot galvenos sadarbības un komunikācijas principus:
savstarpēja uzticēšanās un cieņpilna attieksme.

Biedrība Eurofortis ir multikulturāla nevalstiskā
organizācija no Latvijas, kuras misija ir sekmēt
Latvijas skolu, uzņēmumu un sabiedrības tālākizglītību,
veicinot dažādu kompetenču attīstību.

Aregai Terre di benessere ir Itālijas bezpeļņas organizācija, kas
izstrādā inovatīvu menedžmenta metodoloģiju – LICET modeli.
Tas uzņēmumiem sniedz atbalstu publiskā tēla izveidē, kā arī
citos ar uzņēmuma vadību saistītos jautājumos

ITS Turismo ir augstākās izglītības iestāde Romā, kuras
darbības joma ir tūrisma un kultūras mantojuma izpēte un
šīs jomas profesionāļu apmācība.

Lodzas Universitāte dibināta 1945. gadā, un kopš tā laika ir
viena no lielākajām un vadošajām augstākās izglītības iestādēm
Polijā. Universitāte piedāvā 60 studiju programmas ar vairāk kā
170 iegūstamajām kvalifikācijām.
ERFC ir Grieķijas bezpeļņas nevalstiskā organizācija, kuras
darbības mērķis ir uzlabot valsts un Eiropas ekonomisko
attīstību, pilnveidojot ES un vispasaules nodarbinātības
iespējas, kā arī rūpējoties par vides saglabāšanu.
eLearning & Software ir Rumānijā dibināts privātuzņēmums,
kas specializējas IKT un e-apmācības jomā, piedāvājot dažādus
e-kursu risinājumus, mobilās mācīšanās iespējas, kā arī Moodle
platformas izstrādi dažādām vajadzībām.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit:
Mājas lapa: http://sgag.eu/
Facebook: SGAG - Skill Generator Assessment Game
Twitter: https://twitter.com/SGAG_Game

