NEWSLETTER II
Έργο SGAG

Σχετικά με το έργο
Το έργο SGAG (Skill Generator Assessment Game) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο
για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου SGAG
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα ψηφιακά μαθήματα (e-Course) και το
παιχνίδι (Game). Το e-Course (όπως και το Game) αποτελείται από 5 ενότητες με τις
αντίστοιχες διαπροσωπικές δεξιότητες. Τα μαθήματα και το παιχνίδι θα μεταφορτωθούν
στη πλατφόρμα e-learning του SGAG. Το παιχνίδι θα χρησιμεύσει ως ένα εργαλείο
αυτοαξιολόγησης για τους μαθητές οι οποίοι θα είναι, βάσει του σκορ τους, ικανοί να
αποφασίσουν ποιο μάθημα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Το παιχνίδι
προσομοιώνει πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην
καθημερινότητά τους. Οι νέοι μπορούν να ταυτιστούν με τα πρόσωπα του παιχνιδιού
και να παίξουν με βάση τη διαίσθησή τους. Η δομή και οι κανόνες του το καθιστούν
εύκολο στην κατανόηση και επιτρέπουν στους μαθητές να επικεντρωθούν στην
ανάπτυξη κάθε δεξιότητας σε βάθος, καθώς τους επιτρέπει να δουν το αποτέλεσμα των
επιλογών τους και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον τους.
Το περιβάλλον του παιχνιδιού στην πλατφόρμα e-learning του SGAG είναι ο πλέον
ελκυστικός τρόπος μάθησης και δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για τη συμμετοχή των
παικτών (μαθητές/τριες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΕΕΚ).

1. Εικόνες από το περιβάλλον του παιχνιδιού

Ενότητες Μαθημάτων/Παιχνιδιού και σχετικές δεξιότητες

Ομαδική
Εργασία

Δεξιότητες
Οργάνωσης

Ηγεσία

Προσαρμοστικότητα στην αλλαγή

Προσανατολισμός
στο αποτέλεσμα

Επικοινωνία

Προγραμματισμός

Διαχείριση
Συγκρούσεων

Επίλυση
προβλημάτων

Πρωτοβουλία

Ενεργητική
ακρόαση

Συνεχής
Βελτίωση

Διαχείριση
άγχους

Έρευνα και
συλλογή
πληροφοριών

Βιωσιμότητα

Δημιουργία
Ομάδας

Λήψη
Αποφάσεων

Υπευθυνότητα

Δημιουργικότητα
Καινοτομία

Διαχείριση
Χρόνου

Πολιτισμική
προσαρμοστικότητα

Ικανότητες
Αναλυσης

Ανάθεση έργου/
Ενδυνάμωση

Ευελιξία /
Αλλαγή
νοοτροπίας

Κριτική Σκέψη

Συνάντηση των εταίρων σε Ιταλία και Ελλάδα
Η 2η συνάντηση των εταίρων, που
φιλοξενήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας από την
Aregai, διεξήχθη στις 10 και 11 Μαΐου 2016.
Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την
μεθοδολογία και την παραγωγή των
ψηφιακών μαθημάτων και του παιχνιδιού.

Η 3η συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στην
Αθήνα από την ERFC, διεξήχθη την 1η και 2η
Σεπτεμβρίου 2016. Οι εταίροι παρουσίασαν
την πρόοδο των εργασιών τους όσον αφορά
τα παραδοτέα του έργου και συζήτησαν
σχετικά με την οριστικοποίηση των κύριων
προϊόντων.

Εταίροι του έργου
Η TEMPO Training and Consulting είναι πρωτοπόρος
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη στελέχωση και
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τσεχία.
Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε πελάτη έχει
μεγάλη αξία για την Tempo, ειδικότερα, όσον αφορά
την επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και με
τους δυνητικούς υποψηφίους.

Η Aregai Terre di benessere είναι μια Ιταλική μη
Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία προάγει την
ευεξία και την αειφορία, όπως την εξυπηρέτηση τόσο
των βιοτικών, όσο και δευτερευουσών ανθρώπινων
αναγκών. Η Aregai ανέπτυξε μια καινοτόμο
μεθοδολογία διαχείρισης και βελτίωσης της
επιχειρηματικής εικόνας που ονομάζεται LICET.

Το ITS Turismo είναι ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα
στην Ρώμη, το οποίο δραστηριοποιείται στην
εκπαίδευση και έρευνα στο τομέα του πολιτισμού και
του τουρισμού. Το ITS Turismo παρέχει το πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών (master) στην ειδίκευση
«Προώθηση και μάρκετινγκ της τουριστικής

For further information please visit the following pages:
Web: http://sgag.eu/
Facebook: SGAG - Skill Generator Assessment Game
Twitter: https://twitter.com/SGAG_Game

Η Biedriba Eurofortis είναι πολυπολιτισμική μη
Κυβερνητική Οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται
στην συνεχή εκπαίδευση των σχολείων, των
επιχειρήσεων και της κοινωνίας, υποστηρίζοντας την
ανάπτυξη διαφόρων ικανοτήτων, καθώς και
προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Ιδρύθηκε στην Ρίγα και δραστηριοποιείται ενεργά σε
Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα.

Το Πανεπιστήμιο του Lodz ιδρύθηκε το 1945 και
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα
Πολωνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και ένα
πρωτοπόρο πανεπιστήμιο σε εκπαιδευτικά ζητήματα.
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σε 60
ειδικότητες και 170 τομείς εξειδίκευσης.

Η ERFC είναι μη Κυβερνητική Οργάνωση, με βασική
επιδίωξη την προώθηση της καινοτομίας και
οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στην Ευρώπη
και παγκοσμίως, με έμφαση στον έλεγχο του
αντικτύπου της ανθρώπινης δραστηριότητας στο
περιβάλλον, την ενδυνάμωση των περιφερειακών
πόρων και την πρόληψη κινδύνων. Η έδρα της είναι
στην Ελλάδα και διαθέτει παραρτήματα στο Βέλγιο
και το Μαυροβούνιο.
Η eLearning & Software, η οποία βρίσκεται στο Arad
της Ρουμανίας, είναι μια ιδιωτική εταιρεία
εξειδικευμένη στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και
Πληροφορικής και το E-learning. Το χαρτοφυλάκιο
της περιλαμβάνει λύσεις ψηφιακής εκπαίδευσης, εξ
αποστάσεως
εκπαίδευση,
διαχείριση
έργων,
διαδικτυακή τεκμηρίωση, ανάπτυξη περιεχομένου
ψηφιακής εκπαίδευσης, φιλοξενία πλατφόρμας
Moodle
και
εκπαίδευση
εκπαιδευτών
και
διαχειριστών της πλατφόρμας.

For further information please visit the following pages:
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