För en arbetsmarknad som hänger med
Nya ”icke rutinmässiga kompetenser” via
spelbaserad inlärning på mobila enheter

NYA TJÄNSTER FÖR
FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

“icke rutinmässiga kompetenser” via spelbaserad
inlärning på mobila enheter”

År 2020, kommer närmare tre fjärdedelar

EN ÖPPEN INLÄRNINGSMILJÖ FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA

av alla jobb att finnas inom
tjänstesektorn, speciellt inom
affärstjänster (som IT, försäkrings- eller
konsult- branschen).
I tjänstesektorn finns en tydlig tendens
mot att bredda den del av nödvändiga
färdigheter i kompetensportföljen som är
länkade till s.k. ”icke rutinmässiga
kompetenser”. Detta återspeglar ett
växande behov hos arbetsgivare av
övergripande nyckelkompetenser, som
exempelvis problemlösning,
entreprenöranda och kommunikation,
mer kända som "icke rutinmässiga

TJÄNSTEFÖRETAG
IN TOUCH erbjuder en nyskapande
metod för att göra det möjligt för nya
generationers medarbetare att
utveckla sina viktiga icke rutinmässiga
kompetenser – på ett
arbetsmarknadsinriktat, flexibelt och
samtidigt tekniskt nyskapande sätt – i
enlighet med arbetsmarknadens nya
utmaningar. Genom att arbeta enligt
EU-strategin “Ny kompetens för Nya
Arbetstillfällen” har deltagande
projektpartner designat ett speciellt,
nyskapande paket för mobilt lärande
för vuxna anställda där man nyttjar

kompetenser".

Detta projekt har finansierats med stöd från
Europeiska kommissionen. För denna publikation
ansvarar endast upphovsmannen, och
kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon
användning som kan göras av dess innehåll.

WWW.INTOUCH-PROJECT.EU

smarta telefoners nya teknologi för att
skapa öppna och mobila lärmiljöer om
så kallade “icke rutinmässiga
kompetenser”,
INTOUCH kommer att möjliggöra
mobilt lärande i företagens vardagliga
kompetensutveckling och förbättra
samspelet och samarbetet mellan
anställda i mindre företag, genom att
tillhandahålla de nyckelkompetenser
som arbetsmarknaden efterfrågar för
att klara av omställningen inom
ekonomin.

FÖR UTBILDARE
Bra metoder som förklarar hur mobil teknologi kan användas för att utbilda, underlätta inlärning
och ge vuxna anställda ökad självständighet. Gratis e-Bok som ger insikt om hur nya digitala medier
kan användas för att främja kontinuerlig fortbildning av vuxna

De 10 viktigaste europeiska kompetenserna för tjänsteföretag som vill vara konkurrenskraftiga I
framtiden.
Gratis e-Bok för att underlätta förståelsen för vilken kunskap, kompetens och vilka färdigheter som
behövs för anställda för att klara av icke rutinmässiga uppgifter.

30 viktiga situationsanpassade lärsituationer för konkurrenskraft.
Gratis e-Bok för att underlätta förståelsen för de 30 mest viktiga icke rutinmässiga kompetenserna för
konkurrenskraft.

Scenarier och riktlinjer om hur mobil teknologi kan användas för utbildning och inlärning i små och
medelstora företag.
Gratis e-Bok för att underlätta förståelsen för hur metoden INTOUCH kan implementeras i företag.

FÖR ANSTÄLLDA
Bli konkurrenskraftig. Ett kit för m-Lärande..
Gratis m-Lärande spel för vuxna anställda för att underlätta lärande om hur ska hantera icke rutinmässiga
utmaningar på jobbet.

Nätgemenskapen E-how för inlärning I samverkan.
Gratis online nätgemenskap som ger mer information om hur man kan utveckla och använda viktiga icke
rutinmässiga kompetenser.

Bli konkurrenskraftig. Handboken.
Gratis e-Bok för att underlätta förståelsen om hur man spelar m-Lärande spelen.

FÖR FÖRETAG
10 fördelar för ett öppet företag där det är lätt att lära nytt. Gratis handledning för att underlätta
förståelsen för det mervärde som ligger i kontinuerligt lärande när det gäller konkurrenskraft.

Märke som visar att arbetsplatsen är öppen och främjar lärande. Ett märke som visar de
rättigheter och skyldigheter som kännetecknar ett företag som är öppet för lärande.

INTOUCH kommer att förnya det sätt på vilket nya färdigheter förvärvas av anställda i små och
medelstora företag.
INTOUCH ger utbildning över hela Europa, inklusive glesbefolkade områden med hög arbetslöshet.
Platsbundna och upptagna vuxna kommer att få tillgång till enkla och underhållande nya färdigheter för
framtiden. Användningen av ny pedagogisk teknik kommer att bidra till att överbrygga hinder som
geografiska avstånd och social bakgrund.

