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Εισαγωγή
Το ArtS – Δεξιότητες για δημιουργική οικονομία είναι ένα έργο
συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ ΒΔ2 – Συνεργασία για
καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, Τομεακές συμμαχίες
δεξιοτήτων, που αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός κοινού Προγράµµατος
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (πρόγραμμα ΕΕΚ), το οποίο ανταποκρίνεται
στις προδιαγραφές των EQF/ECVET για να προσφέρει σε χαμηλής ειδίκευσης,
άνεργους και αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες, την ευκαιρία να
εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να αποκτήσουν
δεξιότητες διαχειριστικές, επιχειρηματικές και δικτύωσης, συνδέοντας τα
επιθυμητά προσόντα/ικανότητες με ένα σύνολο γνώσεων, ώστε να μπορούν
να έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Η κοινοπραξία ArtS περιλαμβάνει τους εξής οργανισμούς-συνεταίρους:
1. EUROTRAINING Educational Organization S.A / ΕΛΛΑΔΑ
2. CESIE / ΙΤΑΛΙΑ
3. Federación Vizcaína de Empresas del Metal / ΙΣΠΑΝΙΑ
4. TÜV Rheinland Hellas SA / ΕΛΛΑΔΑ
5. Libera Palermo / ΙΤΑΛΙΑ
6. Synergy of Music Theater / ΕΛΛΑΔΑ
7. Jiménez Puertas / ΙΣΠΑΝΙΑ
8. CUP Consorzio Universitario Piceno / ΙΤΑΛΙΑ
9. Centro Studi e Formazione Villa Montesca – Società consortile / ΙΤΑΛΙΑ
10. Athens Chamber of Tradesmen / ΕΛΛΑΔΑ
11. Asociación Cultural Euroacción Murcia / ΙΣΠΑΝΙΑ
12. Melting Pro. Laboratorio per la cultura / ΙΤΑΛΙΑ
13. Fondo Formacion Euskadi / ΙΣΠΑΝΙΑ
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε εντός του πλαισίου του προγράμματος Arts, με
σκοπό να αποτελέσει έναν οδηγό για τους εκπαιδευτές, ο οποίος θα
διευκολύνει το πρόγραμμα κατάρτισης ArtS.
Αποτελεί σύνοψη του Προγράμματος Κατάρτισης ArtS για εκπαιδευτές
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια θέματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Πρόγραμμα κατάρτισης ArtS
Προδιαγραφές εκπαιδευτικών ενοτήτων ArtS,
Μεθοδολογία ArtS,
Πώς να λάβετε την πιστοποίηση ECVET,
Διαδικασία προγράμματος κατάρτισης ArtS.
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1. Πρόγραμμα κατάρτισης ArtS
Έχοντας προσδιορίσει τις ανάγκες κατάρτισης της αγοράς εργασίας, η
κοινοπραξία ArtS ανέπτυξε το πρόγραμμα κατάρτισης και την μεθοδολογία
αξιολόγησης ArtS, συσχετίζοντας το σύνολο των επιθυμητών προσόντων
/ικανοτήτων με σύνολα γνώσεων.
Το πρόγραμμα κατάρτισης ArtS αποτελείται από 9 εκπαιδευτικές ενότητες
για τις ομάδες στόχου – εκ των οποίων 3 κοινές και 6 ανά τομέα, μαζί με
εξετάσεις αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα:

Ενότητες τομέα
1. Πολιτιστική
Κληρονομιά
2. Χειροτεχνία
3. Τέχνες Θεάματος
4. Λογοτεχνία
5. Οπτικοακουστικά
Μέσα & Πολυμέσα
6. Εικαστικές Τέχνες

Κοινές ενότητες
1. Διοίκηση /διαχείριση
επιχειρήσεων
2. Δικτύωση/ψηφιακή
επικοινωνία και
επικοινωνία με μέσα
3. Επιχειρηματικές
δεξιότητες &
κοινωνική
επιχειρηματικότητα
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Οι εκπαιδευτικές ενότητες βασίζονται στα ευρήματα των εκθέσεων Needs
Assessment Report1 και Mapping the Competences of the Cultural and
Creative sectors Report2, ανέπτυξαν καινοτόμες και ευέλικτες τεχνικές που
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες τις αγοράς και προωθούν
αλληλεπίδραση και πειραματισμό σύμφωνα με τις επιτυχείς και
αναγνωρισμένες τεχνικές και πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF) και του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το EQF είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναφοράς, το οποίο συνδέει τα εθνικά συστήματα προσόντων,
ενεργώντας ως ένας μηχανισμός μετατροπής που κάνει τα προσόντα πιο
ευανάγνωστα και κατανοητά μεταξύ των διάφορων χωρών και συστημάτων
στην Ευρώπη.
Το ECVET είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για την μεταφορά, αναγνώριση και
συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με σκοπό την απόκτηση
επαγγελματικών προσόντων.

2. Προδιαγραφές εκπαιδευτικών ενοτήτων
ArtS
2.1 Κοινές ενότητες
Οι ενότητες αυτές ασχολούνται με την ευρέως τεκμηριωμένη ανάγκη να
αποκτήσουν οι καλλιτέχνες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να
διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους πιο αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, οι
ενότητες θα διδάξουν στους συμμετέχοντες πώς να αναζητούν και να
υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση, τεχνικές και λογισμικό διαχείρισης
έργου, διαχείριση χρόνου, οικονομική διαχείριση/προϋπολογισμό/φόρους,
διοικητικές δεξιότητες.
Αυτές οι ενότητες στοχεύουν στην βελτίωση της ικανότητας των
μαθητευομένων να πωλούν τα έργα τους πέραν της τοπικής αγοράς, να
αναπτύξουν τις δεξιότητες ΤΠΕ των εκπαιδευομένων για να παρουσιάσουν το
έργο τους με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, να επικοινωνήσουν με
συναδέλφους, διαμεσολαβητές, επιχειρήσεις και ιδρύματα σε παγκόσμιο
επίπεδο να συμμετάσχουν σε διεθνικές πλατφόρμες τεχνών.

