
 

 

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 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1. Σεπτζμβριοσ 2019 
 

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

The aim of this Erasmus+ KA2 Strategic Partnership is to support the professional development 
of handicraft teachers and trainers in Europe in their transition to the digital age, by improving 
their teaching competencies on innovative VET education through ICT-based methods and tools 

www.crafts-project.eu 

Σχετικα με το Εργο 
τόχοσ του προγράμματοσ CRAFTS 3.0 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 ΕΕΚ, μζςω μεκόδων και εργαλείων που βαςίηονται ςτισ ΣΠΕ. Οι 

ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι 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  

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

