Migreat! APP Hur fungerar den?
MiGreat! Appen är skapad för att hjälpa dig att få en grundläggande förståelse för kulturen och hur
det är att jobba och studera i ditt nya land. Den kommer att ge dig verktyg för att du ska kunna göra
de rätta karriärvalen och hjälpa dig förstå dina styrkor. Den hjälper dig också att upptäcka luckor i
dina färdigheter och kunskaper kring arbetsmarknaden för att tipsa dig om vilken träning som är
lämpligast för dig.
Appen innehåller 5 sektioner:
1.
Ditt Nya Land – Lär dig om att leva, jobba och studera i ditt nya land
2.
Din Utveckling – Planera din personliga utveckling
3.
Självutvärdering – Förstå vilka kunskaper och färdigheter du har om arbetsmarknaden så du
kan välja lämpliga digitala metoder för lärande
4.
Din Jobbsektor – Hitta relevant information om den jobbsektor du är intresserad av
5.
Spel för kultur och arbete –Mini-spel baserade på kultur och olika scenarier
Appen är kul att använda och du kan jobba med den i egen takt. Du kan stänga appen och
närsomhelst återvända till exakt samma ställe där du var senast.
Du når appen genom plattformen MiGreat! OER i din webbläsare. Du kan också ladda ner appen till
din enhet via Google Play Store eller Apple App Store.
När du öppnar appen kommer du att bli uppmanad att skriva in ditt namn innan du startar, det här
är bara för att göra det lite mer personligt men inget personlig data kommer dock användas eller
spridas.
När du väl är inloggad och ser startsidan kommer de 5 ovannämnda sektionerna att presenteras för
dig, liksom länken till MiGreat! webbplatsen. När du kompletterat en sektion, kommer du att få en
bricka som görs synlig på kontrollpanelen.
När du jobbat med någon av sektionerna kan du närsomhelst återvända till kontrollpanelen genom
att klicka på menyikonen uppe i övre vänstra hörnet.
Den viktigaste sektionen är nr 3; Självutvärdering. I den här sektionen kommer du att fylla i ett
frågeformulär som hjälper dig att identifiera dina aktuella färdigheter och kunskaper om
arbetsmarknaden. När du är klar, visas en lista över e-lärmoduler och genom att öppna dem kommer
du att överföras till MiGreat! OER plattformen. Du kan återvända till sektionen närsomhelst för att
kolla vilka moduler du behöver jobba mer på. Hursomhelst så kan du göra om frågeformuläret när
du har förbättrat dina kunskaper.
Mini-spelen som finns i sektion 5 är gjorda för att vara roliga och de behöver inte tas på något större
allvar, men de kan även ge dig intressant fakta och information.
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