1
2

R2.5 Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών, από την SMOUTH, 2015
R2.6 Χαρτογράφηση των Ικανοτήτων των Τοµέων Πολιτισµού και Δηµιουργίας, από την CSVM, 2015
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Παρακάτω μια σύντομη περιγραφή των κοινών ενοτήτων3:
1. Διοίκηση /διαχείριση επιχειρήσεων
Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Βελτίωση
της
αυτόαπασχολησιμότητας και
επιχειρηματικότητας των
εκπαιδευομένων με το να
διδάσκονται
πως
να
διαχειρίζονται την δική
τους ανάπτυξη και να
αναλάβουν την καριέρα
τους. Οι μαθητές θα
διδαχθούν θέματα σχετικά
με την διοίκηση και
διαχείριση επιχειρήσεων
και θα μάθουν να τα
εφαρμόζουν στην τους
περίπτωσή τους.

1.Εισαγωγή στη
διαχείριση
2.Σχεδιασμός και
οργάνωση
3.Εισαγωγή στα
οικονομικά
4.Εισαγωγή στους
προϋπολογισμούς
5.Διοίκηση

Μάθημα 1: 10 ώρες
Μάθημα 2: 15 ώρες
Μάθημα 3: 10 ώρες
Μάθημα 4: 10 ώρες
Μάθημα 5: 5 ώρες

2. Δικτύωση/ψηφιακή επικοινωνία και επικοινωνία με μέσα
Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Η ενότητα παρέχει στους
συμμετέχοντες μια απλή
και δομημένη προσέγγιση
για επικοινωνία, επίσημες
και
ανεπίσημες
συζητήσεις,
ώστε
να
μπορούν οι συμμετέχοντες
να οργανώνουν γρήγορα
τις σκέψεις και τις ιδέες
τους και να επικοινωνούν
αυθόρμητα, συνοπτικά και
αποτελεσματικά
με
άλλους.
Αυτή η ενότητα εξερευνά
επιπλέον τις διεπαφές
πληροφορίας,
επικοινωνίας και έννοιας
στον σημερινό κόσμο των
κοινωνικών
μέσων
δικτύωσης.

1. Αρχές και τεχνικές
αποτελεσματική
επικοινωνίας

Μάθημα 1: 4 ώρες
Μάθημα 2: 8 ώρες
Μάθημα 3: 10 ώρες
Μάθημα 4: 24 ώρες
Μάθημα 5: 4 ώρες

3

2. Επικοινωνία μέσω
διαδικτύου
3. Κοινωνικά δίκτυα και
προσωπική
επαγγελματική εικόνα
(personal branding)
4. Εργαλεία και εφαρμογές
μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
5. Κοινωνικό ηλεκτρονικό
πορτοφόλιο και τεχνικές
διαδικτυακής
αυτοπαρουσίασης

Για πλήρη περιγραφή των κοινών ενοτήτων ανατρέξτε στο πρόγραμμα κατάρτισης R3.6 ArtS.
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3. Επιχειρηματικές δεξιότητες & κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Επεξήγηση
του
όρου
επιχειρηματικότητα, των
διαφορών
μεταξύ
αυτοαπασχόλησης
και
επιχειρηματικότητας και
κατανόηση
της
απόστασης
μεταξύ
παραδοσιακής
και
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

1.
Εισαγωγή
στην
επιχειρηματικότητα
και
την
κοινωνική
επιχειρηματικότητα
2. Ανάπτυξη προσωπικών
και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων
3. Σχεδιασμός επιχείρησης
από την ιδέα στην αγορά
4.
Μάρκετινγκ
στην
σύγχρονη εποχή
5. Πρακτικό μάθημα

Μάθημα 1: 10 ώρες
Μάθημα 2: 10 ώρες
Μάθημα 3: 10 ώρες
Μάθημα 4: 10 ώρες
Μάθημα 5: 10 ώρες

2.2 Ενότητες τομέα
Οι ενότητες ανάλογα με τον τομέα δημιουργήθηκαν με σκοπό να καλύψουν τις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποτομέα του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα. Αυτές οι 6 ενότητες έχουν την μορφή χώρου εργασίας, όπου οι
επαγγελματίες θα έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν στον τομέα της
καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας και να επεκτείνουν τις γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητές τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Οι
ενότητες αυτές επικεντρώνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν βάσει του
υποτομέα τους.
Παρακάτω μια σύντομη περιγραφή των ενοτήτων ανά τομέα4:
1. Πολιτιστική Κληρονομιά
Γενικός στόχος
Στόχος της ενότητας είναι
η ανταλλαγή γνώσεων με
τους εκπαιδευτές σχετικά
με
την
πολιτιστική
κληρονομιά
και
πολιτιστική
ποικιλομορφία
και
η
βοήθεια στους δασκάλους
να αναπτύξουν γνώση
περιεχομένου
και
διδακτικές ικανότητες σε
αυτό το θέμα.

