Методологии за учене чрез
преживяване, насочени към
уязвими заети и безработни
хора
Основната цел на проекта ELMET е да се използва
обучение с опит и по-специално образователни стаи за
бягство, като инструмент, който позволява на обучителите
на c-VET да се справят с новите предизвикателства, които
се налагат по отношение на дизайна и доставката.
За целта започнахме с разработването на курса ELMET,
който е част от ресурсите, които под формата на
Инструментариум ще въведем по време на проекта.
Този инструментариум е замислен като инструмент, който
позволява на обучители и експерти, работещи в c-VET, да
проектират и използват стаите на загадките като нова
учебна методология, фокусирана върху развитието на
уменията и ключовите компетентости, изисквани от
променящата се работна среда.

ИНСТРУМЕНТАРИУМЪТ ELMET
В следващите две години екипът по проекта ще създаде
Инструментариум с готови за използване ресурси, насочени към
развитието на уменията, необходими на 21 век – дигитални,
зелени умения, творческо и критично мислене, ефективна
комуникация и сътрудничество в междукултурна среда.
Инструментариумът включва:
• обучителен курс за създаване на стаи на загадки в
продължаващото образование и обучение,
• наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на
обучението чрез стаи на загадките,
• наръчник за създаване на дигитални стаи на загадки и
• 3 готови за използване стаи на загадки в онлайн и офлайн
версия.

КАКВО СЪЗДАДОХМЕ ДОСЕГА?
През първите месеци екипът по проект ELMET организира и
координира изпълнението на проектните дейности и проведе
оналйн първата си среща. В проекта участват 6 организации:
Diputación Foral de Álava – Испания (координатор на проекта), CIP
Citizens In Power - Кипър, Panepistimio Thessalias - Гърция, Media
Creativa 2020 - Испания, Фондация на бизнеса за образованието
- България.
Започнахме разработването на инструментариума като
създадохме методологичната рамка, съдържанието и
очакваните резултати от обучението. Различните партньори
вече работят както върху съдържанието, така и върху
техническата платформа, където ще бъдем домакини на
инструментариума, и се надяваме, че много скоро ще можете да
го разгледате за първи път.

Стартирахме и нашия уебсайт www.elmetproject.eu, и социалните
ни мрежи Facebook (Elmet) и Instagram (Elmetproject), към които ви
каним да се присъедините, за да се запознаете с всички новини
на проекта.

КАКВО СЛЕДВА?
IПрез следващите месеци ще продължим да работим по
съдържанието на инструментариума, така че след втората ни
транснационална среща, планирана през май в Никозия (Кипър),
можем да споделим и да започнем пилотиране.

@Elmetproject
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