
 

 

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  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #5 

Υποςτήριξη τησ μετάβαςησ των  
δαςκάλων και των εκπαιδευτών  

χειροτεχνίασ ςτην Ψηφιακή Εποχή   

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)  

Τελικό ςυνζδριο ςτο Valladolid  (Ιςπανία) 

Ο οργανιςμόσ FOACAL, ωσ επικεφαλισ ςυνεργάτθσ του CRAFTS 3.0, 
φιλοξζνθςε τθν διακρατικι ςυνάντθςθ «International Meeting of Artis-
tic Crafts and Innovation, και τθν εκδιλωςθ CraftInnova», ςτισ 31 
Οκτωβρίου 2020. Αυτό το ςυνζδριο είχε ωσ ςτόχο να παρζχει ζνα 
ςθμείο ςυνάντθςθσ για τουσ επαγγελματίεσ που εργάηονται ςε 
περιβάλλοντα δθμιουργικοφ χαρακτιρα μζςω τθσ χριςθσ ι τθσ 

υποςτιριξθσ τεχνολογίασ και ψθφιακϊν εργαλείων.  

 
Ο Félix Sanz από τον οργανιςμό  FOACAL και ο Jesús Boyano από τον 
οργανιςμό  INFODEF ζλαβαν μζροσ ςτθν εκδιλωςθ. Παρουςίαςαν τισ 
μεκοδολογίεσ και τα αποτελζςματα του ζργου CRAFTS3.0 κακϊσ και τα 
αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και 
τθν πιλοτικι φάςθ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ιςπανία, το Ηνωμζνο 
Βαςίλειο, τθν Ελλάδα, τθ Ρουμανία και τθν Πορτογαλία. Η εκδιλωςθ 

μεταδόκθκε επίςθσ μζςω του καναλιοφ FOACAL YouTube. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

www.crafts-project.eu 

NEA  

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  

http://www.crafts-project.eu
https://www.facebook.com/CRAFTS3.0/