Μαθήματα
1. Συνείδηση για την
τοπική, εθνική και διεθνή
πολιτιστική κληρονομιά
2. Διδακτική των τεχνών
3.
Μάρκετινγκ
πολιτιστικής κληρονομιάς
4.
Δραστηριότητες
προώθησης πολιτιστικής
κληρονομιάς
5. Χρηματοδότηση για την
πολιτιστική κληρονομιά

Διάρκεια ενότητας
Μάθημα 1: 10 ώρες
Μάθημα 2: 10 ώρες
Μάθημα 3: 10 ώρες
Μάθημα 4: 10 ώρες
Μάθημα 5: 10 ώρες

4 Για πλήρη περιγραφή των ενοτήτων τομέα ανατρέξτε στο πρόγραμμα κατάρτισης R3.6 ArtS.
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2. Χειροτεχνία
Γενικός στόχος
Ανάπτυξη των τεχνικών
δεξιοτήτων
των
εκπαιδευόμενων
σε
επαγγελματικές.
Μαθαίνουν τους τύπους
τεχνικής που υπάρχουν.
Μαθαίνουν
βασικές
τεχνικές.
Εξάσκηση
των
επαγγελματικών τεχνικών
δεξιοτήτων.

Μαθήματα
1. Ιστορικές πληροφορίες
2. Χειροτεχνίες και υλικά
3. Εισαγωγή στη Χημεία
4. Ανάμειξη και τήξη
5. Τελική εργασία

Διάρκεια ενότητας
Μάθημα 1: 5 ώρες
Μάθημα 2: 10 ώρες
Μάθημα 3: 5 ώρες
Μάθημα 4: 15 ώρες
Μάθημα 5: 15 ώρες

Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Για να χρησιμοποιηθεί η
δημιουργικότητα για τις
απαιτούμενες
περαμέτρους, εξάσκηση
της προληπτικής στάσης
και του επαγγελματισμού,
αξιολογώντας τα ταλέντα
των
μαθητών
στις
σκηνικές τέχνες.

1.Ταυτότητα και
αναπαράσταση
2.Μορφή και αφήγηση
στις σκηνικές τέχνες
3.Δημιουργία
αλληλεπίδρασης:
εκπαίδευσε, ώθησε,
επηρέασε
4. Δημιουργία
αλληλεπίδρασης:
εκπαίδευσε, ώθησε,
επηρέασε (II)

Μάθημα 1: 18 ώρες
Μάθημα 2: 15 ώρες
Μάθημα 3: 9 ώρες
Μάθημα 4: 4 ώρες

Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Ανάπτυξη της εγγενούς σε
κάθε άνθρωπο
αφηγηματικής
ικανότητας.
Εξοικείωση με τις βασικές
τεχνικές
δημιουργικής
γραφής.
Αφύπνιση και εξάσκηση
της φαντασίας και της
μνήμης.
Παρατήρηση του κόσμου
“με άλλα μάτια”.

1. ΧΕΡΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ: Τα
πρώτα
βήματα,
δημιουργία
εξατομικευμένου χώρου,
αναζήτηση
επιχειρημάτων, σύλληψη
εικόνων, παρατήρηση και
ερμηνεία της κοινωνικής
και
προσωπικής
πραγματικότητας.

Μάθημα 1: 8 ώρες
Μάθημα 2: 7 ώρες
Μάθημα 3: 15 ώρες
Μάθημα 4: 10 ώρες
Μάθημα 5: 10 ώρες

3. Τέχνες Θεάματος

4. Λογοτεχνία

2.
ΚΟΛΛΗΜΑ
ΤΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Συγγραφικό
αδιέξοδο: πώς να το
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Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

αντιμετωπίσετε
(αυτόματη
γραφή,
φανταστική υπόθεση).
3.
ΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΣΤΙΣ
ΜΟΥΣΕΣ:
Υπόθεση,
συγγραφή ξεκινώντας από
το τέλος, φανταστικός
συνδυασμός, εσωτερικός
μονόλογος, λογοτεχνική
μνήμη,
ημερολόγιο,
ασκήσεις
ύφους,
συνδυασμός
επιχειρημάτων, συγγραφή
ξεκινώντας
από
μια
εικόνα, καταιγισμός ιδεών
και λέξεων.
4. ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ ΣΤΗ
ΦΩΤΙΑ:
Στάδια
δημιουργίας. Σχεδιασμός.
Πρώτη και τελευταία
παράγραφος. Ορατότητα.
Χρήση των αισθήσεων.
5. ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ ΣΤΗ
ΦΩΤΙΑ: Μεταφορές. Η
φωνή του αφηγητή, το
επίκεντρο,
αποφυγή
συνηθισμένων
σημείων
και
ορισμένων
επιρρημάτων
και
επιθέτων, τα πιο συχνά
λάθη, Προτάσεις.

5. Οπτικοακουστικά Μέσα & Πολυμέσα
Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Εκπαίδευση και
προετοιμασία μαθητών
ώστε να μπορούν να
υλοποιήσουν σχέδια 2D
και 3D, καθώς και να
λάβουν τεχνικές εργασίας
για την επίτευξη διάταξης
έργου και σχεδίου με
υψηλή οπτική ισχύ.

1.Χρώμα, απεικόνιση και Μάθημα 1: 6 ώρες
Μάθημα 2: 10 ώρες
δυναμική σχημάτων
Μάθημα 3: 15 ώρες
2.Γεωμετρικά σχήματα και Μάθημα 4: 9 ώρες
Μάθημα 5: 10 ώρες
αφηρημένες έννοιες
3.Σχεδιασμός σχεδίου 2D
και 3D
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Οι
μαθητές
θα 4.Διάταξη και
ακολουθήσουν όλη την σύνθεση
διαδικασία
για
την
5.Διάταξη και
δημιουργία ενός σχεδίου:
σύνθεση (II)

γραφική
γραφική

-Σκιαγράφημα
του
σχεδίου προς εκτέλεση
-Τρισδιάστατη δημιουργία
αντικειμένου
-Παρουσίαση προϊόντος

6. Εικαστικές Τέχνες
Γενικός στόχος

Μαθήματα

Διάρκεια ενότητας

Ανάπτυξη της γενικής
γνώσης
των
εκπαιδευομένων
σε
επαγγελματικά ζητήματα,
οικοδόμηση
αυτοπεποίθησης,
απόκτηση
τεχνικών
δεξιοτήτων και βασικής
θεωρητικής γνώσης.

