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ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΩΝ 
ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ   

FOACAL - Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León  
Ιςπανία – υντονιςτήσ Προγράμματοσ  
www.foacal.org 

INFODEF Institute for the Promotion of Development and Training 
Ιςπανία  
www.infodef.es 

RINOVA Limited 
Ηνωμζνο Βαςίλειο  
www.rinova.co.uk 

DANMAR Computers LLC 
Πολωνία  
danmar-computers.com.pl 

DIMITRA Education & Consulting 
Ελλάδα  
www.dimitra.gr 

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato 
Πορτογαλία  
www.cearte.pt 

Transylvania Trust Foundation 
Ρουμανία  
www.transylvaniatrust.ro 

INNOQUALITY Systems Limited 
Ιρλανδία  
www.innoqualitysystems.com 

Σο ςχζδιο αυτό (2017-1-ES01-KA202-038435)  χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ 

Επιτροπήσ. Η παροφςα δημοςίευςη (ανακοίνωςη) δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν 

ευθφνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτήν 
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Σο ςχζδιο αυτό (2017-1-ES01-KA202-038435)  χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ 

Επιτροπήσ. Η παροφςα δημοςίευςη (ανακοίνωςη) δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη τησ και η Επιτροπή δεν 

ευθφνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτήν 

τόχοσ του προγράμματοσ CRAFTS 3.0 είναι να υποςτθρίξει τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των δαςκάλων και των 
εκπαιδευτϊν χειροτεχνίασ ςτθν Ευρϊπθ κατά τθ μετάβαςι τουσ ςτθν ψθφιακι εποχι, βελτιϊνοντασ τισ διδακτικζσ τουσ 
ικανότθτεσ ςτθν καινοτόμο εκπαίδευςθ ςτον τομζα τθσ ΕΕΚ, μζςω μεκόδων και εργαλείων που βαςίηονται ςτισ ΣΠΕ  

Τποςτήριξη τησ μετάβαςησ των δαςκάλων και των εκπαιδευτών 
χειροτεχνίασ ςτην Ψηφιακή Εποχή   

τόχοι 
Αποτελζςματα του Ζργου  

 
 Να ςυμπλθρϊςει το κενό που εντοπίηεται ςτισ εκπαιδευτικζσ ΣΠΕ ικανότητεσ 

των εκπαιδευτών χειροτεχνίασ ςτθν Ευρϊπθ και να τισ προςαρμόςει ςφμφωνα 
με τθν ψθφιακι τεχνολογία. 

 Να προςδιορίςει τισ ικανότητεσ, γνώςεισ και δεξιότητεσ που χρειάηονται οι 
εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ ϊςτε να χρθςιμοποιοφν και να εφαρμόηουν 
καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα 
εργαλείο που κα υποςτθρίηει τθν αναγνϊριςθ αυτϊν των ικανοτιτων και κα 
υποςτθρίηει τθν κινθτικότθτά τουσ ςτθν Ευρϊπθ. 

 Να εκπαιδεφςει τουσ εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ ϊςτε να χρθςιμοποιοφν και να 
ςχεδιάηουν τισ δικζσ τουσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ (Apps) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκπαίδευςι τουσ, εφαρμόηοντασ καινοτόμεσ μεκόδουσ 
«μάκθςθσ μζςω τθσ δράςθσ». 

 Να εκπαιδεφςει τουσ εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ  ϊςτε να δθμιουργοφν και να 
διαχειρίηονται μαθήματα eLearning ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ χειροτεχνίασ με 
τουσ εκπαιδευόμενουσ τουσ, παρζχοντάσ τουσ καινοτόμα μακιματα eLearning 
και νζουσ Ανοικτοφσ Εκπαιδευτικοφσ Πόρουσ (ΑΕΠ) για διδακτικζσ μεκόδουσ που 
βαςίηονται ςτισ ΣΠΕ και που εφαρμόηονται ςτον κλάδο των τεχνϊν και τθσ 
χειροτεχνίασ.   

 Να δθμιουργιςει ζνα νζο εργαλείο για να υποςτθρίξει τθν περαιτζρω ωρίμανςθ των 
πολιτικών πιςτοποίηςησ και διαπίςτευςησ ςχετικά με τισ καινοτόμεσ  εκπαιδευτικζσ 
μεκόδουσ μζςω των ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ για τον κλάδο των τεχνϊν ςτθν Ευρϊπθ  

 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πουδών ECVET για τισ μεθόδουσ 
διδαςκαλίασ, με βάςη τισ ΣΠΕ ςτην ΕΕΚ για τον τομζα των τεχνών 
Κακοριςμόσ των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  όςων αφορά  τισ ικανότθτεσ, 
τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ. 

Εκπαιδευτικζσ ενότητεσ ςχετικά με τισ ΣΠΕ μεθόδουσ διδαςκαλίασ 
ςτην ΕΕΚ για τον τομζα των τεχνών 

Φορητή Εκπαιδευτική Εφαρμογή CRAFTS 3.0 
τοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ δθμιουργίασ νζων 
εφαρμογϊν εκμάκθςθσ 

CRAFT 3.0 Πολυγλωςςική πλατφόρμα ηλεκτρονικήσ μάθηςησ 
(eLearning) 
Περιλαμβάνει και μάκθμα τθλεκατάρτιςθσ (e-learning) σχετικά με τη χρήση 
καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ-εκμάκθςθσ με βάςθ τισ ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ 
ςτον τομζα των τεχνϊν. 

CRAFTS 3.0 φνολο φορητών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών (Apps)  
Θα αναπτυχκεί από δαςκάλουσ και εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ που 
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. 

Οδηγόσ για την επικφρωςη, πιςτοποίηςη και διαπίςτευςη των 
καινοτόμων μεθόδων διδαςκαλίασ- ΣΠΕ ςτην ΕΕΚ για τον τομζα των 
τεχνών 
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