ПОДХОД КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА: INTOUCH
НОВИ НЕРУТИННИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИГРИ
ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
www.intouch-project.eu

РЕЗЮМЕ
Конкуренцията на пазара на труда, засилена в
условията на световна финансова криза, доведе до
търсене на различен тип знания и съответно до подобри начини за непрекъснато усъвършенстване на
служителите от страна на компаниите. Проектът
InTouch има за цел да разработи иновативен подход с
цел подобряването на нерутинните ключови умения
на работещите в съответствие с новите изисквания на
пазара на труда по един гъвкав начин с помощта на
новите технологии. За да се отговори на нуждите и на
работещите, и на малките и средни предприятия
(МСП), партньорите по проекта InTouch избраха
възможно най-гъвкавите средства за обучениемобилните
устройстваи
един
интригуващ
обучителен формат- игри за възрастни. Игрите
представляват 30 случая, свързани с десетте ключови
нерутинни умения формулирани в рамките на
проекта, като се използват различни методи, в
зависимост от предмета на обучението. Да задълбочат
познанията си, играещите могат да споделят своето
лично мнение и опит в общността eHow, онлайн
портал, създаден, чието предназначение е обменът на
знания с цел да допринесе за увеличаването на
капацитета и конкурентоспособността на МСП, чрез
повишаването на уменията на населението в
трудоспособна възраст.
Тази статия описва
методологията и избора на технологии, направени за
постигането на тази цел и перспективите пред
общността e-How.
КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ
мобилно обучение, игри за възрастни, учене през
целия живот, нерутинни умения, съвместно учене.

1. Въведение
През ноември 2010 г. консорциум от европейски
партньори, започва работа по проекта „Подход към
пазара на труда: Нови нерутинни умения чрез
обучение, основано на игри за мобилни телефони”,
финансиран по програма Леонардо да Винчи
„Многостранни проекти за развитие на иновации”.

През 2020 г. почти три четвърти от работните
места ще бъдат в сферата на услугите, особено в
бизнес услугите (като информационни технологии,
застраховане и консултантски услуги). В сектора на
услугите, има ясна тенденция към разширяване на
необходимия набор от умения (портфолио), свързани
с „нерутинните” задължения.
Следвайки стратегията "Нови умения за нови
работни места" (www.intouch-project.eu), партньорите
по проекта разработват иновативен комплект за
мобилно обучение за възрастните работещи.
Комплектът е фокусиран върху ключовите нерутинни
умения, чрез които може да се подобри нивото на
взаимодействие и сътрудничество между служителите
в МСП, като същевременно им представи ключовите
умения необходими, за да се отговори на търсенето на
пазара на труда и да се посрещнат успешно
настъпващите икономически промени.

2. 10-те ключови умения
Като част от дейностите по проекта InTouch бе
проведено задълбочено изследване в реални условия с
цел да се определят 10-те най-важни ключови умения,
необходими за успешното изпълнение на нерутинни
работни задължения. Всеки партньор по проекта
проведе интервюта с мениджъри и / или работодатели
в МСП, ориентирани към сектора на бизнес услугите.
Целта бе да се определи кои са най-търсените
нерутинни умения на пазара на труда. След анализ на
събраните данни, резултатите изведоха следните десет
най-търсени за нерутинни умения:
• Комуникация: способност да се изразят ясно
идеи и мисли, да се установи контакт с други хора
лесно и бързо и да се поддържат тези отношения,
да се предоставя обратна информация.
• Планиране: Способност да се определят
приоритети, да се предвиждат бъдещи тенденции
и да се разпознават ключови етапи, които трябва
да бъдат преминати, както и методите, които
трябва да бъдат приложени.
• Управление на конфликти: честност и
обективност в случай на конфликтни ситуации,
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способност да действа като посредник и да се
разрешават мирно конфликти.
Отвореност към промени: способност да се
приемат предизвикателства, да се инициират и
внасят промени, способност за адаптиране към
променяща се среда и за поемане на отговорност с
цел промяна.
Взимане на решение: способност да се поема
отговорност за взетите решения, за тяхната
времева рамка, за възможните последствия и
рискове.
Работа в екип: готовност за подпомагане на
членовете на екипа, да се координират общи и
индивидуални цели и да се интегрират различни
мнения.
Гъвкавост: да се използва гъвкав (но не
конформистки) стил, когато се общува с другите
хора.
Стратегическо мислене:
способност да се
съставя ясна и последователна картина за
дългосрочното бъдеще
Инициатива: самочувствие при определянето на
нови възможности, при търсенето и прилагането
на нови дейности.
Подобрение чрез обучение: способност за
прилагане на знанията на практика, подобряване
на професионалните знания и лично поведение,
стремеж да се научи повече и да се учи от личния
опит.

