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GVETS: Παρουσιάζοντας την ανάπτυξη 

παιχνιδιών(gamification) στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών και των 

Κοινωνικών Λειτουργών στην προστασία και υποστήριξη 

των παιδιών των μεταναστών. 

Το πρόγραμμα GVETS στοχεύει στην ανάπτυξη διεπιστημονικού 

προγράμματος δημιουργίας ικανοτήτων μέσω της ανάπτυξης 

παιχνιδιών(gamification)  για νέους επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά σε περιβάλλοντα μετανάστευσης. Σκοπός αυτού του 

προγράμματος είναι να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 

αποτελεσματικές στρατηγικές για τον εμπλουτισμό βασικών 

ικανοτήτων των επαγγελματιών, καθώς και να αυξήσει τα κίνητρα για 

την εκπαίδευση ενηλίκων παρέχοντας ένα διαδραστικό μαθησιακό 

περιβάλλον. 

Το οικοσύστημα ικανοτήτων και το μεθοδολογικό πλαίσιο  

Το πρώτο μας προϊόν είναι μια ερευνητική εργασία σε μορφή διαδικτυακού 

βιβλίου και περιέχει μια ανάλυση σχετικά με τη τελική έκθεση υφιστάμενης 

κατάστασης στις 7 χώρες της κοινοπραξίας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά 

με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές που 

απευθύνονται στους επαγγελματίες ασχολούμενους με παιδιά σε περιβάλλοντα 

μετανάστευσης. Το διαδικτυακό βιβλίο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος. 

Ευρήματα 

Μεταξύ των κύριων ευρημάτων ανακαλύφθηκε πως παρόλο που υπάρχουν (ή 

έχουν υπάρξει) αξιόλογα παραδείγματα εκπαίδευσης στο τομέα της κοινωνικής 

εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον, οι περισσότερες εκπαιδεύσεις έχουν 

υπάρξει ως μέρος προγραμμάτων, επομένως η συνοχή των εκπαιδεύσεων δεν 

εγγυείται. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια ανάγκη για μια πιο συστημική και ολιστική 

προσέγγιση σχετικά με την εκπαίδευση και την υποστήριξη επαγγελματιών που 

ασχολούνται  με παιδιά με παιδιά σε περιβάλλοντα μετανάστευσης. 
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Τα πιο σημαντικά στοιχεία της νέας εκπαίδευσης θα είναι: 

 Εργασιακές δεξιότητες και πρακτικές γνώσεις 

 Επίλυση συγκρούσεων/προβλημάτων  

 Πρακτικές και εργαλεία αυτογνωσίας 

 Πρόσωπο με πρόσωπο καθώς και διαδικτυακά στοιχεία μάθησης 

 

Συζητήσεις Ομάδας Εστίασης 

Ως μέρος της προκαταρτικής έρευνας, 

συζητήσεις ομάδων εστίασης 

πραγματοποιήθηκαν από όλους τους 

εταίρους. Αυτές οι συζητήσεις έδωσαν 

στους ερευνητές και στους 

εκπαιδευτές μια μεγάλη και σχετική 

ευκαιρία να συμπεριλάβουν μέλη των 

ομάδων στόχων και ενδιαφερόμενους 

στην ανάπτυξη σε ένα αρχικό στάδιο. 

Οι συμμετέχοντες των ομάδων 

εστίασης όχι μόνο παρείχαν σημαντικά 

δεδομένα στην έρευνα, αλλά επίσης 

έδειξαν ενδιαφέρον στην εκπαίδευση 

του GVETS για μια μελλοντική 

συμμέτοχή είτε ως εκπαιδευόμενοι είτε 

ως πάροχοι εκπαίδευσής. 

 

  

Τα επόμενα βήματα 

 Ανάπτυξη της διδακτέας ύλης του GVETS και της εργαλειοθήκης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET) που σχετίζονται με τους Πόρους 

Απόκτησης Βασικών Δεξιοτήτων. 

 Προετοιμασία εργαλείων εκτίμησης δεξιοτήτων    

 Ανάπτυξη του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  

 3η Συνάντηση του προγράμματος στη Φλωρεντία, Ιταλία 

 Πρόγραμμα κοινής κατάρτισης προσωπικού 5 ημερών 
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