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InTouch

Подход към пазара на
труда: Нови нерутинни умения
чрез обучение, основано на игри
за мобилни телефони

МАЙ
2010

Н Е С Ъ О ТВ Е ТС Т В И Е В

Информационен
бюлетин

У МЕ Н И Я Т А
Необходимо е да се осигури
по-добро съответствие
между предлаганите умения

Проект INTOUCH P.1

и търсенето на пазара на

10 те топ нерутинни умения

труда. Несъответствията в
способностите на пазара на
труда са повод за
нарастващо безпокойство
сред държавите-членки на
ЕС. Служителите и
предприятия не разполагат с
необходимото ниво на
умения в съответните
области, което вреди на

„Нерутинни умения” чрез обучение с игри за мобилни телефони
През ноември 2010 г. консорциум от

Това е и причината нашата основна цел е да

европейски партньори започна работа

предоставим на служителите, обвързани с

по

проекта

"InTouch:

Подход

към

работното място, по-гъвкав и по-лесен достъп

конкурентоспособността, по-

пазара на труда: Нови нерутинни

до

специално на по-малките

умения чрез обучение, основано на

разпространим

предприятия.

игри

предоставящ на новото поколение работници в

за

мобилни

телефони",

материали

за

обучение.

Ние

иновативен

ще

подход,

финансиран по програма "Леонардо

МСП

да Винчи", многостранни проекти за

възможността да развиват своите ключови

развитие на иновации.

нерутинни умения чрез мобилно обучение.

През 2020 г. почти три четвърти от работните

InTouch е подход, който дава възможност на

Възрастните, желаещи да

места ще бъдат в сектора на услугите, особено

новите поколения работeщи да развиват своите

получат по-нататъшно

на бизнес услугите (като ИТ, застраховане и

ключови нерутинни умения – по гъвкав и

обучение, са изправени пред

консултантски

се

технологично иновативен начин, ориентиран и в

много логистични

наблюдава тенденция към разширяване на

съответствие с новите изисквания на пазара на

необходимите умения, свързани с "нерутинните"

труда.

задачи.

Следвайки стратегията "Нови умения за нови

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
ОБУЧАВАЩИ СЕ
ВЪЗРАСТНИ

предизвикателства. За
разлика от останалите
обучаващи се, те са заети

услуги).

Нараства

В

този

сектор

търсенето

сред

в

сферата

бизнес

работни

място. Обучението трябва да

решаване на проблеми, самостоятелност и

разработват иновативен обучителен комплект

има това предвид. InTouch

комуникация, известни като "нерутинни умения".

за усъвършенстване на „нерутинните умения”,

предлага на новото

To meet the current and future market changes, the

като използват новите технологии и смарт-

поколение на работещи
възрастни гъвкав модулен
подход с възможност за
лесно обновяване, който
използва новите технологии
на смарт-телефоните.

партньорите

InTouch

телефоните.

по

услугите

работодателите на ключови компетенции, като

хора, обвързани с работното

места",

на

проекта

допринася

за

възприемането на мобилното обучение в МСП,
доказвайки,

че

тези

ключови

умения

са

необходими на служителите, за да успеят да
отговорят на търсенето на пазара на труда и за
да се справят с промените в икономиката.

Запознайте се с
Бъдещите
продукти по
проекта INTOUCH
КАК ДА БЪДЕМ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ.
КОМПЛЕКТ ЗА МОБИЛНО
ОБУЧЕНИЕ

10 топ нерутинни умения търсени в Европа

Отворено

пространство

за

обучение,

интересно

за

възрастните

служители,

поради широкото приложение
Бе

проведено

изследване

в

В

сектора

на

услугите

се

реални условия, чиято цел беше

наблюдава ясна тенденция към

определянето

разширяване

умения,

на

десетте

топ

необходими

изпълнението

на

за

нерутинни

приемане на обратната връзка

-

уважение на чуждото мнение

умения, свързани с "нерутинните"

-

предоставяне

Това

отразява

на

обратна

В седемте страни- партньори по

на работодателите на универсални

Способност

да

се

определят

ключови

приоритети,

да

се

предвидят

компетенции,
на

като

проблеми,

бъдещи

Франция, Великобритания, Италия,

решаване

Литва, Швеция) бяха проведени

самостоятелност и комуникация,

разпознават ключовите етапи и

тенденции

"нерутинни

методите, които трябва да бъдат

62

известни

служители и мениджъри от МСП в

умения".

приложени.

областта на услугите

Умение 1: Комуникация

-

индивидуални

интервюта

Резултатите
определиха

от

с

изследването

десетте

най-важни

нерутинни умения.

още

като

Способност да се изразят ясно

и

да

се

предвиждане на необходимите

E-HOW ЗА КООПЕРАТИВНО
ОБУЧЕНИЕ.
Онлайн общност и база данни
обмен

лесно и бързо контакт с другите и

-

(пре) разпределение и - задачи

управление

полу-структурирани

То намалява ограниченията пред обучението,

използването на мобилни преносими устройства.

истинска, но обща информация, детайлите се

Обучение с преносими технологии, включително,

променят

с

но не само преносими компютри, MP3 плейъри,

обширна или нефиксирана времева рамка, отнасят

таблети и мобилни телефони, при което фокусът

се до вътрешни и външни за организацията данни

пада върху мобилността на учащите, използването

и факти, и най-често са с неопределен или общ

и взаимодействието с преносими технологии за

характер. Тези умения включват решаването на

обучение,

проблеми и действия в отговор спешни ситуации.

