ECHOO PLAY verkefnið vill þróa, prófa, laga og innleiða
glænýja aðferðafræði sem gæti styðja kennara til að beina
nemendum að starfsframa og efla leiðsagnarhlutverk sín.
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Evrópskur starfsráðsgjafar- og atvinnuleitarleikur

Hefurðu áhuga á betri starfsráðgjöf og leiðbeiningum?
Ert þú kennslufræðingur/þjálfari/kennari/leiðbeinandi?
Við erum viss um að útkoman geti hjálpað þér við kennslu.
Myndir þú vilja gera eitthvað til að hjálpa og benda
námsmönnum á starfsferla og betri ráðningarhæfni?
Hefurðu áhuga á ókeypis kennsluefni?
Hefurðu áhuga á að innleiða leiki í starfsráðgjöf?
Fylgstu með okkur!

HVAÐ ÆTLUM VIÐ AÐ GERA?
Við erum fimm samstarfsaðilar sem störfum saman víða úr
Evrópu – Íslandi, Ítalíu, Finnlandi og Frakklandi. Samstarfið
samanstendur af samstarfsaðilum sem koma frá mismunandi
löndum og hagsmunaaðilum þeirra, með samlegðargetu til að
ná til mjög stórra og fjölbreyttra áhorfenda.
Afurð verkefnisins verða gefnar út sem opið kennsluefni á fimm
ólíkum tungumálum með augljósum ávinningi þegar kemur að
miðlun og hagnýtingar á niðurstöðum verkefnisins.
Markmið okkar er að þróa, prófa, aðlaga og innleiða nýja aðferð
sem getur stutt kennara til að beina námsmönnum að
hentugum starfsferlum og hlúa að ráðgjafahlutverki þeirra.
Hvernig mun þetta gerast?
Við gerum þarfagreiningu með því að kanna og finna þörf fyrir
betri ráðningarhæfni í löndum allra samstarfsaðila.
Verkfærataska og leiðbeiningar um LEGO® kubba til að finna
starfsferil við hæfi. Þetta er góð nálgun til að „opna hugann“,
nokkuð sem gagnast við að finna og velja starfsferilstefnu fyrir
sérhvern námsmann.

Glænýtt borðspil fyrir atvinnuleit sérhannað í tengslum við
námsmanninn og þarfir markaðsins.
Rannsóknarskýrsla um aðferðafræði og kennslufræði sem
notuð er.
Samfélag sérfræðinga fyrir glænýtt faglegt starf sem „European
Career and Orientation Play leiðbeinandi og þjálfari“ vottað af
ECVET og EUROPASS kerfunum.
Vefsíða sem inniheldur blogg og samfélagsmiðlun og inniheldur
gagnagrunn með námsefni sem hefur verið þýtt yfir á ólík
tungumál.

NIÐURSTÖÐUR OKKAR
Megin útkoma okkar verður þekking. Við munum gera hana
aðgengilega fyrir stærri hóp.
Við ætlum okkur að kynna sterka nýsköpun, skapandi og
truflandi nálganir og aðferðir fyrir fullorðinsfræðslu sem byggir
á námsleikjum með LEGO® kubbum og borðspili sem notuð
verða til að skapa framúrskarandi nýtt kerfi sem stefnir að því
að finna betri starfsferil og efla fólk í atvinnuleit.
Markhópurinn eru kennslufræðingar (kennarar, þjálfarar,
prófessorar, einkakennarar og leiðbeinendur) sem þurfa nýjar
aðferðir og nálganir sem höfða til þess sem námsmenn þeirra
þurfa þegar kemur að ráðningarhæfni, en einnig fyrir fullorðinsfræðslu sem heild, háskólamenntun, vinnumálastofnanir, ráðningastofur og símenntunarstöðvar.
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