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InTouch

DARBO RINKA IR TECHNOLOGINĖS
NAUJOVĖS
NAUJI NERUTININIAI ĮGŪDŽIAI, NAUDOJANT
MOBILŲ ŽAIDIMAIS GRĮSTĄ MOKYMĄSI

Į G ŪDŢI Ų

Šiame naujienlaiškyje

NEATI TI KI MAI
Darna tarp įgūdţių

INTOUCH projektas 1 p.

pasiūlos ir paklausos

Nerutininių įgūdţių TOP 10 2 p.

darbo rinkoje yra būtina.
Valstybėse narėse

Partneriai 4 p.

sprendţiamas klausimas
dėl įgūdţių neatitikimų
darbo rinkoje.
Darbuotojams ir verslui
nesuteikiamos galimybės
įgyti tinkamus įgūdţius,
todėl tai ypač kenkia
maţesnių įmonių
konkurencingumui.

Nerutininiai įgūdţiai ţaidţiant interaktyvius ţaidimus
mobiliuosiuose telefonuose
2010 m. lapkričio mėn. Europos partnerių

Todėl pagrindinis mūsų tikslas yra suteikti lanksčias

konsorciumas pradėjo įgyvendinti „Darbo

galimybes bei lengvesnę prieigą prie mokymų savo

rinka ir technologinės naujovės: nauji

darbo

nerutininiai

įgūdţiai,

naudojant

vietos

apribotiems

ir

uţimtiems

mobilų

darbuotojams. Ketiname pritaikyti novatorišką būdą

ţaidimais grįstą mokymąsi“ projektą, kurį

ir suteikti galimybę naujosios kartos darbuotojams

NAUJ A

finansuoja ES Mokymosi visą gyvenimą

iš verslo paslaugas teikiančių smulkių ir vidutinių

SUAUG USI Ų J Ų

programa.

įmonių

BESI MO KANČI Ų
KART A
Toliau mokytis nusprendę
suaugusieji susiduria su
logistiniais iššūkiais.

(SVĮ)

įgyti

nekasdieninių

įgūdţių,

panaudojant mobiliojo mokymosi technologijas.
2020 m. beveik trys ketvirtadaliai darbų bus susiję su

INTOUCH

paslaugų

paslaugų

metodą, leidţiantį naujosios kartos darbuotojams

konsultacijos).

plėtoti svarbius nerutininius įgūdţius į darbo rinką

sektoriumi,

(pavyzdţiui,

IT,

Paslaugų

sektoriuje

ypač

draudimas

verslo
ar

jaučiamas

didelis

orientuotu,

projektu

siekiama

lanksčiu,

pritaikytą

technologiniu

naują

poţiūriu

nekasdieninėms uţduotims spręsti reikalingų įgūdţių

novatorišku būdu, atsiţvelgiant į naujus darbo

poreikis. Darbdaviai vis daţniau reikalauja skersinių

rinkos poreikius. Remiantis „Naujų įgūdţių naujiems

darbo vietos ir didelio

kompetencijų,

sprendimo,

darbams“ strategija, partneriai ketina sukurti šiam

uţimtumo. Ruošiantis

gebėjimo organizuoti savo darbą ir bendravimo.

tikslui skirtą m-mokymosi programą, padedančią

mokyti tokius mokinius, į

Visos šios kompetencijos bendrai gali būti vadinamos

ugdyti

šiuos dalykus būtina

„nerutininiais ar bendraisiais įgūdţiais“.

reikalingus atvirai ir mobiliai mokymo aplinkai kurti,

Lyginant su įprastais
studentais, jie yra apriboti

pavyzdţiui,

problemų

nekasdieninius

dirbančiųjų

įgūdţius,

atsiţvelgti. INTOUCH

naudojant

naujajai darbuotojų kartai

technologijas. INTOUCH projektu siekiama sudaryti

suteikia lankstų mokymosi
būdą, naudojant plačiai
paplitusią išmaniųjų
telefonų technologiją.

naujausias

išmaniųjų

telefonų

galimybę SVĮ kasdien naudoti mobilų mokymą ir
tobulinti sąveiką bei bendradarbiavimą, suteikiant
darbuotojams darbo rinkoje reikalingų įgūdţių ir
gebėjimų susidoroti su ekonomikoje vykstančiais
pokyčiais.

