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1. ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Αυτό το παραδοτζο ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ που κα 

δίνει πιςτωτικζσ μονάδεσ ECVET με ςκοπό να προςδιορίςει και να χαρτογραφιςει τισ γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που χρειάηονται οι εκπαιδευτζσ χειροτεχνίασ οφτωσ ϊςτε να 

χρθςιμοποιιςουν καινοτόμεσ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ που βαςίηονται ςε Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ 

και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (ΕΕΚ) ςτον τομζα τθσ 

χειροτεχνίασ ςτθν Ευρϊπθ. 

Σο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πουδϊν διευκολφνει τθν αναγνϊριςθ των ικανοτιτων ςε διαφορετικζσ 

χϊρεσ ενιςχφοντασ τθν κινθτικότθτα των εκπαιδευτϊν χειροτεχνίασ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και 

προωκϊντασ τθ δια βίου μάκθςθ, τθν πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων και τθ ςυγκζντρωςθ πιςτωτικϊν 

μονάδων από τθν εκπαίδευςθ (European Credit system for Vocational Education & Training, ECVET).  

Επιπλζον, το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα του ευρωπαϊκοφ ECVET Προγράμματοσ πουδϊν είναι να 

αποτελζςει τθ βάςθ για μελλοντικζσ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ, επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ 

εκπαιδευτϊν χειροτεχνίασ. 

Σο ECVET Πρόγραμμα πουδϊν κα δρα ςαν ςυμπλθρωματικό εργαλείο ςτθν ανάπτυξθ των άλλων 

παραδοτζων του ζργου. Επιπλζον, κα υποςτθριχκεί με Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ (IO2) που κα 

περιλαμβάνουν καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν κενϊν ςτισ 

μεκόδουσ εκπαίδευςθσ που βαςίηονται ςε ΣΠΕ ειδικά διαμορφωμζνο για τον τομζα τθσ 

χειροτεχνίασ. 

1.2. ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σα βαςικά κζματα που κα καλυφκοφν από αυτό το πρόγραμμα ςπουδϊν που ζχει ωσ ςτόχο να 

ςυνδυάςει τθν παραδοςιακι χειροτεχνία με τθν ψθφιακι τεχνολογία τθσ εποχισ είναι: 

- Ενότθτα A:  Ειςαγωγι ςε Δεξιότθτεσ ΣΠΕ  

- Ενότθτα B: Διαδικτυακι & Ψθφιακι Εκπαίδευςθ για Χειροτεχνίεσ  

- Ενότθτα C: Ψθφιακά Εργαλεία για Επαγγελματίεσ χειροτεχνίασ  

- Ενότθτα D: Ψθφιακά Εργαλεία για Επιχειριςεισ χειροτεχνίασ  

1.3. ΟΜΑΔΑ ΣΟΧΟ 

Θ ομάδα ςτόχοσ αυτοφ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι: 

 Εκπαιδευτζσ Χειροτεχνίασ που επικυμοφν να βελτιϊςουν τισ επαγγελματικζσ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ με διαδικτυακζσ προςεγγίςεισ. Οι τομείσ χειροτεχνίασ ποικίλλουν, όπωσ θ 

κεραμικι, θ ξυλογλυπτικι, θ κλωςτοχφαντουργία (μόδα, patchwork), το ςχζδιο, θ 

αναπαλαίωςθ, ζτςι ποικίλλουν και οι ςτόχοι του προγράμματοσ ςπουδϊν, αν και 

επικεντρϊνονται ςτο να ανταποκρίνονται ςτθν ανάγκθ των εκπαιδευόμενων για ελεφκερο 

χρόνο, ςε εκπαιδευόμενουσ/εσ χωρίσ επαγγελματικό ενδιαφζρον ι με επαγγελματικό 

ενδιαφζρον.  

 Επαγγελματίεσ χειροτζχνεσ, μζντορεσ ι απόφοιτοι ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ που 

ενδιαφζρονται να αναλάβουν το ρόλο του/θσ εκπαιδευτι/τριασ ςε αυτόν τον τομζα.  
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 Οργανιςμοί που παρζχουν ΕΕΚ ςτθν χειροτεχνία και ςτοχεφουν να εφαρμόςουν ζνα 

πλαίςιο και μια μεκοδολογία που να κρατάει τουσ/τισ εκπαιδευόμενουσ/εσ 

ενθμερωμζνουσ/εσ ςε κζματα τεχνολογίασ και εξελίξεων. 

 

1.4. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Προτεινόμενα προαπαιτοφμενα για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα είναι: 

- Βαςικι εκπαιδευτικι εμπειρία 

- Ελάχιςτεσ γνϊςεισ χριςεισ ΣΠΕ (βαςικι εργαςία με Θ/Τ, μθχανζσ αναηιτθςθσ και εγκατάςταςθσ 

λογιςμικοφ, προγράμματα επεξεργαςίασ κειμζνου και εικόνασ) 

- Γνϊςθ εφαρμογϊν κινθτϊν τθλεφϊνων και ικανότθτα χριςθσ εφαρμογϊν κινθτϊν 

- Θετικι ςτάςθ απζναντι ςε αλλαγζσ και επικαιροποιιςεισ ςχετικά με το επάγγελμα 
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2. ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

TΙΣΛΟ 
(ΕΝΟΤΗΤΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Εκπαιδευτικοί Στόχοι) 

EQF1  
(επίπεδο) 

Διάρκεια 
(ϊρεσ) 

ECVET  
(πιςτωτικζσ μονάδεσ)2 

Ενότθτα A: ΕΙΑΓΩΓΗ Ε ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΠΕ   5 100 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.1: ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ             

Μακθςιακό Αποτζλεςμα A.1.1 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται τισ διαφορετικζσ διαςτάςεισ που 
εμπλζκονται ςτθ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι.  

Γνώςθ  Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να γνωρίηει τον αντίκτυπο και τισ δυνατότθτεσ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ 
 

₋ Να ανακαλφψει πωσ οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
επιδροφν και μεταμορφϊνουν τον τομζα τθσ 
χειροτεχνίασ  

₋ Να  αναγνωρίςει τα ςτοιχεία που διευκολφνουν 
τθ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι ςτον τομζα 
χειροτεχνίασ 

Να αναλάβει τθν ευκφνθ για τθ βελτίωςθ των  
ικανοτιτων του/θσ για να ξεκινιςει τθ μετάβαςθ 
ςτθν ψθφιακι εποχι 
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.1.2 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να αναγνωρίςει τθν προοπτικι τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ 
χειροτεχνίασ. 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να εντοπίηει το αντίκτυπο και τθν προοπτικι των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία των 
χειροτεχνιϊν.  

