NAUJOS PASLAUGOS ATEITIES
DARBO RINKAI

2020 m. beveik trys ketvirtadaliai
darbų bus susiję su paslaugų
sektoriumi, ypač verslo paslaugų
(pavyzdžiui, IT, draudimas ar
konsultacijos). Paslaugų sektoriuje
jaučiamas didelis nekasdieninėms
užduotims spręsti reikalingų įgūdžių
poreikis. Darbdaviai vis dažniau
reikalauja transversalių kompetencijų,
pavyzdžiui, problemų sprendimo,
gebėjimo organizuoti savo darbą ir
bendravimo. Visos šios kompetencijos
bendrai gali būti vadinamos
„nekasdieniniais įgūdžiais“.

Norėdamos priimti dabartinius ir
ateities rinkos pokyčius, įmonės bei jų
personalas privalo mokėti juos įveikti.
Štai dėl to, pagrindinis mūsų tikslas

Darbo rinka ir
technologinės naujovės

yra suteikti lanksčias galimybes bei
lengvesnę prieigą prie mokymų savo
darbo vietos apribotiems ir užimtiems

nauji nekasdieniniai įgūdžiai,
naudojant mobilų žaidimais
grįstą mokymąsi

darbuotojams. Ketiname pritaikyti
novatorišką būdą ir suteikti galimybę
naujosios kartos darbuotojams iš
verslo paslaugas teikiančių smulkių ir
vidutinių įmonių (SVĮ) įgyti
nekasdieninių įgūdžių, panaudojant
mobiliojo mokymosi technologijas.

www.intouch-project.eu
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Transversalių kompetencijų poreikis
G E R E S N Ė D A R N A TA R P Į G Ū D Ž I Ų P A S I Ū L O S I R D A R B O R I N K O S P A K L A U S O S
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INTOUCH projektu siekiama sudaryti galimybę SVĮ
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rinkoje reikalingų įgūdžių ir gebėjimų susidoroti su

mobiliesiems telefonams skirtų žaidimų
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scenarijų ir dinamiškų žaidimų

novatorišku būdu, atsižvelgiant į naujus darbo rinkos
Remiantis

suteikiant

suaugusiesiems (dėl įvairių darbo

ekonomikoje vykstančiais pokyčiais.

išmokys darbuotojais greitai reaguoti į
nekasdienines situacijas.

tikslui skirtą m-mokymosi programą, padedančią
ugdyti nekasdieninius dirbančiųjų įgūdžius, reikalingus

INTOUCH PARTNERIAI
- CENTRE FOR FLEXIBLE LEARNING (SE)
- KAUNO EKONOMIKOS IR VADYBOS
FAKULTETAS (LT)
- EXEMPLAS HOLDINGS LIMITED (UK)
- CENTRO PER LE APPLICAZIONI DELLA
TELEVISIONE E DELLE TECNICHE (IT)
- CIBC ARTOIS TERNOIS (FR)
- EVOLARIS NEXT LEVEL GMBH (AT)
- CENTRO ITALIANO PER
L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (IT)
- BULGARIAN DEVELOPMENT AGENCY (BG)
- SWISS FEDERATION FOR ADULT
LEARNING (CH – ASSOCIATED PARTNER)

Nekasdieniniai įgūdžiai
žaidžiant interaktyvius
žaidimus mobiliuosiuose
įrenginiuose
ĮGŪDŽIŲ NESUDERINAMUMAI

A TV I R TA M O K Y M U I S I A P L I N K A S V Į

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ

E-KAIP MOKYMUISI
BENDRADARBIAUJANT

Labai svarbu užtikrinti, kad įgūdžių pasiūla ir darbo

Šiandieninėje darbo aplinkoje, mokymasis visą gyvenimą

Internetinė bendruomenė, skirta

rinkos paklausa būtų suderintos. Daugelyje valstybių

tapo faktu. Kadangi Europos ekonomika yra vis dažniau

dalintis minyimis apie įgūdžių

narių įgūdžių nesuderinamumai darbo rinkoje kelia

grindžiama žiniomis, didėja piliečių skaičius, kurie

naudojimą asmeniniams ir

rūpestį. Darbuotojai ir verslas negauna reikiamo lygio

norėdami praplėsti savo įgūdžius ir gauti galimybę kilti

organizacijos tikslams pasiekti SVĮ.
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NEKASDIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ SPRAGA

NAUJA SUAUGUSIŲ MOKINIŲ KARTA

Paslaugų sektoriuje ryškėja aiški tendencija visuose

Toliau mokytis nusprendę suaugusieji susiduria su

lygmenyse tobulinti būtinus įgūdžius, kurie yra susiję su

logistiniais iššūkiais. Lyginant su įprastais studentais, jie

nekasdieninėmis

yra apriboti darbo vietos ir didelio užimtumo. Ruošiantis

transversalių

užduotimis.

kompetencijų

nekasdieniniais įgūdžiais.

Tai
poreikį,
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didėjantį
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su

mokyti tokius mokinius, į šiuos dalykus būtina atsižvelgti.
INTOUCH naujajai darbuotojų kartai suteikia lankstų

SCENARIJAI IR GAIRĖS

mokymosi būdą, naudojant plačiai paplitusią išmaniųjų

Scenarijai ir garės apie tai, kaip

telefonų technologiją.

mobiliasias technologijas galima naudoti
mokymui, mokymuisi ir transversalių
įgūdžių panaudojimui SVĮ, naudojant mmokymąsi ir taip sukuriant mokymuisi
palankią aplinką.

