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

τόχοι










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

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

Αποτελζςματα του Ζργου
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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