3. Комплект за обучение
Проектът InTouch предоставя на обучаващите се
съвместна среда за обучение:
• 30 игри за мобилни телефони, чиято цел е да
покажат начини за успешно справяне с
нерутинни ситуации на работното място;
• Онлайн общност e-How, чрез която всеки да
може да сподели своите идеи как
служителите в МСП да използват своите
умения в полза на личното си израстване и на
развитието на организацията, в която работят.

Всички игри са проектирани по начин, по който те да
бъдат използвани лесно посредством голямо
разнообразие от мобилни телефони и различни
операционни системи. Спецификите на устройствата
и контекстът на използване също са взети предвид.
Това е и причината създадените игри да са кратки,
лесни за опериране, със семпъл интерфейс и
несложни функции.
Всички игри имат едни и същи герои и настройки за
да бъдат последователни графиките и съдържанието.
Стилът и интерфейсът и героите в игрите наподобяват
комикс.

Фигура 1. Героите в играта InTouch

Игри, разработени с оглед постигането на различни
обучителни цели и фокусирани върху различни
умения,
предполагат
различни
видове
взаимодействие:
• Различни възможни сценарии: при този вид
игра обучаващият се прочита дадена история и
трябва да вземе различни решения. Ситуация
може да се развие по различни начини, в
зависимост от избора направен от обучаващия се,
а обратната връзка е резултат от комбинацията на
направените избори [2].

3.1 Иновативен комплект за обучение
Целта на проекта е да се създаде Ad Hoc мобилен
комплект обучение за възрастни служители, въз
основата на игри, които да представляват
предизвикателство за играещите да се сблъскат с
нерутинни задачи на работното място, свързани с
умения като планиране, работа в екип, комуникация,
управление на конфликти и други.
Фигура 2. Игри с различни възможни сценарии
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Интерактивни карти: в началото на играта е
представена типична за всеки офис проблемна
ситуация. За да бъде разрешен проблемът,
потребителят може да избере трима от членовете
на организацията, с които да говори, но той
трябва да изберете правилните хора с оглед
получаването на полезна информация, която да
му помогне да разреши съществуващия проблем.
След като играещият прочете трите предоставени
насоки, той може да вземе решение, като избере
една от трите възможни алтернативи.

3.2 Онлайн общност e-How
В рамките на проекта InTouch, целта на онлайн
общността e-How е да се насърчи съвместното учене
чрез свързване на европейските служители, които
искат да споделят, да обсъдят и научат как да
извършват по-добре своите ежедневни нерутинни
задължения. Общността e-How ще предостави на
посетителите платформата достъп до знания на
партньорите по проекта и проведените от тях
изследвания, както и други ресурси в сферата на
формулираните нерутинни умения посредством
тяхното изтегляне или връзки към други източници на
информация. E-How също така ще съдържа
информация, предоставена от хора с опит при
изпълнението на различни нерутинни задачи, които
желаят да споделят своите знания. Това ще превърне
e-How в библиотека, съдържаща добри практики, в
онлайн общност от физически лица, работодателите,
работниците и служителите, мениджърите и
доставчиците на малки и средни предприятия, които
желаят да споделят своите знания.

