
Στόχος του προγράμματος:
Το πρόγραμμα DEMETRA θα επεξεργαστεί μια κατάρτιση με βάση 
την εργασία για εταιρικούς συμβούλους / εκπαιδευτές στον τομέα των 
πλαστικών και της συναφούς βιομηχανίας για να τους υποστηρίξει ώστε 
να είναι σε θέση να προσαρμοστούν τεχνικά στις ταχέως μεταβαλλόμενες 
προκλήσεις σε αυτόν τον βιομηχανικό τομέα. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί 
ένας Μεθοδολογικός Οδηγός που θα περιλαμβάνει στοιχεία σχεδιασμού 
παιχνιδιών που θα εισαχθούν στην καθημερινή διδασκαλία, προκειμένου 
να αυξηθεί το κίνητρο της Γενιάς Z στην επαγγελματική κατάρτιση.

Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος: 
• Ένας κατάλογος ικανοτήτων για εταιρικούς συμβούλους / εκπαιδευτές, βασισμένος σε έρευνα προς τη γενιά Ζ 

και σε ομάδες συνεντεύξεων με φοιτητές που ασχολούνται με τη μεθοδολογία WBL, με εταιρικούς συμβούλους 
/ εκπαιδευτές και με διευθυντές επιχειρήσεων / στελέχη της βιομηχανίας ή της εκπαίδευσης.

• Εκπαιδευτικό υλικό αποτελούμενο από Οδηγό, Μεθοδολογία, το οποίο εφαρμόζει προσέγγιση βασισμένη 
στο gamifi cation και μια συλλογή περιπτωσιακών μελετών που περιέχει τις καλύτερες πρακτικές του WBL στη 
βιομηχανία πλαστικών.

• Η κατάρτιση των εταιρικών συμβούλων / εκπαιδευτών θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη 
Σλοβακία με έμφαση στη δημιουργία και την προσαρμογή μεθοδολογίας gamifi cation καθώς και σε παιχνίδια 
κατάστασης στις πρακτικές του WBL. Είναι μια πιλοτική εκπαίδευση, κατά την οποία οι σύμβουλοι εταιρειών 
θα εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους που αποκτήθηκαν στο WBL στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, 
υποστηριζόμενες εποπτικά από την Ουγγαρία.
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Η πρώτη μας Διακρατική 

Συνάντηση έλαβε χώρα στη 

Βουδαπέστη, Ουγγαρία, στις

14-15 Δεκεμβρίου, 2017

εταίρος



Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 
του 2018, οι εταίροι του προγράμματος 
εργάστηκαν για τη διεξαγωγή έρευνας, τόσο σε 
μορφή ερωτηματολογίων όσο και συνεντεύξεων με 
εταιρικούς συμβούλους, φοιτητές που υποβάλλονται 
σε διαδικασίες WBL και υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων (στελέχη επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες, 
στελέχη εμπορίου και εκπαίδευσης). 

Τους επόμενους 3 μήνες, οι εταίροι του 
προγράμματος θα αναλύσουν τις διακλαδικές και 
πολλαπλές ικανότητες και θα σκιαγραφήσουν τις 
κατευθύνσεις ανάπτυξης των εταιρικών συμβούλων. Στη 
συνέχεια θα σχεδιάσουν έναν κατάλογο ικανοτήτων για εταιρικούς συμβούλους βασισμένο σε αυτόν.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: 

www.demetraproject.eu

Ή επικοινωνήστε με τον τοπικό μας συνεργάτη:

Andrea Kövesd TREBAG andrea.kovesd@trebag.hu
Lilla Udvarosné Hajdár PEMU lilla.hajdar@pemu.hu 
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