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Rural+ Ενημερωτικό Δ ελτίο

Σε αυτό το τεύχος
ΙΟ 1: Χάρτης Αναγκών
IO2: Υλικά Εκ π αίδευσης

IO-1
Χάρτης Αναγκών

Το έργο Rural + έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο του στόχο. Ο Χάρτης αναγκών,
ένα ερευνητικό έγγραφο που προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης των μαθητών
ΕΕΚ και των αντίστοιχων πεδίων εργασίας τους έχει ολοκληρωθεί.
Οι εταίροι από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία)
διερεύνησαν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπαίδευση στον τομέα της
ΕΕΚ τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι μια συγκριτική μελέτη που
επισημαίνει κοινά πλεονεκτήματα και αδυναμίες της εκπαίδευσης ΕΕΚ στις
χώρες των συμμετεχόντων οργανισμών και θέτει προβληματισμούς σχετικά με
τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές της ΕΕΚ. σε ευρωπαϊκές
συνθήκες.
Επιπρόσθετα, ο Χάρτης Αναγκών θέτει το γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο
οποίο θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό αυτού του έργου. Το πλαίσιο
χωρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες τις δεξιότητες Επιχειρηματικής
Δεοντολογίας (Business Etiquette skills), τις δεξιότητες Μαθαίνω πως να
Μαθαίνω (Learning How to Learn skills) και τις δεξιότητες Επαγγελματικού
Ψηφιακού Γραμματισμού (Professional Digital Literacy skills)

O Χάρτης Αναγκών θα είναι σύντομα διαθέσιμος δωρεάν , και θα
μεταφραστεί ε π ίσης στις γλώσσες των εταίρων καθώς και στα Αγγλικά , σε
λίγες
ημέρες
στον
ιστότο π ο
του
έργου
Rural
+
(https://ruralpluslearning.net/). Μείνετε λοι π όν συντονισμένοι !

Το δεύτερο πνευματικό παράγωγο βρίσκεται υπό κατασκευή. Οι εταίροι
εργάζονται για να παράξουν τα Υλικά Εκπαίδευσης που θα πλαισιώσουν
τους τρεις άξονες μάθησης, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των
εκπαιδευτών ΕΕΚ να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.
Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα συνδυάζει συνεδρίες ηλεκτρονικής μάθησης με
δραστηριότητες στην τάξη, καλύπτοντας τις ανάγκες εκπαίδευσης των
μαθητών ΕΕΚ σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται στη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας και περαιτέρω στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

IO-2
Υλικά Εκ π αίδευσης

Ο στόχος είναι να καλυφθούν οι απαιτήσεις των 3 μαθησιακών αξόνων,
δηλαδή της Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (Business Etiquette skills), τις
δεξιότητες Μαθαίνω πως να Μαθαίνω (Learning How to Learn skills) και
τις δεξιότητες Επαγγελματικού Ψηφιακού Γραμματισμού (Professional
Digital Literacy skills).
Το Εκπαιδευτικό Υλικό περιλαμβάνει εργαλεία και τεχνικές που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την ολοκλήρωση των 3 μαθησιακών
αξόνων, τόσο ως αυτόνομα μαθήματα όσο και ως παραρτήματα σε άλλους
τομείς.
Επιπλέον, οι εταίροι αναπτύσσουν έναν εκπαιδευτικό οδηγό που
προσφέρει οδηγίες για τη διαδικασία μάθησης, τον οποίο μπορούν να
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και οι μέντορες της ΕΕΚ
κατά την διδασκαλία των τριών μαθησιακών αξόνων βιωματικών
μαθησιακών διαδικασιών.

Οι εταίροι
--ΜΚΟ που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της
ρουμανικής
αγροτικής
περιοχής,
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων
(ACoRRomania Calarasi Branch)
- Συμβουλευτική ταιρεία και πάροχος κατάρτισης
που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ΕΕΚ και στη
διαχείρηση
ευρωπαϊκών
έργων
(Mixt
SourceManagement NGO)
-ΜΚΟ, που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της
ιταλικής αγροτικής περιοχής και των κατοίκων της
(Polygonal ΜΚΟ)
-Πάροχος εκπαίδευσης από την Κύπρο με εμπειρία
στην ΕΕΚ, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ανθρόπινων πόρων (Stando).
- Δομή ΕΕΚ στην αγροτική περιοχή της
Πορτογαλίας

