Методологии за учене чрез
опит, насочени към уязвими
заети и безработни хора
Oсновната цел на проекта ELMET е да използва
обучението чрез опит и по-конкретно
образователните ескейп стаи, като инструмент, който
позволява на обучителите на c-VET да се изправят
пред новите предизвикателства, които са наложени
по отношение на дизайна и приложението.
За да направим това, ние разработихме
инструментариума ELMET, който позволява на
обучители и обучаващи експерти, работещи в c-VET,
да проектират и използват образователни ескейп стаи
като нова методология за обучение, фокусирана
върху развиването на уменията и ключовите
компетенции, изисквани от променящата се работна
среда.

ELMET ИНСТРУМЕНТАРИУМ
ELMET Training Toolkit за
проектиране, разработване и
оценка на програми за обучение
чрез опит ще предложи
иновативен набор от ресурси,
който включва:
- Обучителен курс за създаване
на образователни ескейп стаи за
продължаващо обучение.

- Наръчник за създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на
образователни стаи на загадките
- Ръководство за създаване на дигитални ескейп стаи.
- 3 готови за използване стаи в офлайн версия и в онлайн
версия, фокусирани върху 3 основни трансверсални теми,
идентифицирани сред нуждите на активните работници или
безработните хора:
1. меки умения
2. дигитални умения
3. зелени умения

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ДОСЕГА?
СПроектът е към своя край...
През тези месеци работният екип на проекта ELMET – CIP Citizens In
Power, Panepistimio Thessalias, Media Creativa 2020, Фондация на
бизнеса за образованието и Diputación Foral de Álava – проведоха
три транснационални срещи в онлайн формат предвид
ограниченията на мобилността, наложени от COVID, благодарение
на което планирахме и разработихме различните фази на проекта,
дефинирахме и приложихме План за управление,
разпространение и осигуряване на качеството.
След ато всички материали на Инструментариума бяха
разработени и преведени, проведохме фазата на тестване, в която,
със сътрудничеството на експерти, обучители и студенти,
прегледахме материалите и като взехме предвид техните ценни
мнения, ще бъдат направени необходимите подобрения според
техните предложения.
Създадохме също нашия уебсайт www.elmetproject.eu и нашите
страници в социалните мрежи Facebook (@ELMETproject) и Instagram
(@elmetproject), към които ви каним да се присъедините към нас, за
да сте в крак с всички новини от проекта.

КАКВО СЛЕДВА?
През следващите месеци ще направим необходимите подобрения
според резултатите, получени от тестването на Инструментариума и
ще създадем окончателните версии на материалите на всички езици
на партньорите (английски, испански, гръцки и български). Освен това
ще продължим да работим по разпространението на проекта и
неговите материали, а през септември 2022 г. ще приключим проекта
и ще покажем всички резултати на мултиплициращите събития, които
ще организираме във всички партньорски страни. Последната
конференция ще се проведе във Витория-Гастейс (Испания).
Следвайте ни и останете на линия!
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