ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #3
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 Τεχνολογία Πλθροφοριϊν
και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ)

Στόχοι του CRAFTS 3.0
 Να ςυμπλθρϊςει το κενό που εντοπίηεται ςτισ εκπαιδευτικζσ ΤΠΕ 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 ΤΠΕ ςτθν ΕΕΚ για τουσ κλάδουσ των τεχνϊν και τθσ χειροτεχνίασ

NEA
Εκπαιδευτική δραςτηριότητα ςτην Cluj-Napoca (Ρουμανία)
Φιλοξζνθςε τθν εκδιλωςθ ο οργανιςμόσ Transylvania Trust Foundation
τον Απρίλιο του 2019. Αυτι θ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα επζτρεψε
ςτουσ ςυνεργάτεσ να μοιραςτοφν τθν τελικι ζκδοςθ του ευρωπαϊκοφ
προγράμματοσ ςπουδϊν ECVET (IO1) και τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ
(IO2), κακϊσ και τθν ζκδοςθ beta τθσ εφαρμογισ Mobile Instructional
Learning (IO3) και τθν πολφγλωςςθ πλατφόρμα e-Learning (IO4).

Οι εταίροι ζλαβαν μζροσ ςε εργαςτιρια πρακτικισ ϊςτε να
εξοικειωκοφν για το πωσ κα προςεγγίςουν τισ πιλοτικζσ φάςεισ, ειδικά
όςον αφορά τα τεχνολογικά αποτελζςματα. Επιπλζον, οι εταίροι
ςυμφϊνθςαν ςε μια κοινι προςζγγιςθ για τθν υλοποίθςθ του Οδθγοφ
Επικφρωςθσ,
Πιςτοποίθςθσ
και
Διαπίςτευςθσ
(IO6)
και
πραγματοποίθςαν μια επίςκεψθ μελζτθσ ςτο Κάςτρο Banffy, ςτο
οποίο τα ζργα αποκατάςταςθσ διαχειρίηεται το Transylvania Trust
Foundation.

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

