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ANOTACIJA
Poreikis konkuruoti darbo rinkoje atsinaujino prasidėjus
pasaulinei finansų krizei, kuri privertė kompanijas ieškoti
kitokių kompetencijų ir tinkamesnio bei nuolatinio
darbuotojų mokymo galimybių. INTOUCH projektu
siekiama pritaikyti naują metodą, leidžiantį naujosios
kartos darbuotojams plėtoti svarbius nekasdieninius
įgūdžius į darbo rinką orientuotu, lanksčiu, technologiniu
požiūriu novatorišku būdu, atsižvelgiant į naujus darbo
rinkos poreikius. Norėdami patenkinti darbuotojų ir SVĮ
poreikius, InTouch partneriai renkasi lanksčiausią
mokymosi priemonę – mobiliuosius prietaisus bei
įdomius mokymosi sprendimus. Žaidimai apima 30
situacinių mokymosi atvejų, susijusių su nekasdieniniais
įgūdžiais ir naudojam skirtingus sąveikus tipus
(priklausomai nuo objekto). Siekdami įgauti kuo daugiau
žinių, naudotojai gali keistis asmeninėmis nuomonėmis ir
patirtimis e-kaip bendruomenėje, portale skirtame dalintis
žiniomis ir tokiu būdu didinant SVĮ galimybes tobulinti
darbuotojų įgūdžius. Šiame straipsnyje aprašoma
metodologija, tikslui pasiekti reikalingi technologiniai
pasirinkimai ir e-kaip bendruomenės požiūriai.
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1. Įvadas
2010 m. lapkričio mėn. Europos partnerių konsorciumas
pradėjo plėtoti projektą „Darbo rinka ir technologinės
naujovės: nauji nekasdieniniai įgūdžiai, naudojant mobilų
žaidimais grįstą mokymąsi“, finansuojamą Leonardo da
Vinci projektų, remiančių novatoriškų programų plėtrą.
2020 m. beveik trys ketvirtadaliai visų darbų bus
paslaugų teikimas [1], ypač verslo paslaugų. Paslaugų
sektoriuje išryškėja akivaizdi reikalingų įgūdžių, susijusių
su nekasdieninėmis užduotimis, plėtojimo tendencija.
Remdamiesi „Nauji įgūdžiai naujiems darbams“
strategija (www.intouch-project.eu), partneriai ruošia
novatorišką m-mokymosi rinkinį suaugusiesiems,
siekdami pagerinti sąveiką ir bendradarbiavimą bei
patobulinti SVĮ darbuotojų įgūdžius, kad jie galėtų

patenkinti darbo rinkos poreikius ir susidoroti su
ekonomikoje vykstančiais pokyčiais.

2. 10 nekasdieninių įgūdžių
Atliktais tyrimais siekta nustatyti dešimt svarbiausių
transversalių kompetencijų, reikalingų nekasdieninėms
užduotims atlikti. Visi InTouch projekto partneriai
apklausė verslo paslaugas teikiančių SVĮ vadovus ir
(arba) darbuotojus, siekdami nustatyti reikalingiausius
nekasdieninius įgūdžius. Išanalizavus surinktus duomenis,
nustatyti pagrindiniai įgūdžiai:
• Bendravimas: gebėjimas išreikšti idėjas ir mintis,
lengvai ir greitai užmegzti ryšį su kitais ir jį išlaikyti.
• Planavimas: gebėjimas nustatyti prioritetus,
numatyti kryptis ir atpažinti pagrindinius etapus,
kuriuos reikia pereiti ir metodus, kuriuos reikia
pritaikyti.
• Konfliktų
sprendimas:
nešališkumas
ir
objektyvumas sprendžiant konfliktines situacijas,
gebėjimas būti tarpininku konfliktų sprendime.
• Atvirumas pokyčiams: gebėjimas priimti iššūkius,
inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius, sugebėjimas
pritaikyti savo elgesį prie besikeičiančios aplinkos ir
prisiimti atsakomybę.
• Sprendimo priėmimas: gebėjimas prisiimti
atsakomybę už priimtą sprendimą, pasekmes ir
rizikas.
• Komandinis darbas: gebėjimas planuoti procesus ir
vadovauti žmonių komandai, koordinuoti bendrus ir
individualius tikslus bei integruoti skirtingas
nuomones.
• Lankstumas: lankstaus stiliaus (tačiau ne
prisitaikėliško) naudojimas benraujant su kitais
žmonėmis.
• Strateginis mąstymas: gebėjimas numatyti ilgalaikę
ateitį.
• Iniciatyvumas: pasitikėjimas savimi nustatant naujas
galimybes, siekiant ir įgyvendinant naujas veiklas.
• Mokymasis ir tobulėjimas: gebėjimas taikyti žinias
praktikoje, tobulinti profesines žinias ir asmeninį
elgesį, siekti išmokti daugiau ir mokytis iš patirties.