Να αναγνωρίηει τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ που 
εφαρμόηονται ςτθ διδαςκαλία τθσ χειροτεχνίασ 
 

Να εξετάηει πθγζσ και εργαλεία για τθ βελτίωςθ των 
δικϊν του ικανοτιτων ζτςι ϊςτε να διευκολφνουν 
τθν εφαρμογι των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ 
διδαςκαλία των χειροτεχνιϊν  
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.1.3 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να αναγνωρίςει τθν πικανι χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν πρακτικι τθσ 
χειροτεχνίασ.  

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να εντοπίςει το αντίκτυπο και τθν προοπτικι των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτισ πρακτικζσ χειροτεχνίασ 
 

Να αναγνωρίςει τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ που 
εφαρμόηονται ςτθν επαγγελματικι χριςθ τθσ 
χειροτεχνίασ 

Να εξετάςει τισ πθγζσ και τα εργαλεία για τθν 
βελτίωςθ των δικϊν του ικανοτιτων ζτςι ϊςτε να 
διευκολφνει τθν εφαρμογι των ψθφιακϊν 

                                                                   

1 Ευρωπαϊκό πλαίςιο προςόντων (European Qualification Framework, EQF) 
2 Εξαρτάται από τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ  
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 τεχνολογιϊν ςτθν επαγγελματικι χριςθ τθσ 
χειροτεχνίασ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.1.4 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να εντοπίςει τθν προοπτικι τθσ χριςθσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθν 
επιχείρθςθ τθσ χειροτεχνίασ. 

Γνώςθ  Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να εντοπίςει το αντίκτυπο και τθν προοπτικι των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθν επιχείρθςθ τθσ 
χειροτεχνίασ 
 

Να αναγνωρίςει τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ που 
εφαρμόηονται ςτθν επιχείρθςθ τθσ χειροτεχνίασ 
 

Να εξετάςει τισ πθγζσ και τα εργαλεία προκειμζνου 
να βελτιϊςει τισ δικζσ του/τθσ ικανότθτεσ ζτςι ϊςτε 
να διευκολφνει τθν εφαρμογι των ψθφιακϊν 
τεχνολογιϊν ςτθν επιχείρθςθ τθσ χειροτεχνίασ 
 

 

Κεφάλαιο A.2: ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.2.1 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιεί διαδικτυακοφσ τρόπουσ για επικοινωνία, 
δικτφωςθ και ςυνεργαςία 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να εντοπίηει τουσ υπάρχοντεσ διαδικτυακοφσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ και κοινωνικισ δικτφωςθσ 

₋ Να εξθγεί τι είναι θ διαδικτυακι επικοινωνία 
₋ Να διευκρινίηει με παράδειγμα τισ διακζςιμεσ 

εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ 
 

Να είναι πρόκυμοσ/θ να επικοινωνιςει 
διαδικτυακά με διάφορουσ διαδικτυακοφσ 
τρόπουσ (π.χ. e-mails, forums, κοινωνικά 
δίκτυα) 
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.2.2 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα είναι ςε κζςθ να βρει διαδικτυακζσ λφςεισ αποκικευςθσ  με ςκοπό τθ γριγορθ και 
εφκολθ είςοδο ςτισ πλθροφορίεσ. 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει τθν γνϊςθ να μοιράηεται διαδικτυακά αρχεία 
και με ζμφαςθ ςτα αρχεία με δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ 

Να επιλζγει επαρκείσ λφςεισ για αποκικευςθ, 
μοίραςμα και διαχείριςθ δεδομζνων διαδικτυακά (π.χ. 
clouds) 

Να χρθςιμοποιεί διακζςιμεσ διαδικτυακζσ 
λφςεισ για αποκικευςθ και κοινοποίθςθ,  
clouds και εργαλεία ςυνεργαςίασ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.2.3 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςει μζτρα αςφαλείασ τθσ πνευματικισ 
περιουςίασ και προςταςίασ δεδομζνων (GDPR) 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ των μζςων αςφάλειασ, του GDPR και 
των διαδικαςιϊν αςφάλειασ 

₋ Να αποςαφθνίςει τθν ζννοια των πνευματικϊν 
δικαιωμάτων 

₋ Να αναγνωρίςει και να εφαρμόςει διαδικαςίεσ 
αςφάλειασ και εργαλεία προςταςίασ δεδομζνων 

₋ Να αναλάβει ευκφνθ για διαδικαςίεσ 
αςφάλειασ 

₋ Να ζχει αυτοπεποίκθςθ να δράςει 
ανεξάρτθτα 
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Mακθςιακό Αποτζλεςμα A.2.4 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να επιτφχει ςυνεχι επαγγελματικι ανάπτυξθ ςε μια 
ψθφιακι εποχι 

Γνώςθ  Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ τθσ ςυνεχόμενθσ επαγγελματικισ 
ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ ψθφιακισ εποχισ  
 

Να ανακαλφψει και να επιδείξει τρόπουσ και 
ενθμζρωςθ τεχνολογιϊν και εργαλείων 
 

Να είναι αςφαλισ να δράςει ανεξάρτθτα, να 
επικαιροποιιςθ υπάρχουςεσ δεξιότθτεσ, 
μακθςιακοφσ τρόπουσ, τεχνολογίεσ και 
εργαλεία 
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TΙΣΛΟ  
(ΕΝΟΤΗΤΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) 

EQF  
(επίπεδο) 

Duration  
(ϊρεσ) 

ECVET  
(μονάδεσ)3 

Ενότθτα B: ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΕ 5 100 4 

Κεφάλαιο B.1: ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.1.1 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανακαλφψει μια ςειρά ψθφιακϊν εργαλείων για να 
υποςτθρίξει και να ενιςχφςει τθν ψθφιακι εκμάκθςθ για ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει τθ γνϊςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν 
μεταξφ των διάφορων τφπων ψθφιακϊν εργαλείων 
που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαίδευςθ 
και εκμάκθςθ 

Να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί ψθφιακά εργαλεία 
απαραίτθτα για τθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων 
εκπαιδευτικϊν και μακθςιακϊν απαιτιςεων 