NEPRALEISKITE
INTOUCH
paslaugos

BŪKITE KONKURENCINGI.
M-MOKYMOSI PROGRAMA

Europoje reikalingų nekasdieninių įgūdţių
TOP 10

Atvira mokymosi aplinka
įdomesniam suaugusiųjų
mokymuisi – įvairūs darbo
scenarijai ir dinamiški

Tyrimu buvo siekiama nustatyti 10

Paslaugų

svarbiausių

skersinių

didelis nekasdieninėms uţduotims

reikia

spręsti reikalingų įgūdţių poreikis.

kompetencijų,

kurių

nerutininėms uţduotims atlikti.

sektoriuje

jaučiamas

-

kompetencijų,

kitų

kritikai

be

išankstinio nusistatymo;
-

Darbdaviai vis daţniau reikalauja
skersinių

Atvirumas

telefonuose. 30 greitą

Pagarba kitų poţiūriams ir
nuomonėms;

-

ţaidimų mobiliesiems

pavyzdţiui, problemų sprendimo,

2 įgūdis: Planavimas

buvo apklausti 62 darbuotojai ir

gebėjimo organizuoti savo darbą ir

Gebėjimas nusistatyti prioritetus,

vadovai

bendravimo.

šios

turėti kryptį ir atpaţinti svarbiausius

Apklausoje

kompetencijos bendrai gali būti

dalykus, kuriuos reikia padaryti bei

Bulgarija,

vadinamos „nerutininiais įgūdţiais“.

metodus, kuriuos reikia pritaikyti.

1 įgūdis: Bendravimas

-

verslo

teikiančių

SVĮ.

dalyvavo

Austrija,

Prancūzija,

D.

paslaugas

Britanija,

Italija,

Lietuva ir Švedija.

Atlikus

tyrimą,

svarbiausių

Visos

Gebėjimas aiškiai reikšti mintis,

nustatyti

įgūdţių,
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reikalingų

nekasdieninėms uţduotims atlikti.

Numato

veiksmų

telefonams.

kryptį

reikalingus išteklius;
-

Nusistato prioritetus;

kitais, palaikyti santykius, reaguoti,

-

Skirsto ir perskirsto uţduotis

tolerantiškiems

skirtingiems

klientams ir kultūroms.

e-KAIP SKIRTA
MOKYMUISI

ir

lengvai ir greitai pradėti pokalbį su

būti

reakciją į nekasdienines
situacijas darbe ugdančių

Reakcija į kitus.

7 projekte dalyvaujančiose šalyse

iš

ţaidimai mobiliuosiuose

bei išteklius.
3 įgūdis: Konfliktų valdymas
Nešališkumas ir objektyvumas

BENDRADARBIAUJANT
Internetinė SVĮ darbuotojų
bendruomenė, kurioje
dalinamasi mintimis, kaip
panaudoti turimus įgūdţius
asmeniniams ir organizacijos
tikslams.

Keletas pagrindinių apibrėţimų
SCENARIJAI IR

Nerutininiai įgūdžiai

M-mokymasis

REKOMENDACIJOS
Scenarijai ir rekomendacijos,

Nerutininiai įgūdţiai – tai pirmiausia gebėjimas

Dėl naudojamų mobilių prietaisų, mobilus mokymasis

išspręsti nekasdienines problemas, paremtas

sumaţina mokymosi vietos apribojimus. Tai

tikėtina, tačiau bendro pobūdţio informacija,

mokymasis naudojant mobilias technologijas,

kintančiomis detalėmis, neaiškiu laiku, išoriniais

pavyzdţiui, delninius kompiuterius, MP3 grotuvus,

ir vidiniais duomenimis bei bendrais uţmojais.

nešiojamus kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir kt.
M-mokymasis visą dėmesį skiria mokinio mobilumui,
sąveikai su mobiliomis technologijomis ir mokymuisi,
kuris atspindi, kaip visuomenė ir jos institucijos gali
aprūpinti ir paremti vis augančią mobilią populiaciją.

kaip panaudoti mobiliąsias
technologijas mokymui ir
mokymuisi bei kaip VET
specialistams ir SVĮ
konsultantams pritaikyti
skersines kompetencijas,
naudojant m-mokymąsi
sukurtose atvirose mobiliojo
mokymosi aplinkose.

Situacija, kurioje
reikalingi nerutininiai
įgūdţiai

Ką turi ţinoti verslo
paslaugas
teikiančios SVĮ
konsultantas.

Klientas iš Anglijos prašo
pagalbos. Jis sako, kad tai
kritiška padėtis ir nori, kad
specialistas pradėtų darbą

62 darbuotojų paklausėme,
ką jie darytų nekasdieninėse
situacijose darbe

Prancūzijoje kiek įmanoma
greičiau.

Kadangi situacija yra kritinė,
vadybininkas paskambina uţ
kainos nustatymą atsakingam
asmeniui. Šis asmuo yra anglas,
nemokantis prancūziškai. Prastai
anglų kalbą mokantis
vadybininkas nusprendė telefonu

konfliktinėse

gebėjimas tarpininkauti ir išspręsti

pamanė, kad asmuo sutiko ir

-

Tarpininko

vaidmuo

konfliktinėse situacijose;

-

-

Konfliktų išsprendimas;

-

Sąţiningumas

ir

objektyvumas

konfliktinėse

pradėjo darbus. Deja,

kalbėjęs asmuo skirtingai
suprato kainą ir todėl klientas
nenorėjo jos mokėti. Problema:
darbas jau buvo pradėtas.

