Методологии за учене чрез
опит, насочени към уязвими
заети и безработни хора
Oсновната цел на проекта ELMET е да използва
обучението чрез опит и по-конкретно
образователните ескейп стаи, като инструмент, който
позволява на обучителите на c-VET да се изправят
пред новите предизвикателства, които са наложени
по отношение на дизайна и приложението.
За да направим това, ние разработихме
инструментариума ELMET, който позволява на
обучители и обучаващи експерти, работещи в c-VET,
да проектират и използват образователни ескейп стаи
като нова методология за обучение, фокусирана
върху развиването на уменията и ключовите
компетенции, изисквани от променящата се работна
среда.

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ДО МОМЕНТА?
През тези месеци екипът на проекта ELMET: Diputación Foral de
Álava и Media Creativa 2020 – Испания, CIP Citizens In Power Кипър, Университет на Тесалия – Гърция и Фондация на бизнеса
за образованието – България проведоха три срещи в онлайн
формат, предвид ограниченията на мобилността, наложени от
COVID. В резултат бяха планирани и разработени различните
фази на проекта, дефинирахме и управлявахме План за
управление, План за разпространение, План за качество и
Комуникационен план.
Разработихме Инструментариума за проектиране, разработване
и оценка на програми за обучение чрез опит, предлага
иновативен набор от ресурси, който включва:

- Обучителен курс за проектиране на
ескейп стаи: специфичен за областта на
непрекъснатото обучение.
- Ръководство в подкрепа на всеки от
етапите, които включват тази
методология на обучение: проектиране,
изпълнение, фасилитиране и оценка.
- Ръководство в подкрепа на
създаването на 100% дигитално
базирани стаи за бягство.
- 3 готови за използване стаи за бягство
в офлайн версия и 3 готови за
използване стаи за бягство в онлайн
версия, фокусирани върху 3 основни
трансверсални теми, идентифицирани
сред нуждите на активните работници
или безработните (т.е. нови дигитални
работни среди, зелени напречни умения
, soft-skills от 21 век (творческо и
критично мислене, ефективна
комуникация, работа в екип и
сътрудничество в междукултурна среда).
След това и след като всички материали бъдат разработени и
преведени, ще започнем фазата на тестване, в която със
сътрудничеството на експерти, обучители и студенти ще
прегледаме материалите и като вземем предвид техните мнения,
ще бъдат направени необходимите подобрения направени.
Имаме и нашия уебсайт www.elmetproject.eu и нашите социални
мрежи Facebook (Elmet) и Instagram (Elmetproject), към които,
разбира се, ви каним да се присъедините към нас, за да се
запознаете с всички новини от проекта.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

През следващите месеци ще пилотираме инструментариума. Фазата
на тестване ще включва:
- Валдиране с експерти: от 1 декември 2021 г. до 28 февруари 2022 г.,
10 C_VET експерти от страна, специалисти по методологии за активно
обучение, в трите теми, избрани за ескейп стаите или в дигиталното
образование, ще валидират ИНСТРУМЕНТАРА
-Тестване на инструментариума: От 1 декември 2021 г. до 31 май 2022
г. всяка страна ще тества разработените стаи за бягство с 6 обучаеми в
неравностойно положение (безработни, нискоквалифицирани и др.) и
15 C_VET обучители.
Ако искате да се включите в пилотирането, пишете на
Nevena.Rakovska@gmail.com! Участниците ще получат сертификати.
Междувременно ще продължим с разпространението на резултатите,
а на срещата ни във Волос, планирана през юли 2022 ще обсъдим
събраната обратна връзка и необходимите промени.
@Elmetproject
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