Να χρθςιμοποιεί μόνοσ του/μόνθ τθσ εργαλεία 
για τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ 
ψθφιακισ εκμάκθςθσ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.1.2 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ πρζπει να είναι ςε κζςθ να χειρίηεται ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ (learning 
management systems, LMS) 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

₋ Να ορίηει το LMS 
₋ Να απαρικμεί τισ ιδιότθτεσ ενόσ LMS 
₋ Να απαρικμεί τισ απαιτιςεισ για τθν οργάνωςθ 

τζτοιων ςυςτθμάτων 
₋ Να ζχει γνϊςθ των εργαλείων διδαςκαλίασ, τι 

μποροφν να κάνουν και τι όχι 

₋ Να επιλζγει και να αξιολογεί τα διακζςιμα LMS 
δίνοντασ τα κατάλλθλα reports ςτθν ομάδα 

₋ Να χρθςιμοποιεί ςυςτιματα εγκατάςταςθσ και να 
δθμιουργεί προτάςεισ για τθν πραγματοποίθςθ 
προγραμμάτων μζςω LMS 

₋ Να ςχεδιάςει εκπαιδευτικό περιεχόμενο  
₋ Να εγκαταςτιςει και να δοκιμάςει εκπαιδευτικζσ 

εφαρμογζσ  
 

Να είναι ικανόσ/ι για να διαχειριςτεί και να 
αναλάβει υπευκυνότθτα για τθ χριςθ 
τουλάχιςτον ενόσ LMS (προτείνονται το Moodle 
ι το CRAFTS 3.0) 
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.1.3 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανακαλφπτει, επιλζγει και εφαρμόηει μια ςειρά ψθφιακϊν 
εργαλείων προκειμζνου να διευκολφνουν τθν αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ςπουδϊν 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει τθ γνϊςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν που 
ςχετίηονται με τθν ψθφιακι αξιολόγθςθ και κάποιων 
ψθφιακϊν εργαλείων που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για αξιολόγθςθ. 

Να επιλζξει και να αξιολογεί τα ψθφιακά εργαλεία που 
είναι κατάλλθλα για τθ διευκόλυνςθ τθσ αξιολόγθςθσ 

Να είναι ανεξάρτθτοσ/θ χριςτθσ των ψθφιακϊν 
εργαλείων  Act independently with digital tools 
to facilitate assessment and evaluation 

                                                                   

3 Relative weight of units  
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Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.1.3 Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παράγει  βαςικό περιεχόμενο για Πλατφόρμα Εκμάκθςθσ.  

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να αναγνωρίςει τα διαφορετικά οπτικοακουςτικά 
υλικά που χρειάηονται για να αναπτφξει το 
Περιεχόμενο Εκμάκθςθσ 
 

Να είναι ςε κζςθ να δθμιουργεί, να παράγει και να 
ςυλλζγει τα απαιτοφμενα οπτικοακουςτικά υλικά για 
περιεχόμενο οδθγιϊν 

Να αναλαμβάνει υπευκυνότθτα για τθν 
οριςτικοποίθςθ Σου περιεχομζνου Οδθγιϊν  
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.1.4 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηει ζνα φάςμα μεκόδων για Διαδικτυακι 
Εκπαίδευςθ. 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ςκιαγραφίςει και να αναγνωρίςει το φάςμα 
μεκόδων τθσ Διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ: 

Να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τουλάχιςτον 2 
μεκόδουσ και 2 πλατφόρμεσ για διαδικτυακι 
εκπαίδευςθ. 

 

₋ Να είναι ςε κζςθ να επιλζξει και τθν 
καταλλθλότερθ διαδικτυακι μζκοδο 
εκπαίδευςθσ για ζνα δεδομζνο περιεχόμενο ι 
ενότθτα. 

₋ Να αναλάβουν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ 
μίγματοσ μακθςιακισ ςτρατθγικισ για 
δεδομζνο περιεχόμενο ι ενότθτα 
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Κεφάλαιο B.2: ΝΑ ΧΕΔΙΑΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.2.1 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα ετοιμάςει και κα αναπτφξει ζνα ψθφιακό ςχζδιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςχετικό με 
ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν 

Γνώςθ  Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ τθσ διαδικαςίασ και των προχποκζςεων 
που χρειάηονται για να αναπτφξει ζνα αποτελεςματικό 
ψθφιακό ςχζδιο διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ 
 

Να ζχει τθν ικανότθτα να ςτοχαςτεί ςτισ προχποκζςεισ 
τθσ διδαςκαλία και τθν μάκθςθ και βαςικά 
παιδαγωγικά και ςτρατθγικά ςτοιχεία για ςυγκεκριμζνθ 
ςειρά από ενδιαφερομζνουσ 
 

Να αναπτφξει ζνα ψθφιακό ςχζδιο διδαςκαλίασ 
και εκμάκθςθσ ςχετικό με ζνα ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα ςπουδϊν  
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.2.2 
 Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα τακτοποιιςει, κα επιλζξει και κα εφαρμόςει μια ςειρά από ψθφιακά εργαλεία να 
υποςτθρίξει και/ι να τονίςει τθν ψθφιακι εκμάκθςθ για ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ των κφριων χαρακτθριςτικϊν μεταξφ των 
διάφορων τφπων των ψθφιακϊν εργαλείων που 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για διδαςκαλία και 
εκμάκθςθ 

Να ζχει τθν ικανότθτα να ταυτοποιεί και να αξιολογεί 
ψθφιακά εργαλεία κατάλλθλα για τθν υποςτιριξθ 
ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων διδαςκαλίασ και 
εκμάκθςθσ  

Να επιλζξει και να εφαρμόςει ψθφιακά 
εργαλεία για να υποςτθρίξει ι να τονίςει τθν 
ψθφιακι εκμάκθςθ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.2.3 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα ταυτοποιεί, επιλζγει και κα εφαρμόηει μια ςειρά από ψθφιακά εργαλεία για να 
διευκολφνουν τθν αξιολόγθςθ και τθν εκτίμθςθ για ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ από βαςικά ςτοιχεία ςχετικά με ψθφιακι 
αξιολόγθςθ και μερικά ψθφιακά εργαλεία που μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν για αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ 

Να ζχει τθν ικανότθτα να εντοπίηει και αξιολογεί τα 
κατάλλθλα ψθφιακά εργαλεία για τθν διευκόλυνςθ 
αξιολόγθςθσ και εκτίμθςθσ 

Να επιλζγει και να εφαρμόηει ψθφιακά 
εργαλεία για να διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ και 
εκτίμθςθ 
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.2.4 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ κα ζχει γνϊςθ και κα είναι ςε κζςθ να αναπτφξει για ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν με κζα 
ςτθν ψθφιακι προςβαςιμότθτα . 

