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Darbo rinka ir technologinės naujovės: nauji
nekasdieniniai įgūdžiai, naudojant mobilų
žaidimais grįstą mokymąsi
Projektą remia Europos Komisija

Nerutininiai įgūdžiai žaidžiant interaktyvius žaidimus
mobiliuosiuose telefonuose
INTOUCH projektu siekiama pritaikytą naują metodą, leidžiantį naujosios kartos darbuotojams plėtoti svarbius
nerutininius įgūdžius į darbo rinką orientuotu, lanksčiu, technologiniu požiūriu novatorišku būdu, atsižvelgiant į
naujus darbo rinkos poreikius. Remiantis „Naujų įgūdžių naujiems darbams“ strategija, partneriai ketina sukurti
šiam tikslui skirtą m-mokymosi programą, padedančią ugdyti nekasdieninius dirbančiųjų įgūdžius, reikalingus
atvirai ir mobiliai mokymo aplinkai kurti, naudojant naujausias išmaniųjų telefonų technologijas. INTOUCH projektu
siekiama sudaryti galimybę SVĮ, kasdien naudoti mobilųjį mokymą ir tobulinti sąveiką bei bendradarbiavimą.

Nepraleiskite

Darbas ir progresas
INTOUCH m-mokymosi programa

Konkurencingumui užtikrinti reikalingų įgūdžių
Europoje TOP 10
Elektroninė knyga, kurioje aprašomi 10 esminių įgūdžių,
reikalingų nekasdieninių užduočių sprendimui verslo
paslaugų sektoriuje. Informacija surinkta remiantis
Europos įmonių darbuotojų ir vadovų apklausa.

INTOUCH mobilaus mokymosi programa
jau greitai bus paruošta. Atvira mokymosi
aplinka įdomesniam suaugusiųjų
mokymuisi – įvairūs darbo scenarijai ir
dinamiški žaidimai mobiliuosiuose
telefonuose. 30 greitą reakciją į
nekasdienines situacijas darbe ugdančių
žaidimų mobiliesiems telefonams.

e-KAIP bendruomenė

30 svarbiausių mokymosi situacijų siekiančiomis
būti konkurencingoms Europos rinkoje verslo
paslaugas teikiančioms įmonėms

Tai internetinė bendruomenė, suteikianti
ES darbuotojams galimybę tyrinėti, dalintis
ir aptarti
situacijas,
kurios padeda
atlikti
nekasdienines
užduotis. Bibliotekoje bus galima rasti
mintis ir patirtį žmonių, kuriems pavyko
išsiaiškinti, kaip įveikti įvairias nerutinines
užduotis.

Ataskaita, kurioje aprašomos pagrindiniai nerutinines
kompetencijas atskleidžiančios mokymosi užduotys.
M-mokymosi žaidimuose šioje ataskaitoje išskirtiems
įgūdžiams bus skiriamas didžiausias dėmesys, nes
tyrimas parodė, kad jos ypač svarbios verslo paslaugas
teikiančių įmonių darbuotojams.

Tapkite m-mokymosi moderatoriumi
Seminaras m-mokymosi
moderatoriams. 2012 m. spalio m.,
Roma (Italija)
Mokymo seminaras naujiems m-mokymosi
specialistams, kurie suprastų m-mokymosi
potencialą, sugebėtų suprasti projekto
suteikiamus įrankius ir panaudoti juos SVĮ,
rengti. Jei susidomėjote seminaru,
vadovaukitės šiuo naujienlaiškiu.

Gerosios praktikos mobiliosiose technologijose
Gerosios praktikos mobiliosiose technologijose,
naudojamose mokymui, mokymuisi ir dirbančiųjų
įgūdžių gilinimui.
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