ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ELMET
Στις σημερινές αγορές εργασίας, οι οποίες
αντιμετωπίζουν εκθετικούς μετασχηματισμούς που
έχουν αντίκτυπο σε όλους σχεδόν τους τομείς και τα
επαγγέλματα, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση (cVET) γίνεται βασικό εργαλείο.
Τα κενά κατάρτισης έχουν ποσοτικό αρνητικό αντίκτυπο
στις ευκαιρίες απασχόλησης των εργαζομένων, και ιδίως
σε άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, τα οποία
έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να είναι άνεργοι με
την οικονομική και κοινωνική απώλεια που συνεπάγεται
αυτό.
Ένα από τα στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο την επιτυχία μιας πρωτοβουλίας
κατάρτισης που απευθύνεται σε εργαζόμενους και άνεργους με χαμηλότερα προσόντα είναι
η παιδαγωγική προσέγγιση και η εφαρμοσμένη μεθοδολογία. Οι προσεγγίσεις για
εκπαίδευση ενηλίκων και οι μεθοδολογίες για βιωματική και δημιουργική μάθηση,
τοποθετούνται στο κέντρο της σκηνής για να επιτρέψουν το σχεδιασμό και την παράδοση
καινοτόμων, παρακινητικών και c-VET που επιτρέπει την ανάπτυξη των λεγόμενων εγκάρσιων
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, κριτική σκέψη κλπ.)

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο κύριος στόχος του έργου ELMET είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων και
ενημερωμένων ευκαιριών c-VET αναπτύσσοντας ένα σύνολο πόρων, με τη μορφή ενός
πλήρους TOOLKIT που επιτρέπει στους εκπαιδευτές και τους ειδικούς του c-VET να
σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια απόδρασης
(συμπεριλαμβανομένων τις ψηφιακές αίθουσες απόδρασης) ως νέα μεθοδολογία μάθησης
για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται από τα
περιβάλλοντα εργασίας που αλλάζουν.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η κύρια ομάδα στόχου του έργου είναι εκπαιδευτές μισθωτών και ανέργων (ειδικά χαμηλής
ειδίκευσης, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες κ.λπ.) και ενεργών επαγγελματιών που θέλουν
να ανακυκλώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ;

Στις 10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εικονική συνάντηση. Ως πρώτη επαφή, οι
εταίροι σχεδίασαν την ανάπτυξη μελλοντικών δραστηριοτήτων έργου. Συμφώνησαν επίσης
για την αξιολόγηση του έργου, τις στρατηγικές διάδοσης και, τέλος, έκαναν μια εισαγωγή για
τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου.

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;
Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία (Κύπρος) τον Μάιο του 2021 εάν
οι συνθήκες το επιτρέπουν, διαφορετικά θα είναι κι αυτή εικονική.
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