Фигура 3. Игри с интерактивни карти

•

Повече от един възможен отговор: в началото
на играта са представени сценарият и целта на
играта. Играещият трябва да помогне на главния
герой да вземе три решени, като разполага с
ограничено време. Трудността на казусите се
увеличава: при взимането на първото решение
само три от петте изброени възможности са
правилни, при втория - само две и при третия само един. Крайният резултат и обратна връзка
зависят от това колко правилни отговора е избрал
играещият.

Фигура 4. Игри с повече от един възможен отговор
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Въпроси: В началото на играта е представена
накратко главната тема
на обучението.
Играещият трябва да се опита да отговори
правилно на поставените му въпроси. Той
получава непосредствено след това обратна
връзка за това дали е отговорил правилно и
обобщение накрая на играта. Главната цел на
играта е бързото събиране на възможно най-голям
брой точки чрез даване на правилен отговор.
.

4. Предимствата от използването на обща
обучителна среда
Комбинацията от мобилно обучение и онлайн
платформата 2.0 e-How ще бъде много полезна за
малките и средни предприятия (МСП) при
подобряването на комуникацията, нивото на
сътрудничество и ефективност при изпълнение на
работните задължения.
Тази съвместна учебна среда притежава няколко
предимства.
Игрите са лесни за използване: не е необходимо
никакво предварително обучение или специално
оборудване, тъй като игрите са достъпни от мобилни
устройства и телефони. Играещите могат да използват
игрите и приложенията навсякъде и по всяко време,
на работното място или у дома или дори по пътя до /
от работа / дома, в удобно за тях време. Игрите
представят актуални примери от средата, в която
работи играещия, като те са поднесени по един
приятен и интересен начин. Освен това те съдържат
имат състезателен характер, което поставя пред ж
предизвикателство и ги стимулира да се конкурират с
останалите.
Е-How е място, където играещият има постоянен
достъп до хора и информацията. Този вид общност се
основава на инструменти, които съчетават лесното
създаване на обучително съдържание с онлайн
достъпа до тях и сътрудничество. Обучителните
материали се предлагат на малки части в
продължение на определен времеви период като част
от един голям процес, който отговаря на нуждите на
персонала на МСП за по-бързо обучение в контекста

на тяхната работна среда. Освен това Интернет не
само прави лесно достъпно огромното количество
информация и обучителни ресурси, но също така
обединява хората в общност, където те имат
възможността да обменят идеи, да научат нещо ново и
участват в процеса на съвместно вземане на решения.
Чрез индивидуалния опит и знания на участниците,
чрез техните иновативни идеи те могат да дадат своя
принос за по-ефективното решаване на проблеми и за
улесняването на процеса на взимане на решения. По
този начин обучението придобива реални измерения,
защото то е основано на реални модели, а не на
теоретични, специфични за всяка компания и нейните
служители.

Фигура 5. Общността eHow Community, достъпна от таблет

5. Заключение
Проектът InTouch има за цел да разработи иновативен
подход към новото поколение на обучаващи се
възрастни, който цели да подобрят своите нерутинни
умения по един гъвкав и технологично подпомогнат
начин, който да е в съответствие с новите изисквания
на пазара на труда. За се да отговори на нуждата за
гъвкавост, партньори по проекта InTouch решиха да
насочат своите усилия към мобилните устройства и да
разработят комплект от 30 обучителни игри за
възрастни.
Развитието в технологиите на мобилните устройства,
по отношение на тяхното качество, техните функции,
резолюция на дисплея, размери и по-бърза интернет
връзка, прави възможен достъпа до учебно
съдържание с високи мултимедийни и интерактивни
характеристики. Освен това, новите технологии дават
възможност на играещите да общуват по между си, да
споделят своя опит и знания, като участват в онлайн
общността e-How, една гъвкава и отворена среда за
съвместно обучение. Комбинирането на обучение
чрез мобилни игри и споделянето на опит и знания
може да се разглежда като нова стъпка в посока към
по-гъвкавото мобилно обучение за възрастни.
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