Rezultaty projektu SGAG
zostały przygotane
jako
konkretna
pomoc
dla
nauczycieli, szkoleniowców,
trenerów oraz innych osób
działających w obszarze
edukacji i wspierających
kształcenie osób młodych
(13-19 lat). E-learningowy
kurs oraz gra edukacyjna
dostępne na platformie,
oferują wsparcie procesu
kształtowania umiejętności
miękkich. Grupą docelową
projektu
jest
młodzież
ucząca się w szkołach
zawodowych, jak równiez
ogólnokształących, stażyści,
oraz inni młodzi ludzie,
którzy
pragną
rozwijąć
kompetencje przydatne na
rynku pracy.
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Kurs e-learningowy i gra
internetowa
wspierająca
kształtowanie umiejętności
miękkich u osób młodych
dostępny bezpłatnie na
stronie:

WWW.SGAG.EU

Rezultaty projektu SGAG
Rezultaty
projektu
SGAG
zostały
przygotowane w celu zapewnienia wsparcia
młodym osobom w procesie kształtowania
umiejętności miękkich, co przyczyni się do
poprawy ich pozycji na rynku pracy,.
Nauczyciele
i trenerzy otrzymują gotowy materiał do pracy
z uczniami. Rezultaty projektu SGAG to:

Projekt SGAG zapewnia wsparcia młodym
ludziom w uporaniu się z wyzwaniami, które
napotykają na swojej ścieżce kariery, jak
również w codziennym funkcjonowaniu
w społeczeństwie. Rozwijanie umiejętności
miękkich jest przepustką do podnoszenia
produktywności i lepszego funkcjonowania
w szkole, miejscu pracy i w społeczeństwie.
UCZNIOWIE - niezmiernie ważne jest, by mieli
świadomość znaczenia umiejętności miękkich
w codziennym życiu oraz w miejscu pracy.
Kurs e-learningowy SGAG oraz gra edukacyjna
dostarczają treści pomagające rozwijać te
umiejętności w atrakcyjny sposób.
NAUCZYCIELE – platforma e-learningowa
SGAG to przestrzeń, gdzie znajdują się gotowe
materiały oraz metodologie,
które będą
przydatne w pracy z uczniami. Korzystanie
z nich jest bezpłatne, a forma e-learningowa
kursu zapewnia dostęp także dla uczniów,
którzy mogą korzystać indywidualnie z kursu
i gry podążając z góry zaplanowaną ścieżką lub
podczas z zajęć w szkole ze wsparciem
nauczyciela.



Informacje o wybranych umiejętnościach
miękkich;



Podnoszenie
świadomości
odnośnie
znaczenia umiejętności miękkich na
współczesnym rynku pracy oraz w
społeczeństwie;



Gotwe
materiały
edukacyjne
do
wykorzystania
przez
nauczycieli,
trenerów,
jak
również
innych
pracowników edukacji;



Nowy i innowacyjny sposób kształtowania
umiejętności miękkich;



Przyjazne środowisko dla doskonalenia
i praktycznego zastosowania nowej
wiedzy.

Kurs
e-learningowy
SGAG
został
podzielony na pięć modułów, gotowych do
wykorzystania zarówno w klasie ze
wsparciem nauczyciela, jak również do nauki
indywidulanej.
GRA SGAG jest wirtualną przestrzenią,
gdzie osoba szkoląca się może przetestować
swoje umiejętności miękkie. Zastosowana
forma gry oferuje młodym ludziom bardziej
realistyczny i ciekawy sposób nauki.
Ewaluacja jest częścią gry, funkcjonuje na
zasadzie
punktów
przyznawanych
za
wykonywanie kolejnych kroków.
Podręcznik nauczyciela oferuje przegląd
25 umiejętności miękkich opisanych w kursie
i tesowanych w grze. Zwraca także uwagę na
korzyści
płynące
z
rozwijania
tych
umiejętności oraz jakie znaczenie mają one
w codziennym życiu i w miejscu pracy.

Zarejestruj się na
stronie www.sgag.eu już
dziś!