1.Υλικά
και
τεχνικές, Μάθημα 1: 5 ώρες
καταιγισμός ιδεών
Μάθημα 2: 10 ώρες
Μάθημα 3: 10 ώρες
2.Θεωρία
χρωμάτων, Μάθημα 4: 10 ώρες
έμπνευση από την φύση, Μάθημα 5: 15 ώρες
έμπνευση από τον μη
ευρωπαϊκό πολιτισμό
3.Θεωρία της σύνθεσης
4.Τύποι
τεχνών

εικαστικών

5.Καλλιτεχνικές
τάσεις
όπως είναι γνωστές από
καλλιτεχνικά
κινήματα,
ανάπτυξη
ιδεών,
σχεδιασμός
έργου,
ανάπτυξη μιας σειράς
έργων
τέχνης,
προωθητική επικοινωνία
(πορτοφόλιο), έκθεση
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Η μεθοδολογία ArtS
Η μεθοδολογία ArtS στοχεύει στο να αποτελέσει ένα σύστημα αρχών, μια
δομημένη προσέγγιση για έναν μαθησιακό στόχο, που συνίσταται στο να
παρέχει σε καλλιτέχνες την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητές τους,
προκειμένου να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην αγορά εργασίας.
Οι δύο βασικές αρχές που διέπουν την μεθοδολογία ArtS είναι:
• Υποστήριξη μιας βήμα προς βήμα μαθησιακής και δημιουργικής
διαδικασίας
• Προώθηση μιας συμμετοχικής προσέγγισης5
Ακολουθώντας την προσέγγιση αυτή, το πρόγραμμα κατάρτισης θα βασίζεται
κυρίως στο να διευκολύνει τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν νέες λύσεις
μέσω της ατομικής εργασίας και της συνεργασίας με άλλους.
Μη τυπικές και τυπικές μέθοδοι θα συνδυαστούν, ώστε να εμπλουτίσουν όσο
το δυνατόν την μαθησιακή διαδικασία και να την συλλάβουν ως μια ολιστική
εμπειρία, όπου τόσο οι γνωστικοί όσο και οι συναισθηματικοί τομείς θα
αντιμετωπιστούν με ισορροπημένο τρόπο.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης ArtS θα διεξαχθεί με την μέθοδο μικτής μάθησης:
σε πλαίσια e- learning και διδασκαλίας σε τάξη.

3.1 E-learning: η πλατφόρμα Moodle
Η μικτή μάθηση ArtS θα διεξαχθεί μέσω μιας πλατφόρμας Moodle6.
Το Moodle είναι ένα δωρεάν λογισµικό ανοικτής πηγής που χρησιμοποιείται
για προγράμματα e-learning και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την
εξειδίκευση να δημιουργεί διαδικτυακά μαθήματα, ώστε να πετύχει
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Επιτρέπει ένα εικονικό περιβάλλον
μάθησης ενθαρρύνοντας τους μαθητευόμενους να συνεισφέρουν στην
εκπαιδευτική εμπειρία και να αποτελούν ενεργά μέρη μιας εικονικής
μαθησιακής κοινότητας.
Όλα τα μέλη πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα από το
σημείο Log In.
Το Moodle είναι μεταφρασμένο σε πάνω από 100 γλώσσες.
Επιτρέπει την οργάνωση μαθησιακού προγράμματος σε τμήματα και ενότητες
εξασφαλίζοντας την διαδοχικότητα των δραστηριοτήτων.
Ποικίλα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Moodle:
✓ Google docs, σύνδεσμοι
5 Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο: R 3.3 πρόγραμμα κατάρτισης ArtS: περιγραφή

μεθοδολογίας και εργαλείων
6 Ακρώνυμο για Modular object-oriented dynamic learning environment (πηγή: η ελεύθερη
εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια)
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✓ Ιστολόγια
✓ Βιντεοδιασκέψεις
✓ Φόρουμ συζητήσεων
Το e-learning μπορεί μέσω της πλατφόρμας Moodle να συνδυαστεί με πολλά
χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία.

3.2 Δια ζώσης: μάθηση καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή σε
τάξη
Η μάθηση σε τάξη θα περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και εργαστήρια, τα
οποία θα είναι ανοιχτά σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.
Το πρόγραμμα θα προωθήσει επιπλέον την ανάγκη και την ιδέα, καλλιτέχνες
να εργάζονται από κοινού σε πολυτομεακές ομάδες, καθώς και την
κινητικότητα και καλλιτεχνική τους παρουσία πέραν των τοπικών/εθνικών
τους συνόρων.
Σήμερα, η χρήση του όρου μικτή μάθηση περιλαμβάνει κυρίως "το
συνδυασμό διαδικτύου και ψηφιακών μέσων με τις καθιερωμένες μορφές
τάξης, που απαιτούν την φυσική παρουσία του δασκάλου και των μαθητών”.
Συνδυάζει πολλά από τα καλύτερα στοιχεία της δια ζώσης διδασκαλίας
(εξατομικευμένη μάθηση, κοινωνική συναναστροφή και άμεση επαφή με την
γλώσσα), ενώ επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλία από μια παραδοσιακή τάξη,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του μαθητευομένου.
Επιπλέον, παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να μαθαίνουν αυτόνομα και
επιτρέπει στους καθηγητές να παρακολουθούν πιο στενά την πρόοδο των
μαθητών τους σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.7
Το δυνατό σημείο της μικτής μάθησης έγκειται στην ευελιξία.
Και τα δύο πλαίσια, στα οποία εφαρμόζεται η μικτή μάθηση έχουν τις
ιδιαιτερότητές τους, το καθένα έχει διαφορετικό αντίκτυπο στους
συμμετέχοντες και στις δραστηριότητες και τα εργαλεία που επιλέγονται. Εδώ
επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη
και στις δύο περιπτώσεις, καθώς θα παίξει θεμελιώδη ρόλο στην τάση του
μαθήματος.

