
Kaip 

Sužinokite ir atraskite  

tai su NetKnowing 2.0 ! 

Socialiniai tinklai ir Web 2.0 
gali palengvinti 

neformalų mokymąsi
Jūsų įmonėje ar

organizacijoje?



Kas yra neformalus mokymasis?
Neformaliam mokymuisi įmonėse ir organizacijose šiandien tenka daugiau nei 75% viso mokymosi. Didžioji dalis 
mokymo vyksta nenaudojant formalių mokymo programų. Mokomasi nestruktūrizuotai, be darbdavio ar mokymo 
įstaigos paramos.

Neformalus mokymasis yra savaiminis, neplanuotas mokymasis darbo vietose ir gyvenimiškose situacijose. 

Neformalus mokymasis - tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kai individo požiūrių, vertybių, įgūdžių ir žinių 
formavimąsi įtakoja kasdieninė patirtis, aplinka,  šeima, laisvalaikis ir darbo vieta, masinės informavimo priemonės, 
bibliotekos ir kiti švietimo šaltiniai. 

Kodėl NetKnowing 2.0 projektas?
Nes Europos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) inovatyvią plėtrą stabdo įgūdžių stoka.

Nes  darbuotojai, siekdami naujų įgūdžių ar didesnio kasdieninio darbo efektyvumo, teikia pirmenybę mokymuisi darbo 
vietoje, kitoms neformalioms priemonėms.

Nes Web 2.0 technologijų ir bendradarbiavimo tinkle praktikos pagalba ši nestruktūrizuota veikla gali būti transformuo-
jama į struktūrizuotą neformalią mokymosi sistemą, įgalinančią SVV įmonių ir organizacijų žinių plėtrą.

Kokie NetKnowing 2.0 projekto tikslai?
Net Knowing 2.0 projekto tikslas yra įgalinti SVV įmonių darbuotojus, vadovus ir vadovaujantį personalą: 

•	Neformaliam mokymuisi naudoti Web 2.0 technologijas ir bendradarbiavimo tinkle praktiką.
•	Sukurti įmonėje nuoseklaus neformalaus mokymo strategiją, pagrįstą Web 2.0 ir bendradarbiavimo tinklų praktika.

Kam aktualus 
NetKnowing 2.0?
NetKnowing 2.0 produktų vartotojai:

•	SVV įmonių vadovai, verslininkai.
•	Aukštesnio ir vidutinio lygio darbuotojai, atsakingi už 
skyrių, padalinių darbą, darbuotojų komandų lyderiai.
•	SVV įmonių darbuotojai, atsakingi už žmogiškuosius 
išteklius ir mokymą.

Taip pat būtų naudinga:
•	Verslo, žmogiškųjų išteklių vadybos  
studentams, dėstytojams.
•	Žmogiškųjų išteklių konsultantams.



NetKnowing 2.0   
produktai ir paslaugos

NetKnowing 2.0 projekto metu bus sukurtas, 
išbandytas ir paskleistas didaktinis paketas:

•	Įvadinis pagrindinis kursas savarankiškam 
mokymuisi, kaip naudoti  Web 2.0, socialinius 
tinklus ir Bendradarbiavimo tinkle praktiką 
mokymosi procese.  

•	E-mokymosi aukštesnio lygio kursas, kaip Web 2.0 
pagalba diegti skirtingas neformalaus mokymosi sistemas 
ir strategijas įmonėse bei organizacijose.  

•	E-mokymosi Web 2.0 platforma su Web 2.0 įrankių 
komplektu. 

•	Mokomieji moduliniai seminarai SVV įmonėms Ispanijoje, 
Vokietijoje, Airijoje, Portugalijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. 

•	Virtuali praktikų bendruomenė (PB) SVV įmonėms, 
diegiančioms Web 2.0 neformalaus mokymo sistemas ir 
Mokymosi visą gyvenimą strategijas. 

•	E-naujienlaiškiai projektui svarbiomis temomis: neformalus 
mokymasis, Web 2.0 įrankiai, renginiai.

Prenumeruokite  
NetKnowing 2.0 e-naujienlaiškį 
 
Mūsų Netknowing 2.0 e-naujienlaiškiuose rasite įdomių
naujienų apie Web 2.0, neformalų mokymąsi, šaltinius,
publikacijas, įvykius ir daug daugiau.

Prenumeruokite www.netknowing.com ir gausite 
e-naujienlaiškiuose į asmeninį elektroninį paštą.

Dalyvaukite NetKnowing 2.0! 

