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Подход към пазара на труда : Нови
нерутинни умения чрез обучение ,
основано на игри за мобилни
телефони
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия.

Инструктори (фасилитатори) за обучение, основано на мобилни
технологии
Като част от дейностите по проекта INTOUCH, CIAPE организира визита с цел
обучението на 15 фасилитатори за обучение, основано на мобилни технологии. Този
нов професионален профил, ще използва потенциала на обучението, основано на
мобилни технологии, в комбинация с продуктите, разработени в рамките на проекта
с цел обучение и професионално развитие на работещите в МСП. Участниците в
обучителната визита и
партньорите по проекта
прекараха три дни в
Рим, споделяйки своя
опит и добри практики
относно
мобилното
обучение,
като
обсъдиха и бъдещето
приложение
на
комплекта за обучение
Intouch.

14 европейски държави, 3 дни: дневник на една нова европейска мрежа
Партньорите по проекта Intouch осъществиха следните стъпки с оглед обучението на
новите фасилитатори:
1. Кратко
представяне
на Главните предимства на обучителния
партньорите, целите на проекта процес,
включващ използването на
Intouch, както и постигнатите в мобилни устройства са:
рамките на проекта резултати.
• по-голяма
гъвкавост,
поради
липсата на ограничения от гледна
точка на място и време за
обучение.
•

обучение, което е винаги достъпно.

•

нови възможности за комуникация с
останалите
обучаващи
се/
с
преподавателите.

•

възможност за връзка с другите в
удобно за тях време.

•

възможност за учене през целия
живот.

2. Представяне
на
Топ
10 5. Възможност
за
представяне
на
европейски конкурентни умения
различни системи за обучение, както
за МСП в сферата на бизнес
и споделяне на добри практики от

услугите, формулирани в рамките
на проекта:
•

Комуникация;

•

Планиране;

•

Управление на конфликти;

•

Отвореност към промени;

•

Взимане на решение;

•

Работа в екип;

•

Гъвкавост;

•

Стратегическо мислене;

•

Инициатива;

•

Усъвършенстване
обучение.

различни държави.

.

чрез

Бъдещите фасилитатори взеха
участие в игри с цел валидиране
на ключовите нерутинни умения.

3. Анализ на най-често срещаните 6.Посещение на местно държавно висше
нерутинни задачи/ ситуации на
учебно заведение за възрастни
работното
място,
като
обучаващи се, с цел участниците да се
възможности за обучение.
запознаят с неформалната система за
обучение в Рим (www.upter.it).
4. Представяне на моделите и
игрите за мобилно обучение.

7. Представяне и използване на
комплекта
за
мобилно
обучение,
включително
използването на обучителните
игри за мобилни устройства, както
и общността e-How.

Тази
част
от
програмата
представляваше особен интерес
за участниците.
8. Обсъждане на подхода Intouch, 11. Присъствие на конференцията „Нови
европейски
топ
конкурентни
положителните и отрицателните
умения: иновативен подход за
страни на мобилното обучение и
отворени към обучението МСП”. По
начините как да се преодолеят
възможните трудности.
време на конференцията участниците
научиха:

бъдещо приложение.

Всички продукти, разработени по
проекта Intouch са вече достъпни
За консултанти:

Споразумение за
интелектуалната собственост
на продуктите по проекта
проекта!
оекта!

Бъдещо използване на
продуктите по проекта
Intouch
За служители:

За фирми:

Можете да ги намерите на различни езици на
официалната интернет страница на проекта:
www.intouch-project.eu

Партньорите по проекта разработват
споразумение
за
интелектуална
собственост
относно
бъдещето
използване на комплекта за мобилно
обучение Intouch.
Възможни сфери з а използване:
- Бизнес инициативи и отношения с
други държави.
- Обучение относно поведението
на младите служители в работна
среда.
- Персонализиране
на
игрите
според нуждите и изискванията
на всяка отделна фирма.

... и много други идеи!

Ползите
•

•
•
•
•

•

Обучение, фокусирано върху
обучаващия се / върху онлайн
потребителя.
Съдържание, съобразено с
конкретния контекст.
Мобилно обучение.
Съвместни дейности и връзка
между участниците.
Винаги
достъпно
учебно
съдържание,
мобилно
обучение.
Учене през целия живот с
дълготрайни резултати.

Свържете се с партньорите по
проекта сега!

Присъединете се към нас

За контакти
Швеция:
peter.waglund@bollnas.s
e

Италия:
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;

Литва:
ausra.rutelione@ktu.lt

Австрия:
christian.kittl@evolaris.net

Великобритания:
hilaryo@exemplas.com
България:
info@bg-da.eu

http://www.intouch-project.eu
http://www.facebook.com/InTouchProject

Швейцария:
bernhard.graemiger@alice.ch

