Logistiikan Maailma
Tuotantotalous tutuksi

Logistiikan Maailman verkkoaineisto on Suomen käytetyin
oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille suunnattu logistiikan
ja tuotantotalouden tietolähde. Aineisto käsittelee kattavasti
kaikkia alaan keskeisesti liittyviä toimintoja ja on kaikkien vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Sisällöistä vastaavat
osaajat ovat alojensa asiantuntijoita ja käytännön tekijöitä,
jotka tuntevat työelämän ajankohtaiset osaamistarpeet. Aineisto on käytännönläheistä, luotettavaa ja aina ajan tasalla.
Jotta logistiikan alaa voitaisiin palvella yhä paremmin, Logistiikan Maailma tarjoaa yhteistyössä Mobie Academyn kanssa Suomessa alalla toimiville oppilaitoksille, yrityksille sekä

yhteisöille mahdollisuuden vapaasti tuottaa sekä hyödyntää
sisältöä uudessa Logistiikan Maailma -oppimisympäristössä.
Logistiikan Maailma -oppimisympäristö antaa mahdollisuuden alan opettajille tuottaa kursseistaan sähköisiä oppimiskokonaisuuksia oppilaidensa hyödynnettäväksi. Alan yritykset
voivat tuottaa oppimiskokonaisuuksia työntekijöilleen. Tavoitteena on tukea alalle pyrkivien ja sillä jo toimivien oppimista
ja osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä.
Logistiikan Maailma verkkosivustoa ja oppimisympäristöä
ylläpitää yleishyödyllinen Reijo Rautauoman säätiö sr.

Mikä se on?
• Logistiikan ja
tuotantotalouden sähköisten
oppi- ja koulutusmateriaalien
tuotanto- ja jakelualusta
• monikanavainen koulutusja perehdyttämisjärjestelmä
oppilaitoksille, yksittäisille
opettajille, kouluttajille, sekä
yrityksille
• henkilökohtainen
oppimisympäristö ja -portfolio
• helppokäyttöinen, ajasta tai
paikasta riippumaton,
kaikille laitteille soveltuva
monipuolinen oppimisympäristö, joka on kehitetty
yhteistyössä 2400 suomalaisen opettajan ja 100
koulun kanssa
• ryhmä ja oppilaskohtaiset
opintojen seuranta- ja
arviointityökalut
• yksilö- tai ryhmäkohtaista
videokoulutusta
• sähköiset suoritusmerkit,
sekä tulostettavat sertifikaatit
suoritetuista kursseista

Mobie Academy

Opiskele ja kehitä itseäsi – missä ja milloin vain.

Yhteistyössä Mobie Academyn kanssa
Logistiikan Maailman koulutusympäristö perustuu Mobie Oy:n kehittämään globaaliin Mobie Academy -verkkopalveluun. Se toteutetaan erillisasennuksena kotimaisen logistiikan ja tuotantotalouden koulutuksen tarpeisiin. Palvelu on täysin
ilmainen kaikille käyttäjille.
Mobie Academy on Mobie Oy:n yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa kehittämä erittäin monipuolinen oppi- ja koulutusmateriaalien sisällöntuotanto- ja
jakelualusta, verkkokauppa, kouluttajien ja oppilaitosten sähköinen oppimisympäristö, sekä opiskelijoiden henkilökohtainen oppimisympäristö ja portfolio. Palvelu
mahdollistaa verkkokoulutukset eri puolilla maailmaa, sillä palvelun palvelinkeskukset ja verkkokaupat sijaitsevat kaikkiaan 11 eri maassa, sisältäen mm. Kiinan,
Intian, Lähi-idän ja Etelä-Amerikan.
Mobie Academyn sähköinen tuotantoalusta mahdollistaa monipuolisten
sähköisten koulutus- ja kurssimateriaalien tuottamisen interaktiivisine
toimintoineen ja adaptiivisine oppimispolkuineen. Se on yksi markkinoiden
monipuolisimmista oppimisympäristöratkaisuista. Palvelu toimii kaikilla päätelaitteilla älypuhelimista, tablet -laitteisiin,
tietokoneisiin ja nettiselaimen sisältäviin TV -vastaanottimiin.
Mobie Academy on täysin ilmainen
sisällöntuottajille ja koulutusta tarjoaville tahoille!
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