Γνώςθ Δεξιότθτα Ικανότθτα 

Να ζχουν γνϊςθ τθσ ςθμαντικότθτασ του ςχεδιαςμοφ 
προςβάςιμου διαδικτυακοφ και ψθφιακοφ υλικοφ 
διδαςκαλίασ και μερικζσ προςεγγίςεισ για 
προςβαςιμότθτα που μπορεί να εφαρμοςτεί. 

Να ζχει τθν ικανότθτα να ςχεδιάςει και να αναπτφξει 
υλικό διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ και δραςτθριότθτεσ 
για διαδικτυακι και ψθφιακι προςβαςιμότθτα  

Να αναπτφξει ι να επεξεργαςτεί υλικό 
διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ και δραςτθριότθτεσ 
για διαδικτυακι και ψθφιακι προςβαςιμότθτα. 
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Κεφάλαιο B.3: ΧΡΗΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ             

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.3.1 
χεδιάηοντασ και υιοκετϊντασ web Εργαλείων για τθν Δθμιουργία Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ 
Εκμάκθςθσ 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

₋ Ζννοια του Προςωπικοφ Περιβάλλοντοσ Εκμάκθςθσ(PLE) 
₋ Ζννοια του μοντζλου PLE 
₋ Λίςτα από δραςτθριότθτεσ ςε PLE μοντζλο: ςυλλζγοντασ, 

επικοινωνϊντασ, δθμιουργϊντασ, ςε ςυνεργαςία 
₋ Λίςτα από τισ χριςεισ για ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςε PLE: 

μακαίνοντασ με άλλουσ ανκρϊπουσ, αςκϊντασ ζλεγχο ςτισ 
μακθςιακζσ πθγζσ, να διαχειριςτεί τθν ςυμμετοχι ςε 
δραςτθριότθτεσ, ενςωματϊνοντασ τθν εκμάκθςθ   

₋  

-Να μεταφράηει το περιεχόμενο του εκπαιδευόμενου 
ωσ PLE 
₋ Να ανακαλφπτει web εργαλεία για PLE δραςτηριότητεσ 
₋ Να πειραματιςτεί με web εργαλεία για PLE 

δραςτθριότθτεσ και χριςεισ 
₋ Να επιλζξει και να οργανϊςει Web εργαλεία για κάκε 

PLE δραςτθριότθτα και PLE χριςθ 
₋ Ν χτίςει παραδείγματα διευκρινίηοντασ τθν χριςθ των 

εργαλείων του εκπαιδευόμενου 

₋ Να προςαρμοςτεί και να ςυνδυάςει web 
εργαλεία με παραδείγματα για τθν χριςθ, 
υποςτιριξθ εκπαιδευομζνων 
εγκακιςτϊντασ τισ προςωπικά 
περιβάλλοντα εκμάκθςθσ προςαρμοςμζνα 
ςτον τομζα των χειροτεχνιϊν 
 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.3.2 Να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί το Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (OER) 

Γνώςθ  Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

₋ Ζννοια των Ανοιχτϊν Εκπαιδευτικϊν Πθγϊν – ΟΕRs 
₋ Τπάρχοντα OERs για χειροτεχνία 
₋ Να  
₋ Concept of Open Educational Resources – OERs 
₋ Existing OERs for crafts 
₋  Αδειοδότθςθ για OERs και το επίπεδο τουσ ι τθν 

εφαρμογι: πρόςβαςθ, χριςθ, προςαρμογι, αναδιανομι 

₋ Να βρει OERs και να ταυτοποιιςει τισ δυνατότθτεσ για 
τον τομζα ςτισ χειροτεχνίεσ 

₋ Να αναγνωρίςει τθν αδειοδότθςθ του OERs και να το 
μεταφράςει ςε είδθ επιτρεπόμενθσ χριςθσ 

₋ Να αξιολογιςει αυτοδθμιοφργθτεσ πθγζσ εκμάκθςθσ 
ςε ςχζςθ με το άνοιγμα 

₋  

₋ Να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί OERs μζςα 

ςτα όρια τθσ άδειασ 

₋ Να ςχεδιάςει πθγζσ εκμάκθςθσ ωσ OERs 

₋ Nα επιλζξει επαρκισ αδειοδότθςθ  για 

αυτοδθμιοφργθτο OERs 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.3.3 
Να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί δωρεάν εργαλεία και πλατφόρμεσ για τθν δθμιουργία και δθμοςίευςθ 
Πθγϊν Εκμάκθςθσ 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

₋ Ποια μορφι ιχου και βίντεο είναι θ πιο κοινι και οι 
ιδιότθτεσ 

₋ Ποιο κείμενο και υπερκείμενο  
₋  Ποιεσ μορφζσ κειμζνου και υπερκειμζνου είναι οι πιο 

ςυνθκιςμζνεσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ 

₋  Τπάρχοντα εργαλεία για τθν δθμιουργία διαδραςτικϊν 

- Να χρθςιμοποιεί εργαλεία εγγραφισ και μοντάη για 

ιχο και εικόνα 

- Να χρθςιμοποιεί κοινά διαδικτυακά εργαλεία 

διόρκωςθσ κειμζνων και υπερκειμζνων  

- Να χρθςιμοποιεί διαδραςτικά εργαλεία για 

- Δθμιουργία μακθςιακϊν πθγϊν με 

πολυμζςα, χρθςιμοποιϊντασ ιχο, βίντεο, 

κείμενο και υπερκείμενο 

- Δθμιουργία διαδραςτικϊν μακθςιακϊν 

πθγϊν 
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πθγϊν μάκθςθσ  

₋ Τπάρχουςεσ πλατφόρμεσ για δθμοςίευςθ πθγϊν μάκθςθσ 

δθμιουργία περιεχομζνου 

- Να χρθςιμοποιεί διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ για 

αποκικευςθ και ανάκτθςθ πθγϊν 

 

- υνδυαςμόσ μακθςιακϊν πθγϊν με 

διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ για δθμοςίευςθ 

 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.3.4 Συλλογό, επιμϋλεια και οργϊνωςη των πηγών μϊθηςησ 