Prisijunkite prie mūsų PB
Bendraukite  su konsultantais, turėkite prieigą prie 
naudingų šaltinių ir keiskitės įdomia informacija prisijung-
dami prie NetKnowing 2.0 PB. Mes sukūrėme Praktikų 
bendruomenę (PB), kad padėtume SVV įmonėms ir 
organizacijoms adaptuoti ir naudoti Web 2.0, bendrauti 
tinkle ir dalintis žiniomis apie neformalų mokymą.

Tai instrumentas, lengvinantis žinių ir patirties mainus 
tarp SVV įmonių, praktikų ir ekspertų.

Junkitės prie PB iš pagrindinio puslapio  
www.netknowing.com, registruokitės ir dalyvaukite. 

Dalinkitės savo patirtimi

Jūsų asmeninė patirtis labai laukiama NetKnowing 
2.0. Dalinkitės ja su kitais PB nariais ir įkvėpkite 
mus kurti didaktinius produktus.

Papasakokite savo istoriją apie neformalaus 
mokymosi galimybes, Web 2.0 įrankių naudą 
dalijantis žiniomis Jūsų kompanijoje, įžvalgas apie 
dalyvavimą profesionaliuose socialiniuose tinkluose, 
socialinio mokymosi veiklose... Įdomūs visi atvejai, 
sprendimai ir nuomonės.

Siųskite informaciją gimtąja ar užsienio  kalba nau-
dodami formą, kurią rasite www.netknowing.com, 
ar el. paštu NetKnowing 2.0  projekto atstovams 
savo šalyje.



NetKnowing 2.0  
informacija ir kontaktai  

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

www.netknowing.com

NetKnowing 2.0 kuria  
šešių partnerių konsorciumas.

Pareiškėjas - Iturbrok S.L. (Ispanija) - ir Tempo mokymas ir 
konsultavimas (Čekija) yra IT ekspertai, turintys patirties IT ir tinklinimo 
kompetencijų mokyme, e-mokyme, e-turinio, e-platformų ir e-įrankių, 
kurių tikslas yra profesinis ir suaugusių mokymas, kūrime.

Limeriko universiteto Švietimo žiniasklaidos tyrimų centras (Airija) ir 
Darbo ir technologijų institutas (Vokietija) yra universitetiniai tyrimo 
centrai, turintys inovatyvių IT mokymo metodų kūrimo patirtį.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva) ir Portugalijos 
pramonės asociacija – prekybos ir pramonės rūmai (Portugalija) yra 
verslininkų asocijuotos struktūros, turinčios glaudų ryšį su tiesioginiais 
vartotojais ir informacijos sklaidos gebėjimus bei galimybes.

Finansuojama ES Leonardo 
da Vinci programos

NetKnowing 2.0 yra Inovacijų perkėlimo projektas, 
finansuojamas Europos Mokymosi visą gyvenimą 
2010-2012 metų Leonardo da Vinci programos.
Inovacijų projektai visada buvo Leonardo da Vinci 
programos dėmesio centre. Jų tikslas yra gerinti 
mokymosi sistemų kokybę inovatyvių sprendimų, 
turinio, metodų ir procedūrų tobulinimo bei perkėlimo 
pagalba.

Ispanija
ITURBROK S.L.
Pza. Miguel de Barandiaran 5, Of. 5
31014 Pamplona 
Marta Mañas
Tel. +34948131832 - Fax. +34948149348
mmanas@iturbrok.com
www.iturbrok.com

Portugalija
AIP–CCI (Portuguese Industrial Association - 
Chamber of Commerce and Industry) 
Training, Development & Innovation
Praça das Industrias
Apartado 3200
1301397 Lisboa
Helena Caiado
Tel. +351 213 601 663
foruns@aip.pt 
www.aip.pt

Airija
EMRC – Educational Media Research, 
Dept ECE
University of Limerick
Timothy Hall 
Tel. +353 61 202294 
Fax +353 61 338176 
Timothy.hall@ul.ie

Vokietija
Institut Arbeit und Technik (IAT), FH Gelsen-
kirchen 
Munscheidstr. 14 
45886 Gelsenkirchen 
Leana Hamburg 
Tel. +492091707265 - Fax.492091707110 
hamburg@iat.eu 
www.iat.eu

Lietuva
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Vilniaus g. 88
LT-76285 Šiauliai
Daiva Jonuškienė ir Edita Grigaliauskienė 
Tel. +370 41 520560 
Faks. +370 41 523903 
daiva.jonuskiene@chambers.lt 
edita.grigaliauskiene@chambers.lt
www.rumai.lt

Čekija
TEMPO TRAINING & CONSULTING
Alejnikovova 5
70030 Ostrava
Veronika Romanová
Tel. +4200595176293
romanova@tempo.cz
www.tempo.cz


