
Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3
Οκτώβριος 2019 

DEMETRA 
Ανάπτυξη Κατάρτισης Μεθοδολογίας για τους Εκπαιδευτές Εταιρειών που παρέχουν Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα Εργασίας στο Πλαστικό και Σχετικό Βιομηχανικό Τομέα, Αριθμός προγράμματος  
N°:  2017-01-HU01-KA202-035951

Λέξεις κλειδιά: 
Εργαλεία Gamifi cation & Μελέτη περιπτώσεων & Πιλοτική Εκπαίδευση & Εκπαίδευση μεντόρων

ΕΤΑΙΡΟΣ

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
• Η δημιουργία ενός καταλόγου ικανοτήτων για εταιρικούς μέντορες / εκπαιδευτές, βασισμένο σε έρευνα γραφείου για 

τη γενιά Z και σε ομάδες συνεντεύξεων με φοιτητές που έχουν εμπειρία στη μεθοδολογία WBL, με εταιρικούς μέντορες 
/ εκπαιδευτές και με διευθυντές επιχειρήσεων / στελέχη της βιομηχανίας ή της εκπαίδευσης.

• Η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού υλικού που αποτελείται από έναν οδηγό, μια μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζει 
τεχνικές gamifi cation και μια συλλογή μελετών περιπτώσεων που περιέχει τις καλύτερες πρακτικές WBL στον τομέα των 
πλαστικών και των συναφών βιομηχανιών.

• Η κατάρτιση εταιρικών μέντορων / εκπαιδευτών στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία με έμφαση στον τρόπο 
δημιουργίας και προσαρμογής της μεθοδολογίας gamifi cation, καθώς και των παιχνιδιών σε πρακτικές μάθησης 
βασισμένης στην εργασία. 

• Η διεξαγωγή πιλοτικής εκπαίδευσης, κατά την οποία οι μέντορες εταιρειών θα εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, υποστηριζόμενες υπό 
εποπτεία στην Ουγγαρία.

Δραστηριότητες:
Τους τελευταίους μήνες, εκπαιδευτήκαμε στο πως να παιχνιδοποιήσουμε  την εκπαιδευτική διαδικασία και εφαρμόσαμε 

και καθοδηγήσαμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο κατάρτισης για εταιρικούς συμβούλους/ εκπαιδευτές προκειμένου να τους 
υποστηρίξουμε ώστε να είναι σε θέση, παιδαγωγικά, να προσαρμοστούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 
βιομηχανικού τομέα.

Ανάπτυξη του μοντέλου Gamifi cation Demetra:
Οι βασικές αξίες της προσέγγισής μας είναι: ενεργή συμμετοχή, αντίληψη, συμμετοχή, ασφάλεια, ανάληψη ευθύνης. Στόχος μας 

ήταν να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα κυρίως υποβάλλοντας τους συμμετέχοντες και καθοδηγώντας τους μέσα από δύσκολες 
καταστάσεις και ασκήσεις που παρουσιάζουν μια ευκαιρία για βιωματική μάθηση. Στόχος των διαδικασιών είναι η ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τους πόρους της ομάδας, δημιουργώντας και διατηρώντας μια καλή διάθεση και μια θετική ατμόσφαιρα.
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Εκπαιδεύσεις: 

Οι συναντήσεις του έργου μας: 
Η δεύτερη εκπαίδευση των εταίρων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25.02-01.03.2019 στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για μια 

εκδήλωση διάρκειας 5 ημερών στην Ουγγαρία με 12 συμμετέχοντες, επικεντρωμένη στο πώς να εφαρμοστούν οι τεχνικές 
του gamifi cation στην πρακτική άσκηση και να αναθεωρήσει και να δοκιμάσει τα αναπτυγμένα εκπαιδευτικά υλικά και να 
εκπαιδεύσει το εκπαιδευτικό προσωπικό των συνεργατών μας στο το πώς θα το παραδώσει σε εταιρείες σε διάφορες χώρες.

Η πέμπτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Cluj-Napoca (Ρουμανία), μεταξύ 7-8 Οκτωβρίου 2019.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο DEMETRA, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.demetraproject.eu 

ή τη σελίδα μας στο FB:  
https://www.facebook.com/D-e-M-e-T-R-a-146037012760888/

Ή επικοινωνήστε με τον τοπικό μας συνεργάτη:

Andrea Kövesd TREBAG andrea.kovesd@trebag.hu

Lilla Udvarosné Hajdár PEMU lilla.hajdar@pemu.hu 

Veronika Doležalová A-OMEGA project@a-omega.sk

Alin Zapartan ENERGOM alin.zapartan@energom.ro

Ana Pantea BBU anapantea@yahoo.com

Γρηγόρης Χατζηαντωνίου IDEC grigoris@idec.gr

Gábor Farkass MMSZ farkassg@huplast.hu
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