Γνώση  Δεξιότητες Ικανότητες 

₋ Ζννοια του επιμζλειασ του περιεχομζνου για προςωπικι 
μάκθςθ 

₋ τάδια τθσ επιμζλειασ του περιεχομζνου: ςυλλογι, 
ςυνδυαςμόσ, ςχολιαςμόσ, ζνωςθ 

₋ Να ςυςχετίηει τα ςτάδια επιμζλειασ του περιεχομζνου 
με τισ πράξεισ  

₋ Να ανακαλφπτει εργαλεία για τθν επιμζλεια του 
περιεχομζνου 

₋ Να πειραματιςτεί με εργαλεία για τθν επιμζλεια του 
περιεχομζνου 

₋ Να επιλζγει και να εφαρμόηει τα εργαλεία για τθν 
επιμζλεια του περιεχομζνου ςε κάκε ςτάδιο  

₋ Να αναπτφξει οργανωμζνο περιεχόμενο 
μάκθςθσ ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ 
 

 
 

Κεφάλαιο B.4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.4.1 Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να προςαρμόζει τη διδακτικό ύλη 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Περύγραμμα τησ διαδικαςύασ τησ προςαρμογόσ των 

ςυςτημϊτων τησ ψηφιακόσ εκπαύδευςησ  
₋ Nα ζχει γνϊςθ για τουσ κανόνεσ και τισ μεκοδολογίεσ για 

τθν προςαρμογι διδακτικοφ υλικοφ ςε διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον 

₋ Σχεδιαςμόσ του ψηφιακού εκπαιδευτικού 
ςυςτόματοσ 

₋ Εντοπιςμόσ εργαλεύων και μεθόδων για την 
προςαρμογό διδακτικού υλικού ςε ϋνα διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό περιβϊλλον 

₋ Προςαρμογό ενόσ διαδικτυακού 
εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ 

₋ Προςαρμογό διδακτικού υλικού ςε ϋνα 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβϊλλον 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.4.2 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιεύ τα Διαδικτυακϊ εργαλεύα Επικοινωνύασ, 
δικτύωςησ και ςυνεργαςύασ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Να αναγνωρίηει τισ μεκόδουσ και τα εργαλεία που 

εφαρμόηοντασ τα ςτθν διαδικτυακι επικοινωνία, 
δικτφωςθ, και ςυνεργαςία 

- Επιλογό τησ μεθόδου και των εργαλεύων που 
εφαρμόζονται ςτην διαδικτυακό επικοινωνύα, 
δικτύωςη και ςυνεργαςύα 

₋ Πειραματιςμόσ με τισ μεκόδουσ και τα 
εφαρμοςμζνα εργαλεία ςτθν διαδικτυακι 
επικοινωνία, δικτφωςθ και ςυνεργαςία 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.4.3 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να ενςωματώςει ICT ςυςκευϋσ ςτην διδαςκαλύα και ςτην 
εκμϊθηςη 
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Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Να κάνει λίςτα από ICT ςυςκευζσ ςτθν ψθφιακι 

εκπαίδευςθ για διαδικτυακι διδαςκαλία και εκμάκθςθ 
- Επιλογό ICT ςυςκευϊν που εφαρμόηονται ςτθν 
ψθφιακι εκπαίδευςθ για διαδικτυακι διδαςκαλία και 
εκμάκθςθ 

₋ Χρόςη των ICT ςυςκευών που 
εφαρμόζονται ςτην ψηφιακό εκπαύδευςη 
για διαδικτυακό διδαςκαλύα και 
εκμϊθηςη 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα B.4.4 
Ο/Θ εκπαιδευόμενοσ/θ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να διατυπώνει τισ μεθόδουσ και τα εργαλεύα για την ςυλλογό 
ανατροφοδότηςησ και την εξϊςκηςη ςυνεχόμενησ βελτύωςησ 

Γνωση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Να ϋχει γνώςη τησ αξιολόγηςησ ςυςτημϊτων και αρχών 

που εφαρμόζονται ςε ϋνα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
περιβϊλλον 

- Εντοπιςμόσ μαθοδολογύασ και εργαλεύων για την 
αξιολόγηςη και ςυνεχόμενη βελτύωςη ςε ϋνα 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβϊλλον 

₋ Εφαρμογι εργαλείων αξιολόγθςθσ για τθν 
ςυλλογι ανατροφοδότθςθσ και τθν 
διευκόλυνςθ τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ ςε 
ζνα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

 

ΣΙΣΛΟ  
(ΕΝΟΤΗΤΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Αποτελζσματα Εκμάθησης) 

EQF  
(επίπεδο) 

Duration  
(ϊρεσ) 

ECVET  
(μονάδεσ)4 

Ενότθτα C: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ 5 125 5 

Κεφάλαιο C.1:  ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΕ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.1.1 
Ο εκπαιδευόμενοσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να εντοπίςει λφςεισ Open Source και Open Hardware, πλεονεκτιματα, 
μειονεκτιματα και κοινζσ πτυχζσ ανάπτυξθσ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
-Ζχετε γνϊςθ του δωρεάν λογιςμικοφ και υλικοφ για 
ςυςτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν για ψθφιακά 
εργαλεία. 
-Αναγνωρίςτε τα πλεονεκτιματα και τα προβλιματα ςτθ 
χριςθ λογιςμικοφ και υλικοφ ελεφκερθσ χριςθσ για 
ψθφιακά ςκάφθ. 

-Να επιλζγει το δωρεάν υλικό ι λογιςμικό για χριςθ ςε 
ςκάφθ ψθφιακϊν εργαλείων λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του ςκάφουσ. 

-Να  εφαρμόηει το  λογιςμικό και το υλικό 
δωρεάν χριςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα. 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.1.2 Ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιεί μορφζσ 3D, πλαίςια και πρότυπα βιομθχανίασ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
-Να γνωρίηει τισ διάφορεσ μορφζσ ςτο ςχεδιαςμό 3D, τα Να υποδεικνφει τισ διαφορετικζσ μορφζσ 3D και τα -Να δθμιουργεί αρχεία παραγγελιϊν για 

                                                                   

4 Relative weight of units  



 

CRAFTS 3.0 ECVET Curriculum              

 
14 

πλαίςια και τα βιομθχανικά πρότυπα για τθ χριςθ τουσ.
  