3.3 Η διάσταση των σχέσεων
Το στοιχείο των σχέσεων κατέχει θεμελιώδη ρόλο και διέπει όλες τις
μαθησιακές διαδικασίες σε διαφορετικά επίπεδα και όλοι οι παράγοντες είναι
άμεσα εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα Κατάρτισης: εκπαιδευόμενοι και
εκπαιδευτές.
7

http://www.macmillanenglishcampus.com/about-us/pedagogy/benefits-of-blended-learning/
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Τα βασικά επίπεδα επικοινωνίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:
Εκπαιδευόμενος <-> Εκπαιδευόμενος (η σχέση είναι ένας προς ένα),
Εκπαιδευόμενος <-> ομάδα εκπαιδευομένων (η σχέση είναι ένας προς την
υπόλοιπη ομάδα και αντιστρόφως);
Εκπαιδευόμενος <-> Εκπαιδευτής (η σχέση είναι ένας προς ένα).
Στην διδασκαλία σε τάξη τα τρία επίπεδα σχέσεων βρίσκονται συνεχώς εν
ενεργεία, καθώς όλες οι δραστηριότητες απαιτούν συνεχή προσωπική
αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων που στην πραγματικότητα μοιράζονται
τον ίδιο χώρο.
Συνεπώς, οτιδήποτε συμβαίνει από άποψη σχέσεων μπορεί να επηρεάσει την
εκπαιδευτική τάση και είναι ένα σημαντικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί
υπόψη.
Η επαφή μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή είναι απαραίτητη για την
μάθηση. Σε αυτό το πλαίσιο οι κοινωνικές ικανότητες εμπλέκονται σημαντικά.
Στο e-learning η σχέση δεν είναι άμεση, διότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν
πραγματική προσωπική επικοινωνία και ασφαλώς δεν έχει τόσο μεγάλη
σημασία όσο για την τάξη. Πολύ περισσότερο, η επικοινωνία θα έπρεπε να
έγκειται στην σαφή ανταλλαγή πληροφοριών. Επομένως, η παροχή
κατανοητών πληροφοριών είναι σημαντική ικανότητα που απαιτείται στο
συγκεκριμένο πλαίσιο.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα
όπως επιθυμούν και μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα
βάσει τον ιδιαίτερων αναγκών τους. Από την άλλη πλευρά, e-learning δεν
παρέχει πολλές επιλογές για άμεση δημιουργική συνεργασία και έχει
περιορισμούς όσον αφορά την δημιουργία έργων από τους συμμετέχοντες.

3.4 Ο ρόλος του εκπαιδευτή
Στο πλαίσιο της μάθησης σε τάξη ο εκπαιδευτής παίζει σημαντικό ρόλο, διότι
είναι υπεύθυνος να ενθαρρύνει μια διαδικασία επικερδών σχέσεων σε όλα τα
επίπεδα και να περιλαμβάνει όλους του συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με την Μεθοδολογία ArtS, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να
ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτή στο πλαίσιο της τάξης είναι:
✓ Διευκόλυνση της δημιουργίας ομάδας στην αρχή της διαδικασίας και
της δυναμικής της ομάδας κατά την διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας, των ομαδικών εργασιών και συζητήσεων,
✓ Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να προσαρμόζονται
στην εκάστοτε ομάδα μαθητευομένων με γνώμονα τις δυνατότητές
τους και το γεγονός ότι ο καθένας μαθαίνει διαφορετικά,
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✓ Ευελιξία και αποδοχή αιτημάτων των μαθητευομένων, έχοντας όμως
πάντα σαφή στόχο προς επίτευξη,
✓ Διευκόλυνση παραγωγικών σχέσεων με τους μαθητευόμενους,
✓ Εξασφάλιση ενός ευχάριστου χώρου εργασίας,
✓ Παραχώρηση χώρου σε όλους να εκφραστούν διατηρώντας την
κατάσταση υπό έλεγχο.
Στο e-learning ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος δεν έχουν άμεση επαφή.
Παρόλα αυτά ο εκπαιδευτής έχει θεμελιώδη ρόλο στο να διατηρήσει το
κίνητρο των συμμετεχόντων, το οποίο ενδέχεται να μειωθεί κατά την
διάρκεια της εκπαίδευσης, κυρίως λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου
αυτοδιαχείρισης από τους συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με την Μεθοδολογία ArtS, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να
ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτή στο πλαίσιο του e-learning είναι:
✓ Κατανόηση των διαφορετικών κινήτρων μεταξύ των συμμετεχόντων,
✓ Οργάνωση εργαλείων και εφαρμογών για σαφή χρήση,
✓ Παροχή συνεχούς βοήθειας σε τεχνικές δυσκολίες, ώστε οι
μαθητευόμενοι να μην αισθάνονται χαμένοι,
✓ Εξασφάλιση ενός χώρους για ελεύθερες και δημιουργικές
πρωτοβουλίες ακόμα και στο πλαίσιο της ψηφιακής μάθησης,
✓ Παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης, προκειμένου να αισθάνονται οι
μαθητευόμενοι ότι υπάρχει ζωντανή επικοινωνία,
✓ Να μην μένουν πίσω οι λιγότερο ενεργοί,
✓ Διατήρηση ευχάριστης ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας φιλική γλώσσα
στα ψηφιακά μέσα.
Συνοψίζοντας, ο παρακάτω πίνακας αποτελεί μια επισκόπηση των βασικών
στοιχείων των δύο εκπαιδευτικών πλαισίων:

