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

Σχετικα με το Εργο
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on innovative VET education through ICT-based methods and tools
ςυγκεκριμζνοι
του ζργου είναι:
 Να ςυμπλθρϊςει το κενό που εντοπίηεται ςτισ εκπαιδευτικζσ ΣΠΕ ικανότθτεσ των δαςκάλων και εκπαιδευτϊν χειροτεχνίασ
 Να προςδιορίςει τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 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 μακιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε
ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ των τεχνϊν και τθσ χειροτεχνίασ
 Να προωκιςει περαιτζρω τθν ωρίμανςθ των πολιτικϊν πιςτοποίθςθσ και διαπίςτευςθσ ςχετικά με τισ καινοτόμεσ
μεκόδουσ εκμάκθςθσ-διδαςκαλίασ μζςω των ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ για τουσ κλάδουσ των τεχνϊν και τθσ χειροτεχνίασ

Αποτελζςματα του Ζργου
IO1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πουδϊν ECVET για τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, με βάςθ τισ ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ για τον τομζα των τεχνϊν
IO2. Εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ςχετικά με τισ ΣΠΕ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ςτθν ΕΕΚ για τον τομζα των τεχνϊν
IO3. Φορθτι Εκπαιδευτικι Εφαρμογι CRAFTS 3.0
IO4. CRAFT 3.0 Πολυγλωςςικι πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ (eLearning)
IO5. CRAFTS 3.0 φνολο φορθτϊν Εκπαιδευτικϊν Εφαρμογϊν (Apps)
IO6. Οδθγόσ για τθν επικφρωςθ, πιςτοποίθςθ και διαπίςτευςθ των καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ- ΣΠΕ ςτθν ΕΕΚ για
τον τομζα των τεχνϊν

Πιλοτική φάςη
Σουσ επόμενουσ μινεσ θ κοινοπραξία κα πραγματοποιιςει τθν πιλοτικι φάςθ του ζργου ςτθν Ιςπανία, τθν Ελλάδα, τθν
Πορτογαλία, τθ Ρουμανία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ, οι δάςκαλοι και οι εκπαιδευτζσ
χειροτεχνίασ, ωσ χριςτεσ ςτόχο αυτοφ του ζργου, κα παρακολουκιςουν και κα ολοκλθρϊςουν τα μακιματα
θλεκτρονικισ μάκθςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν Πολφγλωςςθ πλατφόρμα eLearning και κα αναπτφξουν
προςαρμοςμζνεσ ενότθτεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ που απευκφνονται ςε επαγγελματίεσ χειροτεχνίασ και ωφελοφμενουσ
ςτόχο του ζργου CRAFTS 3.0. Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ κα δοκιμάςουν το Mobile Instructional Learning App και κα
αναπτφξουν το προςαρμοςμζνο ςφνολο εφαρμογϊν Mobile Learning.

Πληροφορίεσ ςτην Ελλάδα
Επικοινωνία Τφπου: Βάςω Αναςταςοποφλου
Mail: euprojects.dimitra@gmail.com
Το ςχζδιο αυτό (2017-1-ES01-KA202-038435) χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Η
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