πλαίςια απόδοςθσ ςτο ςχεδιαςμό 3D  εκτφπωςθ 3D 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.1.3 Ο μακθτισ κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιεί 2D μορφζσ, πλαίςια και βιομθχανικά πρότυπα 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Να γνωρίηει τισ διαφορετικζσ μορφζσ ςτο 2D ςχεδιαςμό, τα 

πλαίςια δράςθσ και τα βιομθχανικά πρότυπα για τθ χριςθ 
τουσ.  

-Να ορίηει τισ διαφορετικζσ μορφζσ 2D και τα πλαίςια 
δράςθσ ςτο ςχεδιαςμό 2D 

-Να χρθςιμοποιεί τισ διαφορετικζσ μορφζσ 2D 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.1.4 
Ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιεί Open Hardware Vs Proprietary λφςεισ, Βιομθχανικά 
Πρότυπα 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
-Να γνωρίηει το υλικό ανοιχτισ χριςθσ και το βιομθχανικό 
υλικό. 

- Διαχωρίςτε τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα 
τθσ χριςθσ ανοιχτοφ και βιομθχανικοφ υλικοφ  

-Επιλζξτε τουσ βζλτιςτουσ πόρουσ μεταξφ τθσ 
χριςθσ υλικοφ από ανοιχτι και βιομθχανικι 
χριςθ 

 

Κεφάλαιο C.2: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΗ 3D ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΣΤΠΩΝΟΝΣΑΙ, ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΕ LASER 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.2.1 
Ο εκπαιδευόμενοσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςδιορίςει τουσ τφπουσ αρχείων και τθ μετατροπι τουσ, 
παραγγελίεσ ςε αρχεία κοπισ λζιηερ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
- Να αναγνωρίηει τουσ τφπουσ αρχείων κοπισ λζιηερ και τθ 
μετατροπι τουσ για εξαγωγι τουσ ςτθ μθχανι λζιηερ. 
₋ Να μάκει τουσ τφπουσ αρχείων για αποςτολι παραγγελιϊν 
κοπισ λζιηερ. 

- Να αναφζρει αρχεία κοπισ λζιηερ και ζντυπα 
μετατροπισ για εξαγωγι ςε μθχανιματα κοπισ λζιηερ. 
-Να αναγνωρίηει τουσ τφπουσ αρχείων για αποςτολι 
παραγγελιϊν κοπισ λζιηερ. 

-Να δθμιουργεί αρχεία κοπισ λζιηερ. 
-Να μετατρζπει τα αρχεία για εξαγωγι ςε 
μθχανιματα λζιηερ. 
-Να ςτζλνει εντολζσ κοπισ ςε μθχανιματα 
λζιηερ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.2.2 
Ο μακθτισ κα είναι ςε κζςθ να ανακαλφψει τθ δυνατότθτα χριςθσ ενόσ 3D εκτυπωτι για τθν παραγωγι 
χειροτεχνίασ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
-Να ορίηει τουσ τφπουσ αρχείων εκτφπωςθσ 3D και τθ 
μετατροπι τουσ για εξαγωγι τουσ ςτον εκτυπωτι 3D. 
-Να μάκει τουσ τφπουσ αρχείων για αποςτολι ςτον 
εκτυπωτι 3D. 

-Να αναγνωρίηει αρχεία εκτφπωςθσ 3D και φόρμεσ 
μετατροπισ για εξαγωγι ςε εκτυπωτι 3D. 
-Να αναγνωρίηει τουσ τφπουσ αρχείων για να ςτείλετε 
παραγγελίεσ εκτφπωςθσ 3D 

-Να δθμιουργεί τριςδιάςτατα αρχεία 
εκτφπωςθσ. 
-Να μετατρζπει τα αρχεία για εξαγωγι ςε 
εκτυπωτζσ. 
-Να ςτζλνει εντολζσ εκτφπωςθσ ςτον 
εκτυπωτι 3D. 
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Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.2.3 Ο μακθτισ κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιεί αρχεία αρικμθτικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
-Να αναγνωρίηει τουσ τφπουσ των αρικμθτικϊν αρχείων 
ελζγχου και τθ μετατροπι τουσ για να τα εξαγάγετε ςτα 
μθχανιματα αρικμθτικοφ ελζγχου. 
-Να μάκει τουσ τφπουσ αρχείων για αποςτολι ςτουσ 
αρικμθτικοφσ υπολογιςτζσ ελζγχου. 

-Να προςδιορίηει τα αρχεία παραγγελιϊν για 
αρικμθτικά μθχανιματα ελζγχου και τισ φόρμεσ 
μετατροπισ για εξαγωγι ςτον υπολογιςτι αρικμθτικοφ 
ελζγχου. 
-Να αναγνωρίηει τουσ τφπουσ αρχείων για τθν αποςτολι 
αρικμθτικϊν εντολϊν ελζγχου. 

-Να δθμιουργεί αρικμθτικά αρχεία ελζγχου. 
-Να μετατρζπει τα αρχεία για εξαγωγι ςε 
μθχανιματα αρικμθτικοφ ελζγχου. 
-Να ςτζλνει παραγγελίεσ εργαςίασ ςε 
αρικμθτικά μθχανιματα ελζγχου. 

 

Κεφάλαιο C.3: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.3.1 Ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων ςε 2 διαςτάςεισ και τα αρχεία τουσ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
Να ζχει γνϊςθ των ςυςτθμάτων ψθφιοποίθςθσ εικόνων ςε 
2D και τουσ τφπουσ φακζλων. 

Χριςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ψθφιοποίθςθσ ςε 2D και 
αρχειοκζτθςθ εικόνασ. 

κανάριςμα και αρχειοκζτθςθ εικόνων 2D. 

Mακθςιακό Αποτζλεςμα C.3.2 Ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων ςε 3 διαςτάςεισ και τα αρχεία τουσ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
Να ζχει γνϊςθ των ςυςτθμάτων τθσ ψθφιοποίθςθσ των 
αντικειμζνων ςε 3D και τουσ τφπουσ των αρχείων τουσ. 

Χριςθ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ ςε 3D και 
αρχειοκζτθςθ των αρχείων του αντικειμζνου.  