3. Integruota mokymosi aplinka
InTouch projektas besimokančiajam suteikia integruotą
mokymosi aplinką:
• 30 žaidimų mobiliesiems telefonams, skirtų
suaugusiesiems susidoroti su nekasdieninėmis
situacijomis darbe.
• E-kaip bendruomenė yra skirta dalintis mintimis
apie tai, kaip įgūdžius galima naudoti
asmeniniams ir organizaciniams SVĮ tikslams
pasiekti.
3.1 Novatoriškas m-mokymosi rinkinys

2 pav. Grandininės istorijos sąsaja

•

Projekto tikslas – sukurti specialų mobilų mokymosi
rinkinį suaugusiesiems, paremtą žaidimais, kurių tikslas
išmokyti naudoti įgūdžius nekasdieninėms užduotims,
kurios apima planavimą, komandinį darbą, bendravimą,
konfliktų sprendimą ir kt., atlikti.
Visi žaidimai yra sukurti taip, kad juos būtų nesudėtinga
naudoti. Jie yra pritaikyti įvaitiems mobiliesiems
telefonams su įvairiomis operacinėmis sistemomis. Taip
pat atsižvelgta į prietaisų sąsają ir aplinką, todėl žaidimai
yra neilgi, paprasti, turi nesudėtingą sąsają ir paprastas
funkcijas.

Interaktyvūs žemėlapiai: žaidimo pradžioje
apibūdinama įprasta probleminė situacija. Norėdamas
problemą išspręsti naudotojas gali pasirinkti tris
kompanijos darbuotojus, su kuriais gali bendrauti,
tačiau jis turi pasirinkti tinkamus žmones, kad šie
galėtų suteikti naudingos informacijos, padėsiančios
išspręsti problemą. Perskaitęs tris užuominas
naudotojas gali pasirinkti vieną iš trijų galimų
variantų.

Visuose žaidimuose naudojami tie patys veikėjai ir
nustatymai, kad būtų išlaikytas pasakojimo ir grafinis
nuoseklumas. Žaidimų sąsaja ir veikėjai yra komiksų
stiliaus.
3 pav. Interaktyvaus žemėlapio sąsaja

•

1 pav. InTouch žaidimų veikėjai

Žaidimuose, sukurtuose pasiekti skirtingų mokymosi
tikslų ir išmokyti skirtingų įgūdžių, numatyti skirtingi
sąveikos tipai:
• Grandininė istorija: šiame žaidime naudotojas
skaito istoriją ir turi priimti skirtingus sprendimus.
Istorija
plėtojama
skirtingomis
kryptimis,
priklausomai nuo naudotojo pasirinkimų, o rezultatas
yra pasirinkimų pasekmės [2].

Keli pasirinkimai: žaidimo pradžioje pateikiamas
scenarijaus aprašymas ir žaidimo tikslas. Naudotojas
turi padėti pagrindiniam veikėjui priimti tris
skirtingus sprendimus per tam tikrą laiką. Žaidimo
metu kyla sunkumų: pirmojo sprendimo priėmimo
etape reikia pasirinkti tris iš penkių galimybių,
antrame etape – tik du pasirinkimai yra teisingi, o
trečiajame etape teisingas yra tik vienas pasirinkimas.
Galutinis rezultatas priklauso nuo teisingai pasirinktų
variantų.

4 pav. Kelių pasirinkimų žaidimo sąsaja

•

Apklausos: žaidimo pradžioje pristatoma pagrindinė
tema, tada žaidėjas turi teisingai atsakyti į susijusius
klausimus. Žaidėjas iš karto pamato rezultatus ir
suvestinę žaidimo pabaigoje. Pagrindinis žaidimo
tikslas – surinkti kuo daugiau taškų už greitai ir
teisingai atsakytus klausimus.

