Μεθοδολογίες Βιωματικής
Μάθησης για την προώθηση
και ανέλιξη ευάλωτων
εργαζομένων και ανέργων
Βασικός στόχος του έργου ELMET είναι η χρήση της βιωματικής
μάθησης και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών Δωματίων
Απόδρασης, ως εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτές
Συνεχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που επιβάλλονται σε
επίπεδο σχεδιασμού και παράδοσης.
Για να γίνει αυτό, αναπτύξαμε την Εργαλειοθήκη ELMET που
επιτρέπει σε εκπαιδευτές και ειδικούς εκπαίδευσης που
εργάζονται σε σχολές Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν
εκπαιδευτικά Δωμάτια Απόδρασης ως νέα μέθοδο μάθησης,
εστιασμένη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των βασικών
ικανοτήτων που απαιτούνται από τα μεταβαλλόμενα
περιβάλλοντα εργασίας.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;
Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, η ομάδα του έργου ELMET, ο CIP
Citizens In Power, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Media Creativa 2020, το
Business Foundation for Education και το Diputación Foral de Álava
πραγματοποίησαν τρεις διακρατικές συναντήσεις, σε ηλεκτρονική μορφή,
δεδομένων των περιορισμών κινητικότητας που επιβάλλονται από τον COVID
και έχουν προγραμματιστεί και αναπτυχθεί οι διάφορες φάσεις του έργου,
έχουμε ορίσει και διαχειριστεί το Σχέδιο Διαχείρισης, το Σχέδιο Διάδοσης, το
Σχέδιο Ποιότητας και το Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου.
Έχουμε αναπτύξει την Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση προγραμμάτων βιωματικής μάθησης προσφέρει ένα καινοτόμο
σύνολο πόρων που περιλαμβάνουν:

-Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για το
σχεδιασμό των Δωματίων Απόδρασης:
ειδικά για το πεδίο συνεχούς
εκπαίδευσης.
-Ένας οδηγός για την υποστήριξη
καθενός από τα στάδια που
περιλαμβάνουν αυτήν τη μεθοδολογία
μάθησης: σχεδιασμός, υλοποίηση,
διευκόλυνση και αξιολόγηση.
-Ένας οδηγός για την υποστήριξη της
δημιουργίας 100% ψηφιακών Δωματίων
Απόδρασης.
- 3 έτοιμα προς χρήση φυσικά Δωμάτια
Απόδρασης και 3 έτοιμα προς χρήση
Δωμάτια Απόδρασης σε ηλεκτρονική
μορφή, εστιάζοντας στα 3 κύρια εγκάρσια
θέματα που προσδιορίζονται μεταξύ των
αναγκών ενεργών εργαζομένων ή
ανέργων (π.χ. Ψηφιακός
Μετασχηματισμός, Πράσινες Δεξιότητες,
Οριζόντιες Δεξιότητες του 21ου αιώνα
όπως ηδημιουργική και κριτική σκέψη,
αποτελεσματική επικοινωνία, ομαδική
εργασία και συνεργασία σε διαπολιτισμικά
περιβάλλοντα).
Μετά από αυτό, και μόλις αναπτυχθεί και μεταφραστεί όλο το υλικό, θα
ξεκινήσουμε τη δοκιμαστική φάση στην οποία, με τη συνεργασία ειδικών,
εκπαιδευτών και μαθητών, θα εξετάσουμε το υλικό και λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις τους, θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις.
Έχουμε επίσης τον ιστότοπο μας www.elmetproject.eu και τα κοινωνικά μας
δίκτυα Facebook (@ELMETproject) και Instagram (Elmetproject) στα οποία
φυσικά σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος μας για να μάθετε όλα τα νέα του
έργου.

ΠOIA EINAI TA EΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ;
Τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιήσουμε τη δοκιμή της εργαλειοθήκης
ELMET προκειμένου να βελτιώσουμε το υλικό που παράχθηκε στο έργο με
τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή τη δοκιμή. Η φάση της
δοκιμής θα περιλαμβάνει:
-Επικύρωση με ειδικούς: από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 28
Φεβρουαρίου 2022, 10 ειδικοί Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης ανά χώρα, ειδικοί σε μεθοδολογίες ενεργούς μάθησης, ειδικοί στα
τρία θέματα που επιλέχθηκαν για τα Δωμάτια Απόδρασης ή στην ψηφιακή
εκπαίδευση θα επικυρώσουν την Εργαλειοθήκη
-Δοκιμή της εργαλειοθήκης: Από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου
2022, κάθε χώρα θα δοκιμάσει τα ανεπτυγμένα δωμάτια διαφυγής με 6
μειονεκτούντες μαθητές (άνεργους, με χαμηλή απόδοση, στερούμενοι
προσόντων, κ.λπ.) και 15 εκπαιδευτές σχολών Συνεχούς Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε
να λάβετε μέρος στις δοκιμές!!
Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε για τη
διάδοση του έργου και του υλικού του και θα
έχουμε την τέταρτη διακρατική μας συνάντηση,
αρχικά προγραμματισμένη στον Βόλο
(Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2022, όταν θα
ορίσουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στα παραδοτέα του έργου.

Αυτό το έργο ΕΛΜΕΤ έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου: 2020-1ES01-KA202-082685
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