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GVETS: Sužaidybinimo panaudojimas profesiniame mokyme ir
kvalifikacijos kėlime profesionalams, dirbantiems vaikų
migrantų apsaugos ir paramos srityje
GVETS projektu siekiama, naudojant sužaidybinimo metodo elementus, sukurti
interaktyvią internetinę mokymų programą, skirtą profesionalams,
dirbantiems vaikų migrantų apsaugos ir paramos srityje. Projekte keliamas
tikslas sukurti ir įgyvendinti efektyvias įgūdžių lavinimo strategijas, kuriomis
galėtų pasinaudoti profesionalai ir paskatinti suaugusiųjų dalyvavimą
kvalifikacijos kėlime, pasiūlant įtraukią mokymosi aplinką.

Besibaigiant du metus trukusiam GVETS projektui buvo sukurti visi suplanuoti projekto
rezultatai: išanalizuota tikslinės grupės galimybių kelti kvalifikaciją situacija kiekvienoje
šalyje (IO1); sukurta mokymų programa ir ji realizuota e-mokymosi platformoje, sukurti
vertinimo ir validavimo įrankiai (IO2,3,4); parengtas programos adaptavimo ir politikos
tobulinimo paketas (IO5).
Kas vyko paskutiniame projekto etape:

GVETS e-mokymosi platforma ir aplikacija
Mokymosi programa siekiama padėti profesionalams tobulinti gebėjimus 7 skirtingų temų
modulių pagalba: migracija, vaiko teisių apsauga, krizių valdymas, konsultavimas, kritinis
socialinis darbas, minkštieji socialinių darbuotojų įgūdžiai ir skaitmeniniai gebėjimai.
Moduliai apima tiek teorinę medžiagą, tiek praktines veiklas, tiek atvejo analizes ir
praktines užduotis skirtas profesiniam besimokančiųjų tobulėjimui. Dalis modulių buvo
išversta į Lietuvių kalbą (Kritinis ir konstruktyvus socialinis darbas; Socialinių darbuotojų
dirbančių su vaikais migrantais įgūdžiai; Socialinis darbas skaitmeninėje eroje). Emokymosi platforma buvo ištestuota, peržiūrėta, ir yra nemokamai prieinama visiems
susidomėjusiems. Papildomai dar buvo sukurta nemokama mobili aplikacija „GVETS“,
kurioje randamas platformos turinys.
Be mokymosi galimybių, platformoje taip pat yra pokalbių erdvė, kur dalyviai gali
bendrauti žinutėmis, dalintis patirtimis ir kurti tinklus, tam naudodami asmeninių žinučių,
skelbimų ir grupių formatus.
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Sklaidos renginiai
Siekiant išplatinti informaciją apie projekto rezultatus ir gauti
grįžtamąjį ryšį, visose projektą įgyvendinančiose šalyse vyko
sklaidos renginiai. Dauguma partnerių renginius organizavo
panašiu formatu: buvo pristatyti projekto rezultatai, projekto
interneto svetainė ir mokymų platforma, tada dalyviai
turėjo galimybę išbandyti dalį virtualių mokymų
elementų arba tiesiogiai platformoje, arba
adaptuotoje
neinternetinėje
versijoje. Papildomai, pasaulio
kavinės metodo formatu vyko
diskusijos, kurių metu buvo
renkami duomenys Adaptacijos ir
politikos tobulinimo paketui apie GVETS panaudojimo
galimybes, reikalingus pokyčius politikoje, sužaidybinimą, kaip
pedagoginį įrankį.
Dalyvių pateiktas grįžtamasis ryšys rodo, kad GVETS mokymų
platforma atliepia realius specialistų poreikius aukšto lygio mokymosi galimybėms, kurie
gali būti pritaikomi ir betarpiško mokymosi formatui.

Baigiamoji konferencija, Kipras
2019 m. spalio mėn. Kipre, Nikosijoje, vyko baigiamoji GVETS
projekto konferencija. Konferenciją organizavo projekto
partneriai CSI kartu su organizacija Viltis vaikams. Renginio
dėmesio centre buvo socialinio darbo skaitmenizacijos
aspektai, taip pat buvo pristatyti projekto mokymų moduliai,
kiti rezultatai, dalyviai turėjo galimybę praktiškai
išbandyti dalį metodų.
Konferencija sudarė puikias galimybes paskleisti
rezultatus platesnėms auditorijoms ir dalyviams
tiesiogiai išbandyti e-mokymosi platformą.
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