ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1
Υποςτήριξη τησ μετάβαςησ των
δαςκάλων και των εκπαιδευτών
χειροτεχνίασ ςτην Ψηφιακή Εποχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ ERASMUS+ Στρατηγικζσ Συμπράξεισ KA2, 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 Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), μζςω μεκόδων και εργαλείων που βαςίηονται ςτθ Σεχνολογία Πλθροφοριϊν
και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ)

Στόχοι του CRAFTS 3.0
 Να ςυμπλθρϊςει το κενό που εντοπίηεται ςτισ εκπαιδευτικζσ ΣΠΕ ικανότθτεσ των δαςκάλων και εκπαιδευτών
χειροτεχνίασ
 Να προςδιορίςει τισ γνώςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ που χρειάηονται οι ίδιοι για να εφαρμόςουν αυτζσ τισ
μεκόδουσ εκμάκθςθσ- διδαςκαλίασ
 Να τουσ εκπαιδεφςει ςτο πϊσ να δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται τισ δικζσ τουσ Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ που κα
χρθςιμοποιθκοφν ςτα μακιματα χειροτεχνίασ
 Να τουσ διδάξει πϊσ να δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται τα δικά τουσ μαθήματα ηλεκτρονικήσ μάθηςησ ςε
ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ των τεχνϊν και τθσ χειροτεχνίασ
 Να προωκιςει περαιτζρω τθν ωρίμανςθ των πολιτικϊν πιςτοποίηςησ και διαπίςτευςησ ςχετικά με τισ καινοτόμεσ
μεκόδουσ εκμάκθςθσ-διδαςκαλίασ μζςω των ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ για τουσ κλάδουσ των τεχνϊν και τθσ χειροτεχνίασ

NEA
Εναρκτήρια ςυνάντηςη ςτο Βαγιαδολίδ
Οι φορείσ FOACAL και INFODEF φιλοξζνθςαν τθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ
του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ CRAFTS 3.0 ςτο Βαγιαδολίδ, ςτθν Ιςπανία,
τον Νοζμβριο του 2017. κοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν θ παρουςίαςθ και θ
γνωριμία των εταίρων, θ γενικι αναςκόπθςθ του ζργου (πεδίο εφαρμογισ,
ςτόχοι, φάςεισ, αποτελζςματα) κακϊσ και θ ανατροφοδότθςθ από τθν
αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ.
Κατά
τθ
διάρκεια
τθσ
ςυνάντθςθσ, οι οκτϊ εταίροι του
προγράμματοσ (από Ελλάδα,
Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Ιςπανία και Ηνωμζνο Βαςίλειο) ενθμερϊκθκαν για ςχζδιο
διαχείριςθσ και τα εργαλεία του προγράμματοσ, για το ςχζδιο διάχυςθσ και
επικοινωνίασ κακϊσ και για τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ για τθν ανάπτυξθ
του πρϊτου παραδοτζου του προγράμματοσ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
πουδϊν ECVET για τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ
για τον τομζα των τεχνϊν .

Το 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

www.crafts-project.eu

