
 

In-Touch IKT oktatójáték – Terítéken az m-Learning és a játék 
alapú tanulás 
 
 
Az m-Learning a mindennapokba beágyazottan, határok nélkül: 
A tanulós, oktatás, képességfejlesztés új generációjába tartozó, hordozható 
eszközök használatára épülő m-Learning, azaz m-tanulás a társadalom és 
gazdasági élet mindennapjait jellemző igényre reagálva hódított teret az 
informális oktatási piacon. Az oktatóanyagok technikai hátterét biztosító kézi 
komputer, MP3 lejátszó, notebook vagy mobil telefon lehetővé teszik, hogy a 
tanuló – korhoz nem között – népesség „mobil” maradjon a szó fizikai 
értelmében.     
 
 
Gondolkodjunk a „dobozon kívül”: 

Az In-Touch-ICT m-oktatócsomag az IKT 
szakemberekre és mindennapi problémáikra 
fókuszál, alternatív és szórakoztató segítséget és 
fejlődési lehetőséget biztosítva számukra ezek 
hatékonyabb kezeléséhez.  A modern 
technológiai hullámait meglovagolva nyitott, 
informális oktatási környezet kínál, mely 
motiváló és érdekes a juniorok és seniorok 
számára egyaránt. Interaktívan dolgozza fel a 
munkával kapcsolatos szakmai életszituációk 20 
tipikus esetét. Szórakoztató kikapcsolódássá 
téve a tanulást, azt mutatja meg, hogy 

reagálhatunk proaktívan a szakmai rutinon kívül eső szituációkra a munkánk 
során. 
 
Szörfözzünk közös erővel, egy közös felületen: 
Az m-Learning anyagot online közösségi felület és wiki támogatja, az olyan 
ötletek megosztását ösztönözve, amelyek segítik a KKV-k munkatársait 
készségeik hatékony kihasználására személyes és szervezeti fejlődésük, 
előrehaladásuk érdekében.  
 
 
Problémaszituációk és az őket elhárító „pajzs-kompetenciák”: 
300 megkérdezett (alkalmazottak és vezetők) részvételével felmérés készült 4 
országban – Törökországban, Magyarországon, Olaszországban és 
Svédországban- annak érdekében, hogy meghatározzuk a 10 nem-rutin 
munkahelyi kihívások megoldásához szükséges csúcs kompetenciát. A kutatás 
eredményként azonosítottuk a 10 legfontosabb kompetenciát, melyet 
„pajzsként” használhatunk nehéz munkahelyi helyzetekben.  
Lássuk a Top 10-et! 
 

1. Kommunikáció 
2. Csapatmunka 



3. Tervezés 
4. Tanulás, fejlődés 
5. Nyitottság a változásra 
6. Kreativitás  
7. Egyértelműség, lényelátás 
8. Döntéshozás 
9. Innovativitás 
10. Rugalmasság 

 
Összegezve: 
A projekt keretében elkészülő mobil játék-alapú tanulási megoldás lehetővé 
teszi, hogy a dolgozók bárhol és bármikor tanulhassanak, kiváltképp saját 
munkaközegükben, ahol leggyakrabban találkoznak a nem-rutin készségeiket 
igénylő kihívásokkal.  A projekt ilyesformán a tanulás és a munka világát 
integrálja.  
 
 
Jelen projektet az Európai Bizottság támogatja. A támogatás végrehajtó szerve a Török 
Köztársaság EU Ügyek, az Európai Unió Oktatás és Fiatalság Programok Minisztériuma (Török 
Nemzeti Ügynökség: www.ua.gov.tr). Sem a Török Nemzeti Ügynökség, sem az Európai Bizottság 
nem vállal felelősséget a jelen dokumentum tartalmáért.   
 

 
 
 

http://www.ua.gov.tr/

