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A szakképzés megújítása web 2.0 alapú játékkal a mozgássérültek munkavállalási esélyeinek növelése érdekében

Úgy érzed, hogy a hagyományos oktatás már nem elég?
Csatlakozz az IVETAGR projekthez – egy olyan módszertant dolgozunk ki, amelynek
célja, hogy a résztvevők nem formális tanulási helyzetben, játék során, kreatív
gondolkodással az internet adta lehetőségeket kihasználva készségeket sajátítsanak el,
és sajátos ismeretekre tegyenek szert (pl. önéletrajzírás, tájékozódás), amelyekkel
munkavállalási esélyeik nőnek. Ezen felül angol nyelvi képzésben kezdő (A1 szintű)
nyelvtudáshoz jutnak. A résztvevő fiatal és aktív korú mozgássérült játékosokat
mentorok segítik.
„Szükség van rá, hogy ki tudjunk lépni a hétköznapi gondolkodási sémákból,
szükség van a szemléletváltásra.”

A tanulás manapság már nem pusztán a tudás megszerzését, hanem
készségek elsajátítását jelenti, amelyhez sokszor a közösségi tudás
felhasználásával jutunk. A hálózati tanulás legjobb eszközei a weben
meglévő közösségi hálózatok.
Kreatív vagy?
Innovatív és kreatív gondolkodásra lesz szükség a játék létrehozásához, és ennek az
újszerű gondolkodásmódnak az elsajátításához. Fontos, hogy a feladatokhoz a közösségi
hálózati szolgáltatásokat is (pl. facebook, YouTube, Google térkép, online játékok stb.)
ötletesen használd fel.
„Főként az tetszik, hogy most kitalálunk egy módszertant, egy sémát, amelyet
majd bárhol, bárki feltölthet bármilyen tartalommal. Tehát ez nem csak egy
sima játék, ugyanis változtatható, személyre szabható”

A projekt része a web 2.0 érzékenyítés - vagyis a mentorok és a
játékosok megtanítása a közösségi médiák használatára. Egyetlen
elvárásunk van: a facebookon létre kell majd hoznod egy profilt.

Képes vagy elengedni a fantáziád?
A játék kidolgozásánál nincsenek előre kijelölt határok – a feltételeket Te szabod.
Közösen kidolgozunk egy alaptörténetet, amelyet saját elképzeléseidnek megfelelően
alakíthatsz.
„Lehetőségem van a klienseim igényeinek és képességeinek megfelelően
alakítani a feladatokat, annak a célnak az elérése érdekében, hogy ők
megtalálják a számukra megfelelő munkát.”

Megtanulod a módszertant, amelyet a munkád során sikeresen tudsz
hasznosítani. A későbbiekben bármilyen szituációra, témára egyedül
is képes leszel játékot létrehozni.

Szeretsz játszani?
A Te segítségeddel a játékosok egy hős bőrébe bújnak, és változatos feladatokat kell
teljesíteni, eközben felfedezik az önálló gondolkodás és cselekvés, a munkakeresés és a
web 2.0 világát.
„A gyerekek a játék során szocializálódnak, ügyesednek, tanulnak és ami a
legjobb, hogy a játék során megszerzett képességeket úgy sajátítják el, hogy
az soha nem vész el. Ezért jó az IVETAGR is, mert ez is egy játék, melynek
során rengeteg mindent lehet megtanulni könnyen, nekünk, FELNŐTTEKNEK.”

A projektben változatos eszközöket fogunk kidolgozni a játék
létrehozásához. A célunk nem elsősorban a történet létrehozása,
hanem a módszertan elsajátítása és az eszközrendszer kialakítása.
Szeretsz csapatban együttműködni?
Az információs korszak új tanulási elmélete a hálózati tanulás, amelyben az elektronikus
eszközökkel támogatott információcsere kap szerepet. A játék történetét, eszközeit most
kezdjük el kidolgozni a ti elvárásaitoknak megfelelően. A történetbe a szakterületedet,
érdeklődési körödet, elképzeléseidet építjük be. A munkatanácsadók segítségével a
feladatokat a munkavállaláshoz szükséges készségek megszerzése irányába tereljük, és a
legfontosabb dokumentumtípusok kitöltését is megtanítjuk (pl. önéletrajz).
„Mindenki megtalálhatja az elképzeléseinek, kreativitásának, habitusának,
szabadidejének, szakterületének vagy érdeklődési körének megfelelő
építőkockákat, és ezekből közösen építkezünk..”

Mindenki tudására szükség van, egyszerre lehet tanulni másoktól,
megtapasztalni újdonságokat és tanítani másokat.

Tanulj! – Tapasztalj! – Taníts!
A mentorok elsajátítják a módszertant, a web 2.0 használatát, eközben közösen
kidolgozzák a történetet. Az angol nyelvi modul végigjátszásával A1 szintű angol
nyelvtudáshoz is juthatnak. Jövő év első felében a hozzájuk tartozó résztvevőket segítik
a játék végigjátszásban, és a visszajelzések szerint elvégzik a szükséges korrekciókat.
A megvalósítást segítik az általunk szervezett workshopok, amelyeket a mentorok
igényeihez alakítunk, ezen kívül folyamatos és aktív eszmecsere zajlik a facebookon egy
zárt csoportban.
„Ez egy egyedülálló módszer; tanítok és tanulok!!!”

A módszertan kidolgozása során megtanulod azt alkalmazni, a
munkád megkönnyítése érdekében – ezzel időt és energiát
spórolhatsz, új eszközöket és szemléletet kapsz.
Keresünk:
Jelentkezés:
Facebook:
Információ:
Egyéb:

Szakképzésben oktató pedagógusokat, munkatanácsadókat, szociális munkásokat,
szociálpedagógusokat vagy a szakirányú oktatásban résztvevőket.
2011. november 21-ig e-mailben vagy a facebookon
www.facebook.com/ivetagrprojekt
Zalabai Csilla, projektasszisztens zalabai.csilla@motivacio.hu, 06 20 383 6352
A projektben való részvétel ingyenes!

Köztünk a helyed! - a projekthez további mentorokat keresünk
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az
abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

