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Μεθοδολογίες Βιωματικής
Μάθησης που απευθύνονται σε
ευάλωτες ομάδεσ εργαζομένων
και άνεργους
Tο έργο ELMET χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2020-1-ES01-KA202-082685

ΣΤΟΧΟΙ
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.

1.

Να καινοτομήσει στον τομέα του c-VET
υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές στο σχεδιασμό,
την παράδοση και την αξιολόγηση ενεργών
μεθοδολογιών μάθησης.

2.

3.

Να διευκολύνει την εφαρμογή των δωματίων απόδρασης,
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ικανοτήτων απαραίτητων για τις θέσεις εργασίας και τα επαγγέλματα
στην ψηφιακή εποχή.

Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές c-VET στην απόκτηση ικανοτήτων,
δεξιοτήτων, γνώσεων και πόρων για τη χρήση ενεργών μεθοδολογιών μάθησης.

4. Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού της παράδοσης
προγραμμάτων c-VET για την προσαρμογή τους σε νέα σενάρια εργασίας και
μάθησης.

5. Να βελτιώσει την ποιότητα της κατάρτισης που προσφέρεται σε ευάλωτους
εργαζόμενους και άνεργους, ώστε να έχουν κίνητρα και να συμμετέχουν
στη διαδικασία μάθησης.

Εργαλειοθήκη

1.

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για το σχεδιασμό των
δωματίων απόδρασης: ειδικά για τον τομέα συνεχούς
εκπαίδευσης.

2.

Έναν οδηγό για την υποστήριξη κάθε σταδίου που
περιλαμβάνει αυτήν τη μεθοδολογία μάθησης: σχεδιασμός,
εφαρμογή, διευκόλυνση και αξιολόγηση.

3.

Έναν οδηγό για την υποστήριξη της δημιουργίας 100%
ψηφιακών δωματίων απόδρασης.

4.

3 offine και έτοιμα προς χρήση δωμάτια απόδρασης και 3
online έτοιμα προς χρήση δωμάτια απόδρασης, εστιάζοντας
στα 3 κύρια εγκάρσια θέματα που εντοπίζονται μεταξύ των
αναγκών των ενεργών εργαζομένων ή των ανέργων.

