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Nuo 2017 m. lapkričio iki 2018 m. liepos mėn. buvo sukurta, įdiegta ir
išbandyta virtuali platforma, skirta 45 m. amžiaus ir vyresnių suaugusiųjų
skaitmeninio raštingumo ir įsidarbinamumo gebėjimų lavinimui.
Šioje internetinėje platformoje yra įdiegti keli svarbūs instrumentai:
• Skaitmeninės instrukcijos savarankiškam mokymuisi, arba mokymuisi
padedant mentoriams, siekiant įgyti Europos darbo rinkai reikalingas
skaitmeninio raštingumo ir profesines kompetencijas.
• Mobilių įrenginių aplikacijos, kurių pagalba vartotojai palaiko ryšį su
platforma.
• Tiesioginė prieiga prie informacijos apie profesinį rengimą, darbo
pasiūlymus, profesinį ir karjeros konsultavimą bei prie mokymosi medžiagos.
2018 m. vasario mėn. sukūrus ir įdiegus pirmąjį platformos variantą anglų,
ispanų, vokiečių, švedų ir lietuvių kalbomis, šis instrumentas buvo
išbandytas. Platformos bandymas buvo vykdomas atliekant potencialių
naudotojų – dirbančiųjų, bedarbių, suaugusiųjų švietėjų ir užimtumo
tarnybų darbuotojų apklausas parnerių šalyse.
Klausimyną sudarė klausimai, skirti įvertinti platformos dizainą, praktiškumą
ir kitas platformos bei joje esančių instrumentų naudojimosi savybes
mokymosi ir įsidarbinimo tikslais.
Apklausa buvo įvykdyta Ispanijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir Lietuvoje.
Partneriai susisiekė su apklausiamųjų grupėmis kiekvienoje šalyje, pristatė
platformą, paaiškino jos paskirtį ir funkcijas bei paprašė išreikšti naudotojų
nuomonę apie platformą užpildant klausimynus.
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Apklausos rezultatai atskleidė teigiamą platformos bei joje esančių
instrumentų naudingumo ir praktiškumo įvertinimą bei pateikė naudingos
informacijos platformos tobulinimui. Šie rezultatai patvirtino, kad sukurti
instrumentai ir aplikacijos, atlikus smulkius pataisymus gali būti pateikti
viešam naudojimui. Mentoriai ir naudotojai labai teigiamai įvertino
platformos ir instrumentų dizainą, naudingumą, prieinamumą ir aiškumą.
Apklausos dalyviai pasiūlė parengti paprastą instrukciją platformos
administratoriams partnerių šalyse, kurioje būtų pateikta pagalbinė
informacija visoms naudotojų grupėms.
Apklausos rezultatų ataskaitą galima rasti čia:
Ispanų kalba:
https://www.mature45.eu/jes/wpcontent/uploads/2018/07/Summary_Evaluaton_en.pdf
Anglų kalba:
https://www.mature45.eu/jen/wpcontent/uploads/2018/07/Summary_Evaluaton_en.pdf
Vokiečių kalba:
https://www.mature45.eu/jde/wpcontent/uploads/2018/07/Summary_Evaluaton_en.pdf
Švedų kalba::
https://www.mature45.eu/jse/wpcontent/uploads/2018/07/Summary_Evaluaton_en.pdf
Lietuvių kalba:
https://www.mature45.eu/jlt/wpcontent/uploads/2018/07/Summary_Evaluaton_en.pdf
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