Μάθηση
σε τάξη

Σχέση

Κύριος ρόλος
εκπαιδευτή

Βασικές
πτυχές

Δια ζώσης

Διευκόλυνση της
σύσφιξης σχέσεων
στην ομάδα και της
δυναμικής των
ομάδων

Η δυναμική της
ομάδας
επηρεάζει την
τάση μάθησης

Παραδείγματ
α βασικών
εργαλείων8
Θεατρικά
παιχνίδια,
παιχνίδια
ρόλων,
ασκήσεις
δημιουργικής
σκέψης,

8 Ανατρέξτε στο Τμήμα 3 σελ. 9 του R 3.3 πρόγραμμα κατάρτισης ArtS: περιγραφή μεθοδολογίας και

εργαλείων για την περιγραφή των εργαλείων που παρέχονται από τους συνεταίρους
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εργαστήρι
αμοιβαίας
μαιευτικής
προσέγγισης,
μετωπική
διδασκαλία…
ομάδες
εργασίας
E-learning

Με
διαμεσολάβ
ηση
υπολογιστώ
ν

Διατήρηση των
κινήτρων των
αυτοδιαχειριζόμενω
ν μαθητευομένων

Οι
ηλεκτρονικές
δραστηριότητε
ς διαθέτουν
υψηλά επίπεδα
ευελιξίας

Εικονικές
τάξεις,
ιστολόγια,
διαδικτυακές
πλατφόρμες
μάθησης,
ομάδες
εργασίας…

Επιπλέον, ο εκπαιδευτής καλείται να παίξει διάφορους ρόλους, όπως:
• Συντονιστής: Ο συντονισμός περιλαμβάνει σχεδιασμό, θέσπιση βασικών
κανόνων, εξασφάλιση αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας, διαχείριση χρόνου
και τήρηση αρχείων.
• Παρακινητής: Το κίνητρο περιλαμβάνει το να εμπνέει τους
μαθητευόμενους, να δημιουργεί ενθουσιασμό, να τους ωθεί να εκφράσουν τις
ιδέες τους και να ακούν ενεργά.
• Σύμβουλος: Η συμβουλή περιλαμβάνει αποδοτική συνεργασία για την
διευκόλυνση μετάδοσης της γνώσης.
• Διαμεσολαβητής: Η
διαμεσολάβηση
περιλαμβάνει
διαχείριση
συγκρούσεων, ευαισθησία και υπομονή καθώς και επίγνωση του αντίκτυπου
του κοινωνικού υποβάθρου στο επικοινωνιακό ύφος, τις αξίες, συμπεριφορές
και πεποιθήσεις.
• Αξιολογητής: Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γνώση και χρήση των
αναγνωρισμένων μεθόδων αξιολόγησης, πρακτικών και στρατηγικών.
Ο ρόλος και οι ευθύνες τους εκπαιδευτή είναι βασικά για την διασφάλιση
αποτελεσματικής παράδοσης σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης και την
διασφάλιση της εκπλήρωσης των στόχων του μαθήματος και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την ομαδική μάθηση μεταξύ
της ομάδας στόχου των εκπαιδευομένων και ομαδικές δραστηριότητες, να
μοιράζονται τις γνώσεις τους και ορθές πρακτικές, ώστε να αναπτύξουν
δραστηριότητες και προσεγγίσεις.
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3. Πώς να λάβετε την πιστοποίηση ECVET
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που συχνά αναφέρεται ως ECVET, αποτελεί
τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση, και (κατά περίπτωση) τη
συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την
απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Βάσει μιας Σύστασης ευρωπαϊκού
επιπέδου (Recommendation), τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET
περιλαμβάνουν την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων υπό μορφήν
ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, διαδικασία μεταφοράς και
συσσώρευσης και συμπληρωματικά έγγραφα, όπως συμφωνίες μάθησης,
πρακτικά καταγραφής αποτελεσμάτων και οδηγούς χρήσης. Το ECVET
προορίζεται να διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο της κινητικότητας, για τους
σκοπούς της απόκτησης επαγγελματικού προσόντος.
Το ECVET στοχεύει στην υποστήριξη της κινητικότητας των Ευρωπαίων
πολιτών, την διευκόλυνση της διά βίου μάθησης (επίσημη, ανεπίσημη και μη
επίσημη μάθηση) και παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας από άποψη ατομικών
εμπειριών μάθησης, καθιστώντας πιο ελκυστική την μετακίνηση μεταξύ
διάφορων χωρών και διάφορων μαθησιακών περιβαλλόντων.
Σε επίπεδο συστήματος, το ECVET στοχεύει σε μια καλύτερη συμβατότητα
μεταξύ διάφορων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(VET) σε ολόκληρη την Ευρώπη και των προσόντων τους.
Από άποψη γεωγραφικής κινητικότητας, το ECVET στοχεύει στην
διευκόλυνση της επικύρωσης, αναγνώρισης και συσσώρευσης δεξιοτήτων και
γνώσεων κατά την διάρκεια παραμονής σε άλλη χώρα, με σκοπό να
εξασφαλιστεί ότι τέτοιες εμπειρίες συνεισφέρουν στην απόκτηση
επαγγελµατικών προσόντων.
Το πρόγραμμα κατάρτισης ArtS υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του ECVET, προκειμένου να παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση,
επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μαζί με μια σειρά
κοινών μέσω και εργαλείων για να μπορεί να υποστηριχθεί η ποιότητα της
κινητικότητας.
Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση ECVET πρέπει
να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 4 ενότητες του ArtS: τις τρεις κοινές
ενότητες και τουλάχιστον μια ενότητα τομέα, βεβαίως θα μπορούσαν να
παρακολουθήσουν πάνω από μια ενότητα τομέα και να λάβουν πιστοποίηση
για κάθε τομέα.
Καθώς κάθε ενότητα διαρκεί 50 ώρες, αυτό σημαίνει ότι ένας
εκπαιδευόμενος θα παρακολουθήσει συνολικά τουλάχιστον 200 ώρες, κατά
την διάρκεια της τρίμηνης εκπαίδευσης, προκειμένου να λάβει τουλάχιστον 1
πιστοποίηση.
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν πως θα διανεμηθούν οι 50 ώρες
μαθημάτων τόσο για τις κοινές ενότητες όσο και για τις ενότητες τομέα:
Σύνολο ωρών

