Μεθοδολογίες Βιωματικής
Μάθησης που απευθύνονται σε
ευάλωτες ομάδεσ εργαζομένων
και άνεργους
Ο κύριος στόχος του έργου ELMET είναι η χρήση της βιωματικής
μάθησης και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών δωματίων
απόδρασης, ως εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτές του cVET να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που επιβάλλονται
όσον αφορά το σχεδιασμό και την παράδοση.
Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινήσαμε με την ανάπτυξη του ELMET
που επιτρέπει στους εκπαιδευτές και τους ειδικούς κατάρτισης
που εργάζονται στο c-VET να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν
εκπαιδευτικούς χώρους απόδρασης ως μια νέα μεθοδολογία
μάθησης, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των
βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται από τα εργασιακά
περιβάλλοντα που αλλάζουν συνεχώς.

THE ELMET TRAINING TOOLKIT
Tο ELMET Training Toolkit για το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση προγραμμάτων
βιωματικής μάθησης θα προσφέρει
ένα καινοτόμο σύνολο πόρων που
περιλαμβάνουν:
- Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το
σχεδιασμό των αιθουσών
απόδρασης: ειδικά για το πεδίο
συνεχούς εκπαίδευσης.

- Οδηγό για την υποστήριξη καθενός από τα στάδια που
περιλαμβάνουν αυτήν τη μεθοδολογία μάθησης: σχεδιασμός,
υλοποίηση, διευκόλυνση και αξιολόγηση.
- Οδηγό για την υποστήριξη της δημιουργίας 100% ψηφιακών
αιθουσών απόδρασης.
- 3 έτοιμα προς χρήση δωμάτια απόδρασης σε έκδοση εκτός
σύνδεσης και 3 έτοιμα προς χρήση δωμάτια απόδρασης σε
ηλεκτρονική έκδοση, εστιάζοντας στα 3 κύρια εγκάρσια θέματα που
προσδιορίζονται μεταξύ των αναγκών των ενεργών εργαζομένων ή
των ανέργων:
1. Εγκάρσιες δεξιότητες του 21ου αιώνα
2. Νέες δεξιότητες για ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας
3. Πράσινες εγκάρσιες δεξιότητες

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;
Το έργο φτάνει στο τέλος του…
Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, η ομάδα εργασίας του έργου
ELMET -CIP Citizens In Power, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Media
Creativa 2020, Business Foundation for Education και Diputación Foral
de Álava- πραγματοποίησαν τρεις διακρατικές συναντήσεις, online,
δεδομένων των περιορισμών κινητικότητας που επιβάλλονται από
τον COVID, χάρη στο οποίο έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει τις
διάφορες φάσεις του έργου, έχουμε καθορίσει και εφαρμόσει το
Σχέδιο Διαχείρισης, το Σχέδιο Διάδοσης, το Σχέδιο Ποιότητας και το
Σχέδιο Επικοινωνίας.
Στη συνέχεια, και αφού αναπτυχθεί και μεταφραστεί όλο το υλικό
της Εργαλειοθήκης, πραγματοποιήσαμε τη δοκιμαστική φάση στην
οποία, με τη συνεργασία ειδικών, εκπαιδευτών και μαθητών,
εξετάσαμε το υλικό και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύτιμες απόψεις
τους, θα γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις σύμφωνα με τις
υποδείξεις τους.

Έχουμε επίσης δημιουργήσει τόσο τον ιστότοπό μας
www.elmetproject.eu όσο και τα κοινωνικά μας δίκτυα Facebook
(@ELMETproject) και Instagram (@elmetproject t) στα οποία φυσικά
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας για να μαθαίνετε όλα τα
νέα του έργου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ!
Τους επόμενους μήνες θα κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις
σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δοκιμή του
Toolkit και θα δημιουργήσουμε τις τελικές εκδόσεις του υλικού σε
όλες τις γλώσσες των εταίρων (Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και
Βουλγάρικα). Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη
διάδοση του έργου και των υλικών του και τον Σεπτέμβριο του 2022
θα τελειώσουμε το έργο και θα δείξουμε όλα τα αποτελέσματα στις
εκδηλώσεις διάδοσης που θα διοργανώσουμε σε όλες τις χώρες
εταίρους. Το τελικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Vitoria-Gasteiz
(Ισπανία).
Ακολουθήστε μας και μείνετε συντονισμένοι!

@Elmetproject

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ!

www.elmetproject.eu
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