NUOTOLINĖ MOKYMOSI SAVAITĖ
Šiame straipsnyje aprašyta sėkmės istorija, kaip ištikus visiems žinomiems iššūkiams projekto IMPEET dalyviai
surado išeitį ir sėkmingai vykdė veiklas, jas perkeldami į nuotolinę erdvę. Projekte numatyta mobilumo savaitė
buvo perketa į internetinę erdvę ir visos numatytos veiklos vykdomos nuotoliniu mobilumu.
I DIENA II DIENA III DIENA IV DIENA V DIENA
IMPEET projekto dalyvių nuotolinė savaitė prasidėjo visiems susijungus į bendrą nuotolinę erdvę ir „Simulith“ centro vedėjai Rimai Bačiulytei tarus sveikinimo
žodį. Pristačius Lietuvos IB tinklą, papasakojus apie pasiruošimą ir dalyvavimą
tarptautinėse IB mugėse, projekto dalyviai pristatė savo imitacines bendroves Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos IB „Fitetile“, Vokietijos vidurinės mokyklos (Friedrich-Fröbel-Schule) IB „Ugur‘s finest herbs“ ir Italijos vidurinės mokyklos (Istituto Comprensivo “Panfilo Serafini – Lola Di Stefano”) IB „Confetti
Panfilo Serafini“.
Po pirmosios susitikimo dalies buvo pereita prie interaktyvių veiklų – užduočių
mokiniams – pateikimo.
Viena užduotis buvo skirta mišrioms užsieniečių grupėms iš Lietuvos, Italijos ir
Vokietijos. Susijungę į atskiras grupes, dalyviai turėjo išsirinkti savo komandos
lyderį, kuris pateikė visiems užduoties sprendimą. Užduoties sprendimus buvo
galima pateikti įvairiais būdais juos vizualizuojant. Vieni surašė ant popieriaus,
kiti nupiešė paveiksliukus. Šios užduoties sprendimas vaikams buvo didelis
iššūkis, kadangi reikėjo anglų kalbos žinių, bendravimo su nepažįstamais grupės nariais įgūdžių.

Kita, buvo skirta nacionalinėms komandoms. Užduotis pareikalavo iš mokinių PowerPoint kūrimo, komandinio
darbo, rinkodaros ir renginių organizavimo žinių ir gebėjimų.
Susitikimo pabaigoje visų komandų išrinktieji komandų lyderiai pademonstravo tai, ką sukūrė visa komanda: vieni
– spalvingus Power Point pristatymus, kiti – pristatymus, paįvairintus muzikiniu fonu.
Dalyviai patyrė daug gerų emocijų, pasitikrino savo žinias, įgijo naujų gebėjimų.

I DIENA II DIENA
Antroji diena buvo skirta mokomiesiems vizitams į Lietuvos IB.
Pirmiausia, susitikimas vyko su IB „Viko Draudos“ atstovais: Armante Bileišyte ir Rikantu Marcinoniu. Armantė pristatė IB Viko Drauda veiklą, o Rikantas pavedžiojo po draudimo paslaugų labirintus. Pasinaudodamas
profesionalia draudimo informacine sistema (DIS), studentas parodė, kaip
rengiami ir išrašomi draudimo polisai bendrovės klientams. Susitikimo
dalyviai prižadėjo apsidrausti IB „Viko Draudos“ pasiūlytu asmeniniu draudimu.
Po trumpos pertraukėlės įvyko kitas mokomasis vizitas į IB „Miglė“. Praktikantas Jonas Vasylius pristatė IB „Miglė“ veiklos pobūdį, o Karolis Šmidtas
papasakojo apie savo bendrovės produkciją, pristatė katalogą bei specialią akciją ir pasiūlė įsigyti puikios savo bendrovės produkcijos – saldainių.
Susitikimo dalyviai buvo sužavėti pristatymais, produkcijos spalvingumu ir
„skoniu“. Visi mokiniai žadėjo įsigyti produkcijos, apgailestaudami, kad tik
virtualiai, pateikdami užsakymus nurodytais kontaktais.

