Μεθοδολογίες Βιωματικής
Μάθησης που απευθύνονται σε
ευάλωτες ομάδεσ εργαζομένων
και άνεργους

Ο κύριος στόχος του έργου «ELMET» είναι η χρήση βιωματικής
μάθησης και πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικών δωματίων
απόδρασης, ως εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτές «c-VET»
να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις που έχουν παγιωθεί όσον
αφορά το σχεδιασμό και την εκτέλεση.
Για να γίνει αυτό, έχουμε ξεκινήσει την ανάπτυξη του μαθήματος
«ELMET», που αποτελεί μέρος των πηγών, το οποίο θα
εφαρμόσουμε σε μορφή εργαλειοθήκης κατά τη διάρκεια του
έργου.
Αυτή η Εργαλειοθήκη έχει συλληφθεί ως εργαλείο που επιτρέπει
στους εκπαιδευτές και στους ειδικούς κατάρτισης που εργάζονται
στο «c-VET» να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά
δωμάτια απόδρασης ως νέα μέθοδο μάθησης, επικεντρωμένα στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται
από τα μεταβαλλόμενα εργασιακά περιβάλλοντα.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΘΗΚΗ ΤΟΥ «ELMET»

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη του «ELMET» για το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την αξιολόγηση των προγραμμάτων βιωματικής
μάθησης θα παρέχει ένα καινοτόμο σύνολο πηγών που
περιλαμβάνουν:
- Ένα μάθημα κατάρτισης πάνω στο σχεδιασμό των δωματίων
απόδρασης: ειδικά στον τομέα της συνεχής κατάρτισης.
- Έναν οδηγό για τη στήριξη του κάθε σταδίου που εμπεριέχει
αυτή η μεθοδολογία μάθησης: σχεδιασμός, εφαρμογή,
συντονισμός και αξιολόγηση.
- Έναν οδηγό για την υποστήριξη της δημιουργίας δωματίων
απόδρασης που είναι 100% ψηφιακά.
- 3 δωμάτια απόδρασης έτοιμα για χρήση σε έκδοση εκτός
σύνδεσης και 3 δωμάτια απόδρασης έτοιμα για χρήση σε
διαδικτυακή έκδοση, που επικεντρώνονται σε 3 βασικά εγκάρσια
θέματα που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες των εν
ενεργεία εργαζομένων ή των ανέργων (όπως νέων ψηφιακών
εργασιακών περιβαλλόντων, πράσινων εγκάρσιων δεξιοτήτων,
ήπιων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (δημιουργική και κριτική
σκέψη, αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδικότητα και συνεργασία
σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα).

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ;
Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, η ομάδα του έργου «ELMET»
καταπιάστηκε με το στάδιο της οργάνωσης των δραστηριοτήτων.
Η διαχείριση ενός πολυεθνικού έργου εμπεριέχει μια σειρά
οργανωτικών και διοικητικών πλευρών, τις οποίες έχουμε
σχεδιάσει ενδελεχώς, ώστε το έργο να ανταποκρίνεται χρονικά
και μορφολογικά στα προ-απαιτούμενα που έχουμε καθορίσει
εξαρχής. Έχουμε προσδιορίσει το Σχέδιο Διαχείρισης, το Σχέδιο
Διάδοσης, το Σχέδιο Ποιότητας και το Σχέδιο Επικοινωνίας.
Ομοίως, έχουμε διεξάγει την πρώτη διεθνή συνάντηση μεταξύ
όλων των συμμετεχόντων εταίρων (CIP Πολίτες Εν Ισχύ,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Media Creativa 2020, Business
Foundation for education και Diputación Foral de Álava),
προσαρμοσμένη σε μια διαδικτυακή μορφή, δεδομένου των
περιορισμών μετακίνησης που επιβλήθηκαν από τον COVID.
Έχουμε ξεκινήσει την ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης και για αυτό
το σκοπό έχουμε υλοποιήσει την πρώτη δραστηριότητα που
απαιτείται για την ανάπτυξή της: τον ορισμό του μεθοδολογικού
πλαισίου που περιλαμβάνει σημαντικές πτυχές όπως είναι ο
παιδαγωγικός ορισμός των διαφορετικών προϊόντων ή των
ιδιαιτεροτήτων τους τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
περιεχομένου.
Μετέπειτα, και εφόσον είχαμε μοιραστεί και επικυρώσει αυτό το
αρχείο μεταξύ των εταίρων, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για το
μάθημα «ELMET». Οι διαφορετικοί εταίροι απασχολούνται ήδη με
το περιεχόμενο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα
μεταφορτωθεί η Εργαλειοθήκη και ελπίζουμε ότι σύντομα θα
μπορείτε να τη δείτε για πρώτη φορά.

Έχουμε επίσης εγκαινιάσει τόσο την ιστοσελίδα www.elmetproject.eu
όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook (Elmet) και
Instagram (Elmetproject), στα οποία φυσικά σας προσκαλούμε να
εγγραφείτε ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα του έργου.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;
Στους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στα
περιεχόμενα της Εργαλειοθήκης, ώστε στη δεύτερη διεθνή μας
συνάντηση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Μάιο του 2021
στη Λευκωσία (Κύπρος), να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και
να ξεκινήσουμε τις δοκιμές.
@Elmetproject

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ!
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