Dėl nesugebėjimo tinkamai
susikalbėti, vadybininkas

8: Strateginis mąstymas

Gebėjimas įvertinti priimtų

Gebėjimas matyti aiškią ateities

sprendimų strateginį

viziją.

poveikį;

-

Gebėjimas

matyti

aiškią

ateities viziją;

Gebėjimas priimti gerus
-

Gebėjimas aiškiai nustatyti
tikslus;

situacijose.
6 įgūdis: Komandinis darbas

-

Gebėjimas

matyti

savo

įmonę supančioje aplinkoje.

Pasirengimas padėti komandos

4 įgūdis: Atvirumas pokyčiams

nariams ir komandinės dvasios

9 įgūdis: Iniciatyvumas

Gebėjimas priimti iššūkius,

palaikymas. Gebėjimas valdyti

Pasitikėjimas savimi nustatant

inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius,

komandinius

naujas

pritaikyti savo elgesį prie

ţmones, koordinuoti bendrus ir

įgyvendinant naujas veiklas.

besikeičiančios aplinkos ir prisiimti

individualius tikslus bei integruoti

-

atsakomybę uţ pokyčius.

skirtingas nuomones.

-

prarado klientą ir turėto nutraukti
darbus negavęs uţmokesčio.
-

Pokyčių poreikio ir jų

skiria komunikacijai ir niekada
nepatvirtina darbų pradţios be
raštiško uţsakymo, net ir kritinės

-

procesus

Atsidavimo ir komandinės
dvasios

atpaţinimas;

Bendra-darbiavimo

Pokyčių inicijavimas ir

komandoje skatinimas.
-

Prisitaikymas prie

ir

galimybes, siekiant ir

Aktyvus naujos veiklos ir
iššūkių siekimas;

įgyvendinimo galimybės

įgyvendinimas;

Nuo to karto jis didelį dėmesį

situacijos atveju.

ir išlaidas;

sprendimus sudėtingose

situacijose.
vadybininkas ir su juo telefonu

-

konfliktą.

susitarti dėl paslaugos kainos ir
nelaukti raštiško patvirtinimo. Jis

situacijose,

-

Aktyvus galimybių siekimas
ir

palaikymas.

radimas

įgyvendinant

tikslus;
-

naujos

informacijos ieškojimas.

Gebėjimas dirbti su kitais,
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siekiant išsikeltų tikslų.

Aktyvus

įgūdis:

Mokymasis,

besikeičiančios aplinkos tiek

7 įgūdis: Lankstumas

tobulėjimas

elgesio, tiek mąstymo

Lankstaus (bet ne prisitaikėliško)

Gebėjimas

ţinias

panaudoti

poţiūriu.

gilinti

profesines

stiliaus naudojimas, bendraujant

praktikoje,

5 įgūdis: Sprendimų priėmimas

su kitais.

ţinias ir elgesį, siekti ţinių ir

Gebėjimas prisiimti atsakomybę

-

uţ priimtą sprendimą, jo įvykdymą,
pasekmes ir riziką bei priimti ir

-

apginti sudėtingus sprendimus,
surinkti ir įvertinti susijusius
duomenis.
-

Gebėjimas įvertinti pasekmes
ir riziką, tikėtiną naudą

Gebėjimas atsiţvelgti į kitų

mokytis iš savo klaidų.

poţiūrius;

-

Noras nuolat tobulėti;

-

Noras

Gebėjimas

suprasti

ir

ţinias ir įgūdţius;

pritaikyti kitų poziciją;
-

Gebėjimas prisitaikyti prie
besikeičiančio
sąlygų.

poreikio

gilinti

ir

-

Ţinių siekimas.

profesines

Partneriai
Centre for Flexible Learning, prie Soderhamn

CIBC Artois Ternois

savivaldybės

Arras, Prancūzija

Soderhamn, Švedija

www.cibcarras.org

www.cfl.soderhamn.se
Evolaris next level GmbH

Numatyti
renginiai

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kauno

Graz, Austrija

technologijos universitetas

www.evolaris.net

Kaunas, Lietuva
www.ktu.lt

Centro Italiano per l'Apprendimento

Kitas INTOUCH
partnerių susitikimas
2011 m. birţelio 16 – 17
d., Soderham – Švedija.

Permanente
Exemplas Holdings Limited

Roma, Italija

Hatfield, Jungtinė Karalystė

www.ciape.it

www.exemplas.com
Bulgarian Development Agency
Centro per le Applicazioni della Televisione e

Sofija, Bulgarija

delle Tecniche

www.bg-da.eu

Roma, Italija www.cattid.uniroma1.it

Projektą remia Europos Komisija
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