обществото и неговите институции могат

се

лична

мобилни технологии могат да

неструктурирани проблеми, основаващи се на

характеризират

за

Сценарии и насоки как новите

свързани мястото на неговото провеждане, чрез

времето,

както

СЦЕНАРИИ И НАСОКИ

Мобилно обучение
предимно

сред

фирмата.

и ресурси.

или

във

на

включват

идеи

полза, така и в полза на

бъдат
умения

на

служителите в МСП за това

използват

определяне на приоритети

Някои основни определения

Нерутинните

нерутинни

как техните умения да се

действия и средства
-

Нерутинни умения

за

ситуации на работното място.

за

идеи и мисли, да се установи

да се поддържат тези отношения.

и

за работещи възрастни, чиято

подготвени

Умение 2: Планиране

България,

сценарии

цел е те да бъдат добре

връзка

нарастващото търсене от страна

(Австрия,

работни

за мобилно обучение. 30 игри

работни задължения.

проекта

на

динамични интерактивни игри

без предразсъдъци

необходимите

задачи.

на

-

което

кореспондира

с

това

как
да

улеснят и подкрепят все по-мобилното население.

използвани

за

преподаване и обучение в
рамките на МСП. По този
начин специалистите по ПОО
и консултантите към МСП ще
могат

да

служителите
компетенции,
мобилното

запознаят
с

ключови
използвайки

обучение

и

създавайки отворена среда за
съвместно обучение.

Ситуация,
предполагаща
използването на
нерутинни умения
Клиент

от

Англия

Какво
наистина
трябва да знаят
консултантите на
МСП в областта
на услугите?

моли

фирмата за съдействие. Става
дума за извънредна ситуация и
той

иска

техниците

да

се

заемат със случая възможно

Попитахме 62 мениджъри
какво биха направили в
нерутинни ситуации на
работното място

най-скоро в обект, разположен
във Франция.
С

оглед

ситуацията

мениджърът

на

фирмата

провежда телефонен разговор
с

лицето-

сътрудник

клиента,

отговарящо

на
за

одобряването на цената за
тяхната намеса. Този човек е
англичанин,

и

не

говори

френски. Мениджърът, който
не говори добре английски,
решава се обади по телефона,
за да постигне споразумение
за цената на тяхната намеса,

Умение

която

трябва

да

изчака, ако изпрати заявката
по

пощата.

лицето

Той

се

е

смята,

съгласило

че
с

предложената цена и работата
на

обекта

съжаление

започва.
се

оказва,

За
че

мениджърът и лицето, с което
той е говорил по телефона, не

Честност

Проблем:

Поради

комуникацията,

в

мениджърът

губи клиента и не му е платено
за извършената работа. След
този инцидент, той обръща
специално
комуникацията

внимание
и

никога

на
не

предприема работни дейности
без

писмено

споразумение,

дори и в извънредна ситуация.

при

и последователна картина за

риска, очакваната полза и

дългосрочното бъдеще

цена

-

ясна визия за бъдещето

-

ясно

-

оценка на влиянието

-

взимане на добри решения

посредник и да се разрешават

на

ключовите цели,

-

в сложни ситуации

определяне

фирмата

във

връзка

с

мирно конфликтите.

Умение 6: Работа в екип

-

медиатор / посредник

Готовност за подпомагане на

Умение 9: Инициатива

-

разрешаване на конфликти

членовете

Самочувствие при определянето

-

безпристрастност

и

обективност

Умение

4:

Отвореност

към

промени
Предизвикателствата

се

на

външната среда.

екипа

и

подхранване на екипния дух,

на

способност за управление на

търсенето

процесите и хората в екипа, за

нови дейности.

координиране

-

на

индивидуални

общи

и

цели

и

нови

възможности,
и

при

прилагането

на

търсене на нови дейности и
предизвикателства

приемат, инициират се и се

интегриране

внасят промени, способност за

мнения.

на възможности за постигане

адаптиране към променяща се

-

екипен дух

на целите

среда

-

сътрудничество в екипа

-

съвместни

и

за

поемане

на

отговорност с цел промяна.
-

-

-

проблема

обективност

Оценка на последствията и

способност да се действа като

работните дейности вече са
започнали.

и

-

ситуации,

и клиентът не желае да плати
сума.

на

конфликтни

са разбрали една и съща цена

исканата

Управление

конфликти

като по този начин избегне
времето,

3:

осъзнаване на нуждата от

постигане

промяна и възможността за

цели

на

различни

действия
на

-

за

определени

търсене и идентифициране

търсене на нов източници на
информация и прецеденти

Умение 10: Подобрение чрез
обучение

реализирането и

Умение 7: Гъвкавост

Прилагане

на

иницииране и осъществяване

Гъвкав (но не конформистки)

знанията,

подобряване

на промяна

стил, когато се общува с другите

професионалните

хора.

лично поведение, стремеж за

успешно

адаптиране

към

променящата се среда

практика

знания

на
на
и

вземат се предвид нагласите и

допълнителни знания, както и

Умение 5: Взимане на решение

възгледите им

учене от личния опит.

Отговорност

-

за

взетите

решения, за тяхната времева

разбира

-

защитават комплексни решения

Умение

събира

мислене

информация.

и

се

оценява

и

се

приема

-

позицията на другите;

рамка; предприемат се и се

се

се

8:

на поведението
-

адаптиране

Стратегическо

Способност да се съставя ясна

постоянно усъвършенстване

постоянно усъвършенстване
на опита и уменията

-

стремеж към допълнителни
знания според ситуацията
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