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

НОВИ УСЛУГИ ЗА ПАЗАРА
НА ТРУДА НА БЪДЕЩЕТО

“Нерутинни умения”
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ЗА ОБУЧИТЕЛИ
Добри практики при изполването на мобилните технологии за преподаване, обучение и
подпомагане на възрастните служители. Безплатни електронни материали за това как се
използват новите ИКТ при насърчаването на продължаващото обучение на възрастните.

Топ 10 бъдещи европейски конкурентни умения за МСП в сферата на бизнес услугите.
Безплатни електронни материали за това кои знания и умения са необходими на
служителите, за да осъществят своите нерутинни работни задължения.

30 важни обучителни примери за конкурентноспособност. Безплатни електронни
материали за това кои са 30 ключови нерутинни умения, за да бъдем
конкурентноспособни.
Сценарии и насоки за това как мобилните технологии могат да бъдат използвани за
преподаване, обучение и подпомагане на МСП. Безплатни електронни материали за това
как да се приложи походът INTOUCH.

ЗА ВЪЗРАСТНИ СЛУЖИТЕЛИ

Как да бъдем конкурентноспособни. Комплет за мобилно обучение. Безплатни игри за
мобилно обучение, чрез които възрастните работещи да могат да реагират правилно на
нерутинните ситуации на работното място..

E-how за съвместно обучение. Безплатна онлайн общност за достъп до допълнителна
информация за усъвършенстването на нерутинните умения.

Как да бъдем конкурентноспособни. Ръководтсво. Безплатни електронни материали за
това как да се играят игрите за мобилно обучение INTOUCH.

ЗА КОМПАНИИ

Десетте предимства на отвореното за обучение МСП. Безплатен материал за това каква е
добавената стойност от обучението от гледна точка на конкурентноспособността.

Работно място отворено към обучение. Отличителен знак за компаниите,
възприели правата и задълженията на отвореното към обучение МСП.

InTouch допринася за нововъведенията в начина на придобиване нови умения от служителите
на МСП. Обучението InTouch ще е достъпно в цяла Европа, включително в извънградските
райони с най-високо ниво на безработица. Възрастните, обвързани със своето работно място,
ще разполагат с лесен и забавен достъп до новите умения на бъдещето. Използването на новите
педагогически технологии ще спомогне за преодоляването на ограниченията като географско
разстояние и социална среда.