κανάριςμα και αρχειοκζτθςθ 3D αρχείων 
αντικειμζνων. 
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Κεφάλαιο C.4: ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Ο εκπαιδευτόσ θα εύναι ςε θϋςη να ανακαλύψει τισ δυνατότητεσ ειδικών εργαλεύων για παραγωγό χειροτεχνιών, π.χ. 3D εκτυπωτόσ, αριθμητικό 
διαχεύριςη ςυςτόματοσ, κοπό με laser ό αλλϊ. 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.4.1 Χριςθ 3D εκτυπωτι 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ από 2D και 3D παραγωγι με εφαρμογι ςτον 
τομζα χειροτεχνίασ 

φγκριςθ με πιο κοινζσ εφαρμογζσ τθσ 3D εκτφπωςθσ 
και ανακάλυψθ των ικανοτιτων τθσ 3D εκτφπωςθσ ςτον 
τομζα χειροτεχνίασ 

Παραγωγι εννοιϊν για τθν ειςαγωγι νζων 
ψθφιακϊν λφςεων ςτον τομζα χειροτεχνίασ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.4.2 Χριςθ μθχανζσ αρικμθτικοφ ελζγχου (numerical control machine) 

Γνώςθ  Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ των τφπων διαχείριςθσ αρικμθτικϊν 
χειριςμϊν μθχανισ ςτον τομζα διαχείριςθσ 

Kατάλθξθ των δυνατοτιτων προγραμματιςμοφ ςτον 
τομζα χειροτεχνίασ όςον αφορά τον αρικμθτικό 
χειριςμό μθχανϊν 

Παραγωγι εννοιϊν για τθν ειςαγωγι νζων 
ψθφιακϊν λφςεων ςτον τομζα χειροτεχνίασ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.4.3 Χριςθ κοπισ laser 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Να ζχει γνϊςθ για εφαρμογι κοπισ laser ςτον τομζα 
χειροτεχνίασ 

φγκριςθ διαφορετικϊν μεκόδων κοπισ laser λφςεων 
και παρουςίαςθ ικανοτιτων τθσ κοπισ laser ςτον τομζα 
χειροτεχνίασ 

Παραγωγι εννοιϊν για τθν ειςαγωγι των 
νζων ψθφιακϊν λφςεων ςτον τομζα 
χειροτεχνίασ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.4.4 Άλλα Ειδικά Εργαλεία και Λογιςμικά για τθν Παραγωγι Χειροτεχνιϊν 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Ζκφραςθ μοντζρνα εργαλεία ςτον τομζα τθσ χειροτεχνίασ 
και ςκιαγράφθςθ μελλοντικϊν εννοιϊν για τθν παραγωγι 
χειροτεχνιϊν 

Διαμόρφωςθ αποφάςεων με τθν χριςθ ψθφιακϊν 
διαχειρίςιμων καινοτόμων εργαλείων 

Προςαρμογι καινοτόμων ICT εργαλείων ςτον 
τομζα χειροτεχνίασ 

 

Κεφάλαιο C.5: ΜΕΣΡΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΡΙΚΟΤ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.5.1 Σχεδιαςμόσ και προώθηςη περιβϊλλοντοσ και ςυςτόματοσ διαχεύριςησ Αςφϊλειασ 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

₋ Εξιγθςθ εννοιϊν ςε ςχζςθ με τθν αςφάλεια, υγιεινι και 
υγεία ςτθν δουλειά 

₋ Προςδιοριςμόσ 
o Κινδφνου 

₋ Εφαρμόηοντασ κριτιρια και διαδικαςίεσ για τθν δράςθ 
ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ  

₋ Αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ αςφάλειασ, υγιεινισ και 
υγείασ ςτθν δουλειά 

₋ χεδιαςμόσ και προϊκθςθ των ςταδίων 
εφαρμογισ τθσ ατομικισ προςταςίασ, 
Περιβάλλοντοσ και διαχείριςθ του 
ςυςτιματοσ Αςφάλειασ 
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o Aτυχιματοσ 
o Ηθμιάσ 
o Επαγγελματικι αρρϊςτια και ρίςκο 

₋ Αναγνωρίηοντασ 
o Ατομικό ςτοιχείο τθσ προςταςίασ 
o Ρίςκο Προςταςίασ / λειτουργία και κανόνεσ χριςθσ  
o υλλογικι προςταςία ςτοιχείων προςταςίασ 

 ₋ Εφαρμογι διαδικαςιϊν για δράςθ ςε 
καταςτάςεισ επείγουςεσ. 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.5.2  Aξιολόγθςθ ςυνκθκϊν ρίςκου και αςφάλειασ για αςφαλι χριςθ υλικϊν 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

₋ Αναγνϊριςθ: 
o υνκθκϊν ρίςκου και αςφάλειασ 
o Κανόνεσ προςωπικισ υγιεινισ, αςφάλειασ ςτθν 

δουλειά 
o Παραγωγι χειριςμοφ προφυλάξεων 

₋ Αναγνϊριςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ και του 
εργαηόμενου ςε ςυμφωνία με τον νόμο ςε ιςχφ. 

₋ Εξιγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςυλλογικισ αςφάλειασ 
εξοπλιςμοφ και ατομικισ αςφάλειασ 

Ζρευνα και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, κανονιςμϊν και 
κριτθρίων τθσ παρζμβαςθσ ςτον τομζα χειροτεχνίασ. 

₋ Προετοιμαςία τεχνικι και με ςυγκεκριμζνα 
τεκμιρια για τθν αςφαλι χριςθ υλικϊν 

₋ Αξιολόγθςθ ρίςκου και ςυνκθκϊν 
αςφαλείασ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ C.5.3 Εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν και κανόνεσ αςφαλείασ, υγιεινισ, υγείασ και περιβαλλοντικισ προςταςίασ 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ 

Αναγνϊριςθ των ςθμερινϊν μεγάλων περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων 

o Οριςμόσ πατάλθσ 
o Αναγνϊριςθ τθσ Διαχείριςθσ φορζων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ροισ ςπατάλθσ 

₋ Εφαρμογι των κανόνων αςφάλειασ, υγείασ και 
περιβαλλοντικισ προςταςίασ που ςχετίηεται με τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 

₋ Εφαρμογι Περιβαλλοντικοφ κανονιςμοφ ςυμμόρφωςθσ 
ςχετικι με τον τομζα χειροτεχνίασ 

₋ χεδιαςμόσ καλϊν πρακτικϊν για το 
περιβάλλονt 

₋ Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςτρατθγικϊν 
δράςθσ τθσ διαχείριςθσ τθσ πατάλθσ  
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TΙΣΛΟ 
(ΕΝΟΤΗΤΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Αποτελζσματα Εκμάθησης) 

EQF  
(επίπεδο) 

Duration  
(ϊρεσ) 

ECVET  
(μονάδεσ)5 

Ενότθτα D: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ 5 80 3 

Κεφάλαιο D.1: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ, ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΗ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.1.1 
Ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να γνωρύζει τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ και να εύναι ςε θϋςη να εφαρμόςει και να 
ακολουθόςει Μεθοδολογύεσ Λιτισ διαχείριςθσ. 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ  

₋ Κατανόθςθ των αναγκϊν τθν διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ 
₋ Κατανόθςθ Μεκοδολογιϊν Lean. 