Antroji diena Facebook paskyroje: https://fb.watch/28x3MmSTKE/
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Ši diena prasidėjo nuo IB „Viko Bankas“ studentų pristatymų. Kristina Radionova papasakojo, kaip veikia virtualus bankas, koks jo išskirtinumas. Projekto dalyviams buvo surengta trumpa finansinė viktorina. Buvo įdomu sužinoti apie
„vagnorkes“, euro įvedimo datą ir kitus faktus iš Lietuvos ir užsienio šalių finansų srities. Erikas Korotkovas pademonstravo, kaip veikia reali bankinė programa, kuria naudojasi studentai, atlikdami praktiką IB „Viko Bankas“. Jis parodė, kaip klientams atidaroma sąskaita banke.
Po pertraukos Mokymosi savaitės dalyviai virtualiai aplankė IB „Vigora“. Jos
atstovas Justinas Jančauskas įdomiai papasakojo, kaip mokiniai atlieka praktiką drabužiais prekiaujančioje bendrovėje, pasidžiaugė aktyviu ir sėkmingu
bendradarbiavimu su Lietuvos ir užsienio bendrovėmis bei su „Simulith“ centru.
Pabaigoje pranešėjas pasiūlė įsigyti išskirtinės IB „Vigora“ produkcijos.
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Tai labai svarbi mokymosi savaitės diena, nes vyko 24-oji tarptautinė nuotolinė imitacinių bendrovių mugė „Verslo
jungtys – raktas į sėkmę“ ir projekto dalyviai buvo įtraukti į šio renginio veiklas: susitikimus su Lietuvos ir užsienio
IB, kurių metų buvo pristatytos bendrovės, jų komandos bei produkcija, laisvai dalyvių moderuojama prekyba tarp
Lietuvos ir užsienio imitacinių bendrovių.
Kviečiame pasižiūrėti: https://youtu.be/hVcKU8uwiaM
Geriausius rezultatus parodė Italijos IB „Confetti Panfilo Serafini“ atstovai, kurie laimėjo apdovanojimus už geriausią radijo reklamą bei geriausią gebėjimą reklamuoti savo IB, prekes ir paslaugas, o Ginevra Mauro pelnė Geriausios vadybininkės titulą.
Nuotolinė mugė buvo didžiulis iššūkis mokiniams, bet jie su juo susidorojo sėkmingai, tai rodo ir po renginio vykdyta mokinių apklausa.
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Tai paskutinė Mokymosi savaitės diena, kurią vyko visos savaitės veiklų ir pasiektų rezultatų aptarimas. Kiekvienos mokinių komandos atstovai ir mokytojai pasidalino savo įžvalgomis apie Mokymosi Savaitės veiklų naudingumą.
IB „Fitetile“ komandos nariai akcentavo, kad labiausiai patiko kūrybiškumo
užduotys ir patirtys. Mokiniai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, atlikdami
savarankiškas užduotis, drąsos paprašyti mokytojų ir komandos draugų
pagalbos ar patarimo keblioje situacijoje.
IB “Confetti Panfilo Serafini“ mokiniai pasidžiaugė puikiais rezultatais, pasiektais 24-osios tarptautinės nuotolinės IB mugės metu. Jie pabrėžė bendro komandos darbo ir bendravimo anglų kalbą svarbą ir naudą. Mokytojai patvirtino, kad mokiniai šios Mokymosi savaitės metu pagerino kompiuterinių
programų naudojimo pristatymų rengimui, finansinio raštingumo ir ekonomikos žinias (susitikimuose su IB „Viko
bankas“ ir IB „Viko drauda“).
IB „Ugur´s finest herbs“ komanda liko patenkinta Savaitės veiklomis, pabrėžė komados formavimo ir bendros komandinės dvasios pajautimo, siekiant bendro tikslo, naudą. Mokiniai pažymėjo, kad Savaitės veiklų metu prasiplėtė akiratis verslo aplinkoje, paskatinęs imtis aktyvesnės veiklos imitacinėje bendrovėje bei mokyklos bendruomenėje.
I DIENA II DIENA III DIENA IV DIENA V DIENADIENA GRUODŽIO 15 DIENA
Šia dieną projekto dalyviai susitiks projekto baigiamojoje konferencijoje, į kuria kviečiame ir Jus!
Renginys Facebook paskyroje: https://fb.me/e/1K6dgMhkN
Nuotraukos ir visa informacija skelbiama turint dalyvių sutikimą, jei nepageidaujate, jog jūsų nuotraukos ar kita informacija būtų panaudota, prašome mus informuoti. Jūsų pageidavimu ši informacija bus nedelsiant pašalinta.