3.2 E-kaip bendruomenė
InTouch mokymosi aplinkoje, e-kaip tikslas yra skatinti
mokymąsi bendradarbiaujant, apjungiant visus Europos
darbuotojus, kurie nori dalintis, diskutuoti ir mokytis
geriau susidoroti su nekasdieninėmis užduotimis. E-kaip
bendruomenėje lankytojai gauna prieigą prie partnerių
žinių ir projekto tyrimų bazių bei kitų su nekasdieniniais
įgūdžiais susijusių šaltinių. Prie e-kaip bendruomenės
taip pat prisidės žmonės, išsiaiškinę, kaip reikia atlikti
įvairias nekasdienines užduotis ir norintys savo žiniomis
pasidalinti su kitais. Tai padės e-kaip tapti geriausių
praktikų, internetinės bendruomenės, SVĮ darbuotojų,
darbdavių, vadovų ir žiniomis norinčių pasidalinti žmonių
biblioteka.

4. Integruotos mokymosi aplinkos privalumai
M-mokymosi ir 2.0 e-kaip kombinacija yra skirta gerinti
bendradarbiavimą, bendravimą ir darbo efektyvumą SVĮ.
Ši integruota mokymosi aplinka turi keletą privalumų.
Žaidimai yra nesudėtingai naudojami: nereikia jokio
specialaus apmokymo ar specialios įrangos, nes juos
galima žaisti mobiliajame telefone. Naudotojai žaidimus
gali žaisti bet kur ir bet kada (darbe, namuose, pakeliui į
darbą ar namus). Žaidimuose pateikiami pavyzdžiai yra
susiję su mokinio darbu ir yra įdomūs. Be to, jie pasižymi
konkurencingumo aspektu, kuris veikia kaip paskata
konkuruoti ir kurti iššūkius.
E-kaip yra vieta, kurioje žmones ir informaciją galima
pasiekti bet kuriuo metu. Tokio tipo bendruomenė yra
pagrįsta įrankiais, apimančiais nesudėtingą turinio kūrimą.
Turinys yra padalintas į nedidels dalis, kurios yra didelio
proceso dalys, patenkinančios SVĮ personalo poreikius
greitesniam mokymuisi jų darbo aplinkoje. Internetas
suteikia galimybę ne tik pasiekti didžiulius informacijos
kiekius, bet taip pat suveda žmones į vieną aplinką
pasidalinti mintimis, mokytis ir priimti sprendimus
bendradarbiaujant.
Atsižvelgus į skirtingas nuomones ir žinias, galima priimti
efektyvesnius sprendimus problemai išspręsti ir
sprendimui priimti. Tokiu būdų mokymasis yra realus, nes
jis yra paremtas aktualiais, neteoriniais modeliais,
atsižvelgiant į kompaniją ir jos žmogiškuosius išteklius.

5 pav. E-kaip bendruomenę planšetiniame kompiuteryje
lankantis naudotojas

5. Išvados
INTOUCH projektu siekiama pritaikyti naują metodą,
leidžiantį naujosios kartos darbuotojams plėtoti svarbius
nekasdieninius įgūdžius į darbo rinką orientuotu, lanksčiu,
technologiniu požiūriu novatorišku būdu, atsižvelgiant į
naujus darbo rinkos poreikius. Siekdami patenkinti
lankstumo poreikį, InTouch partneriai nusprendė naudoti
mobiliuosius prietaisus ir sukurti 30 žaidimų rinkinį.
Mokymosi procesas dėl mobiliųjų prietaisų evoliucijos
(kalbant apie greitį, ekrano raiškos didinimą ir matmenis)
ir greitesnio interneto ryšio tapo daug lengvesnis. Be to,
naudotojai turi daugiau galimybių bendrauti, ginčytis ir
įsitraukti į žinių kūrimo procesą per e-kaip bendruomenę
(lanksčią ir atvirą vietą mokymuisi bendradarbiaujant).
Mokymosi naudojant mobilius žaidimus ir žinių
dalijimosi sujungimas galėtų būti tolesnis žingsnis link
lankstesnio ir mobilaus suaugusiųjų mokymo.
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