e- learning

Δια ζώσης

50

35

15

Κοινές
ενότητες

Σύνολο
ωρών

Ενότητε
ς τομέα

50

Θεωρητικά (35)

Πρακτικά
9

e - learning

δια ζώσης

εργαστήριο

20

10

5

15

4.1 Αξιολόγηση μάθησης και γενική αξιολόγηση
Προκειμένου να αξιολογηθούν ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους
εκπαιδευόμενους, σχεδιάστηκαν κριτήρια εξετάσεων αξιολόγησης από την
κοινοπραξία ArtS. Η αξιολόγηση θα επιβεβαιώσει εάν τα μαθησιακά
αποτελέσματα (LO) έχουν αφομοιωθεί.
Κάθε εξέταση θα αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων στα Αγγλικά,
Ελληνικά, Ιταλικά ή Ισπανικά.
Για την κατάληξη σε επιτυχές αποτέλεσμα, θα δημιουργηθεί μια αξιολόγηση
απόδοσης σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος. Η αξιολόγηση αυτή θα
πρέπει να αποσκοπεί στο να εξετάσει τις δεξιότητες και ικανότητες που
αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια την ενότητας και να καθαρίσει ήταν επιτυχής
για κάθε υποψήφιο.
Υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
που εξαρτώνται από το υλικό κάθε μαθήματος, η πιο κοινή όμως μεταξύ
αυτών, η οποία θεωρείται απαραίτητη για τις ενότητες ArtS, είναι η γραπτή
εξέταση. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, που θα βοηθά
τους υποψήφιους να αποδείξουν ότι έχουν αφομοιώσει τις θεωρητικές και
πρακτικές γνώσεις που παρέχονται από το μάθημα και ότι μπορούν να τα
αξιοποιήσουν στην εργασία τους. Για κάθε μάθημα, θα ζητηθεί από τον
εκπαιδευόμενο να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο 15 ανοικτών και
κλειστών ερωτήσεων.

9 Οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν μια ατομική ή ομαδική εργασία
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Τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν τον σχεδιασμό
αυτών των εξετάσεων αξιολόγησης, είναι:
•

•

•

•

•
•

•

Θα υπάρξει γραπτή εξέταση για κάθε ενότητα και μόνο οι
συμμετέχοντες που την ολοκληρώσουν επιτυχώς θα λάβουν την
πιστοποίηση.
Είναι αναγκαίο να συμφωνούν τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε
μαθήματος με την αξιολόγησή τους, ώστε να γνωρίζουμε ότι ήταν
επιτυχή.
Η γραπτή εξέταση απαιτεί να επιβεβαιωθεί η φυσική παρουσία του
συμμετέχοντα. Συνεπώς, τα μαθήματα e-learning και άλλα παρόμοια
απαιτούν επίσης γραπτή εξέταση που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί
διαδικτυακά.
Για να επιβεβαιωθεί περαιτέρω ότι η διαδικασία αυτή είναι έγκυρη, οι
εξετάσεις μπορούν να επιβλέπονται από επίσημους εξεταστές
διορισμένους από τους συνεταίρους κατάρτισης.
Η εξέταση κάθε ενότητας θα αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων,
τουλάχιστον 15 ερωτήσεις για κάθε μάθημα.
Η βαθμολόγηση των εξετάσεων θα γίνει βάσει ενός συστήματος
μοριοδότησης. Προκειμένου ένας υποψήφιος να επιτύχει στην εξέταση,
ο ελάχιστος βαθμός που θα πρέπει να συγκεντρώσει είναι 60%.
Ευελιξία και προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων θα
πρέπει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Εφόσον αυτές οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν ακολουθηθεί,
ανάλογα με το μάθημα ECVET ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη για εφαρμογή
διαφορετικής αξιολόγησης με βάση θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.
Κάθε μάθημα έχει μοναδικές μεθόδους και υλικό, συνεπώς, ίσως υπάρξουν
περιπτώσεις, κατά τις οποίες μια εργασία ή έκθεση μπορεί να αποτελεί μέρος
της αξιολόγησης. Μαθήματα που αποτελούνται από μαθησιακά αποτελέσματα
που μπορεί να επωφεληθούν από μια εργασία ή έκθεση της επιλογής του
υποψηφίου κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής ενότητας, μπορούν να την
αξιοποιήσουν ώστε να τους προσφέρει πλήρη συμμετοχή της γνώσης που
παρέχεται. Αυτή η χρήση των εργασιών μπορεί να βοηθήσει τους
επαγγελματίες να προσεγγίσουν το θέμα είτε θεωρητικά είτε πρακτικά,
ανάλογα με την προσωπικότητα και το γούστο τους. Με αυτόν τον τρόπο η
διαδικασία μάθησης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και η αξιολόγησή της
πιο ολοκληρωμένη.
Ο πίνακας αξιολόγησης περιλαμβάνει βασικές αποδόσεις προς αξιολόγηση
καθώς και μεθόδους και εργαλεία προς χρήση. Η διάρκεια και η ελάχιστη
βαθμολογία θα πρέπει να αναγράφονται σε κάθε πίνακα. Ο πίνακας θα πρέπει
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επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους βαθμούς με βαρύτητα κάθε
ατομικού μέρους ή μεθόδου. Το Πρότυπο Πίνακα Αξιολόγησης δημιουργήθηκε
από την SWISS Approval όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να
καταγραφούν.
Ως βασικά κριτήρια για την απόκτηση της πιστοποίησης, έχουν ορισθεί τα
εξής:
• σωστές απαντήσεις τουλάχιστον στο 60% των ερωτήσεων κάθε
μαθήματος
• σωστές απαντήσεις τουλάχιστον στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας
• παρακολούθηση της δια ζώσης διδασκαλίας
• συμμετοχή και εκπλήρωση των εργασιών του εργαστηρίου
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4. Η διαδικασία του προγράμματος
κατάρτισης ArtS