Ολοκλιρωςθ Πρότυπου Καμβά Λιτισ διαχείριςθσ για 
τθν δικι ςου επιχείρθςθ  

Παροχι ςυμβουλισ και υποςτιριξθσ 
εκπαιδευόμενων για τθν δθμιουργία 
Ολοκλθρωμζνου Καμβά Λιτισ διαχείριςθσ. 

Αποτζλεςμα Εκμάκθςθσ D.1.2 
Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιεί επαρκζσ εφροσ Ψθφιακϊν εργαλείων για τθν ανάπτυξθ 
επιχειριςεων και διαχείριςθ 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ  

Γνϊςθ μια ποικιλία εργαλείων για τθν ανάπτυξθ 
επιχείρθςθσ--  Κατανόθςθ: 

o Διαχείριςθ χρόνου 
o Παρακολοφκθςθ χρόνου 
o Διαχείριςθ ζργου 
o Διαχείριςθ κακθκόντων 

Χριςθ ποικιλίασ ψθφιακϊν εργαλείων για: 
o Διαχείριςθ χρόνουt 
o Παρακολοφκθςθ χρόνου 
o Διαχείρθςθ ζργου 
o Διαχείριςθ κακθκόντων 

Εκπαίδευςθ εκπαιδευομζνων ςτθν χριςθ 
ενόσ τουλάχιςτον εργαλείου για: 

o Διαχείριςθ χρόνου 
o Παρακολοφκθςθ χρόνου 
o Διαχείριςθ ζργου 
o Διαχείριςθ κακθκόντων 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.1.3 Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εφαρμόηει Κοινισ Παραγωγισ εργαλεία και πρωτόκολλα.  

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ  

₋ Να ζχει γνϊςει τθσ μεκόδου Kaban 
₋ Kατανόθςθ τθσ ςωςτισ χριςθσ του email για τθν 

επιχείρθςθ 
 

₋ Παραγωγι ενόσ πίνακα Kaban με τθν χριςθ Trello. 
₋ τιςιμο ςυνεργαςίασ ςε ςφςτθμα cloud για 

διαχείριςθ χρόνου χρθςιμοποιϊντασ θμερολόγιο. 
 

Εκπαίδευςθ εκπαιδευομζνων ςτθν 
δθμιουργία προςωπικοφ ςυςτιματοσ On 
cloud για διαχείριςθ επιχείρθςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία ςυνεργαςίασ, 
διαχείριςθσ χρόνου διαχείριςθσ ζργου και 
λφςεισ διαχείριςθσ κακθκόντων. 

                                                                   

5 Relative weight of units  
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Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.1.4 Ο υποψιφιοσ πρζπει να κατανοεί και να εφαρμόηει τισ ζννοιεσ του Καινοτόμου Κφκλου 

Γνώςθ Δεξιότθτεσ Ικανότθτεσ  

Κατανόθςθ των αρχϊν του Καινοτόμου Κφκλου Αναγνϊριςθ των ςτοιχείων του Καινοτόμου Κφκλου για 
δεδομζνθ μελζτθ περίπτωςθσ 

Να ακολουκιςει και να καταγράψει τον 
Καινοτόμο Κφκλο μιασ δεδομζνθσ ιδζασ 
ςταδιακά 

 

Κεφάλαιο D.2: ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΨΗΦΙΑΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ MARKETING ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΣΩΝ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΩΝ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.2.1 
Ο εκπαιδευόμενοσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιεύ το ψηφιακό marketing για τον τομζα των 
Χειροτεχνιϊν 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Οριςμόσ του τί είναι ψθφιακό marketing 
₋ Αναγνϊριςθ των ςυςτατικϊν του ψθφιακοφ marketing 

Παροχι παραδειγμάτων ψθφιακοφ marketing 
 

Προκυμία να χρθςιμοποιιςει ψθφιακό 
marketing ςτον τομζα χειροτεχνίασ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.2.2 Ο εκπαιδευόμενοσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιεύ ηλεκτρονικό εμπόριο για τον τομϋα χειροτεχνύασ 

Γνώση Δεξιότητες Ικανότητες 
₋ Περιγραφι του τί είναι το θλεκτρονικό εμπόριο 
₋ Να κάνει λίςτα των κοινϊν τφπων του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου 
 

Παροχι παραδειγμάτων από πλατφόρμεσ θλεκτρονικοφ 
εμπορίου 
 

Προκυμία χριςθσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 
πλατφόρμεσ 

 

Κεφάλαιο D.3: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΧΕΙΡΟΝΑΣΕΝΙΑ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.3.1 Σαυτοποίθςε το ψθφιακό ςου τοπίο (πελάτεσ, ανταγωνιςτζσ, αγορζσ) 

Γνώση  Δεξιότητες Ικανότητες 
Σαυτοποίθςε το ψθφιακό τοπίο, τουσ ανταγωνιςτζσ και τθν 
δομι τθσ αγοράσ 

φγκριςθ και ανάλυςθ ανταγωνιςτϊν, αγορϊν Προκυμία για προςαρμογι τθσ πρακτικισ 

απζναντι ςτισ προκλιςεισ του ψθφιακοφ 

τοπίου 

 

Αποτελζςματα Εκμάκθςθσ D.3.2 Βρεσ το κανάλι του Πελάτθ ςου 

Γνώση  Δεξιότητες Ικανότητες 
Αναγνϊριςθ καναλιϊν για πελάτεσ Aξιοποίθςθ καναλιϊν πελατϊν Προκυμία για χριςθ διακζςιμων καναλιϊν ςε 

ςχζςθ με τθν κοινότθτα, πελάτεσ κλπ. 
 


