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Το Code RED είναι ένα συναρπαστικό
ευρωπαϊκό Έργο που έχει αναπτυχθεί ως
απάντηση στα υψηλά επίπεδα πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου καθώς και του
αποκλεισμού από την εκπαίδευση, που συχνά
οδηγούν στην ανεργία, τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσα από μια σειρά από διαδραστικές συνεδρίες, θα
εξακριβωθούν οι αιτίες της εγκατάλειψης και του αυτοαποκλεισμού από την εκπαίδευση.
Θα
ακολουθήσει
πρόγραμμα
εργαστηρίων
σχεδιασμού παιχνιδιών, στο οποίο έφηβοι και νέοι
ενήλικες από την πιο πάνω ομάδα-στόχο, θα λάβουν
εκπαίδευση και υποστήριξη για να δημιουργήσουν
εκπαιδευτικά παιχνίδια για υπολογιστές, καθώς και
χωροευαίσθητα παιχνίδια για φορητές συσκευές. Τα
παιχνίδια, σε συνδυασμό με ένα σχέδιο μαθημάτων, θα
προσφέρουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και θα
επιτύχουν άρση των εμποδίων στην απασχόληση που
αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες.

Η διαδικασία του από κοινού σχεδιασμού
παιχνιδιών έχει αποδειχθεί επιτυχής σε άλλα
ευρωπαϊκά Έργα και μεταξύ άλλων επιτυγχάνει:
• Επιστροφή στην εκπαίδευση
• Αύξηση
εμπιστοσύνης,
κινήτρων
και
αυτοεκτίμησης
• Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και
ψηφιακών δεξιοτήτων
• Αποτελεσματική ομαδική εργασία και
δεξιότητητες επίλυσης προβλημάτων σε
ομάδες
• Αύξηση της απασχολησιμότητας

Tα αποτελέσματα και προϊόντα του Έργου Code RED θα είναι:
• Δύο (2) πόροι διαδραστικής μάθησης για υπολογιστές γραφείου
• Δύο (2) πόροι διαδραστικής μάθησης για φορητές συσκευές
• Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με απασχολησιμότητα που θα περιλαμβάνει σύνολο βασικών
δεξιοτήτων σε σχεδιασμό ηλεκτρονικών παιχνιδιών
• Ένα προσβάσιμο διαδικτυακό χώρο
• Ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτών

Εάν δουλεύετε με νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο εγκατάλειψης ή αποκλεισμού από την
εκπαίδευση και σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε σε αυτό το καινοτόμο Έργο, τότε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω
του ιστοχώρου: http://www.codered-project.eu
ή συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook: www.facebook.com/codered.project.eu
ή/και στο Twitter: twitter.com/followcodered
Το Έργο Code RED (UK/13/LLP-LdV/TOI-678) συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπο-πρόγραμμα Leonardo Da Vinci,
TOI. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει επί των
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

