
Методологии за учене чрез
преживяване, насочени към
уязвими заети и безработни

хора

Трансформациите в съвременното общество оказват
огромно влияние върху всички професии и сектори на
пазара на труда. Ученето през целия живот и
продължаващото професионално обучение имат
ключова роля за успешното адаптиране и намаляване на
негативното въздействие от тези промени. 

Особено застрашени са неквалифицираните работници и
хората с ниско образователно ниво, които са двойно
повече застрашени от безработица и други социални
рискове. 

Един от елементите, които най-много влияят върху
ефективността на обучението при възрастни с по-ниска
квалификация, е педагогическият подход. Обучението
чрез преживяване и творческото обучение са в основата
на различни иновативни и мотивиращи методики за
продължаващо обучение, които позволяват развитието
на преносимите умения на 21-ви век (решаване на
проблеми , комуникация, критично мислене и др.)

 
 

ЗА ПРОЕКТ ELMET



КАКВО СЪЗДАДОХМЕ ДОСЕГА? 

Проектът ELMET има за цел да подпомогне развитието на
ключови умения и компетентности, изисквани от променящата
се работна среда чрез иновативна методология за активно
учене чрез преживяване, базирано на стаите на загадките
(escape rooms). Ще бъде разработен цялостен инструментариум,
който дава възможност на инструктори и експерти в областта на
професионалното образование и обучение да създават и
прилагат този метод с възрастни обучаеми, безработни лица и
хора с ниска квалификация.

На 10 декември 2020 се проведе първата виртуална среща. Като
първи контакт партньорите планираха разработването на
бъдещи дейности по проекта. Те също така се договориха за
оценка на проекта, стратегиите за разпространение и накрая
направиха въведение относно административното и
финансовото управление на проекта.

Основната целева група на проекта са обучители на заети и
безработни (особено нискоквалифицирани, дълготрайно
безработни, мигранти и др.), които искат да актуализират своите
умения и компетенции, за да бъдат конкурентоспособни в
динамично променящата се работна среда.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
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КАКВО СЛЕДВА?

 IВтората среща ще се проведе в Никозия (Кипър) през май 2021 г.,
ако условията са подходящи за нея, в противен случай тя ще бъде
виртуална.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 
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