Προσδιορισμός
αναγκών των
συμμετεχόντων

Αξιολόγηση
μαθησιακών
αποτελεσμάτων
και παραλαβή
πιστοποίησης
ECVET

Σχεδιασμός και
προετοιμασία του
μαθήματος

Αξιολόγηση
μάθησης

Σχεδιασμός
εκπαιδευτικών
πηγών

Παράδοση
μαθήματος

Phase 1. Προσδιορισμός των αναγκών των συμμετεχόντων
Η ομάδα στόχος του προγράμματος κατάρτισης Arts είναι καλλιτέχνες, με
χαμηλή
ειδίκευση
και
ελεύθεροι
επαγγελματίες,
άνεργοι
και
αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες των μαθητευόμενων
ελέγχονται και προσδιορίζονται πριν την εγγραφή των μαθητευομένων στο
μάθημα. Αρχικές αξιολογήσεις με τους μαθητευόμενους και τους οργανισμούς
που τους παρέπεμψαν μέσω μιας διαδικασίας ιδιωτικών συνεντεύξεων και
συναντήσεων, μπορούν να αποκαλύψουν τις προηγούμενες γνώσεις,
δεξιότητες και συμπεριφορά του μαθητευομένου. Η αξιολόγηση ωφελεί τον
εκπαιδευτή, βοηθούν τους μαθητευόμενους να αναγνωρίσουν τους
προσωπικούς μαθησιακούς τους στόχους και κίνητρα να συμμετάσχουν στο
μάθημα. Ο εκπαιδευτής θα λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας
στόχου στα πλαίσια του Προγράμματος Κατάρτισης ArtS.

Phase 2. Σχεδιασμός και προετοιμασία του μαθήματος
Ο εκπαιδευτής θα εξασφαλίσει την προσβασιμότητα και καταλληλότητα του
χώρου και των εγκαταστάσεων για την ομάδα των μαθητευομένων. Ο
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απαραίτητος χώρος εργασίας για κάθε ενότητα θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτής θα
δημιουργήσει ένα λεπτομερές σχέδιο μαθήματος για να παρέχει ένα πλαίσιο
για την υποστήριξη της παράδοσης κάθε μαθήματος και ενότητας, να
εξασφαλίσει επαρκή χρόνο για τις δραστηριότητες κάθε μαθήματος και να
εξασφαλίσει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα πραγματοποιούνται.

Phase 3. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών πηγών
Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό εκπαίδευσης που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητευομένων και να εξασφαλίζει ότι
πηγές και διδακτικό υλικό εμπεριέχονται, είναι προσβάσιμα και φιλικά προς
τον χρήστη.

Phase 4. Παράδοση μαθήματος
Η μη επίσημη διαδικασία μάθησης που προτείνεται, απαιτεί ο εκπαιδευτής να
γνωρίζει και να διαθέτει υπόβαθρο μη επίσημης εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής
θα πρέπει να ενσωματώνει διαφορετικές δραστηριότητες μη επίσημης
εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στους σκοπούς και τους στόχους του
μαθήματος και θα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητευομένων.

Phase 5. Αξιολόγηση μάθησης
Ο εκπαιδευτής θα παρέχει έγκαιρη, διακριτική και σχετική ανατροφοδότηση
στους εκπαιδευομένους, αναφορικά με την προσωπική και ομαδική πρόοδο
και αν προκαλέσει ιδέες με τρόπου που εγείρει την δημιουργική σκέψη και την
επίλυση προβλημάτων. Ο εκπαιδευτής θα χρησιμοποιήσει ποικίλες μεθόδους
για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε ενότητας, όπως
συνεντεύξεις αξιολόγησης με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, προσωπικό
στοχασμό και ομαδικές συζητήσεις χρησιμοποιώντας αντικείμενα και εικόνες
που σχετίζονται με το θέμα (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
R3.5 αξιολόγηση εξετάσεων ArtS).

Phase 6. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και
παραλαβή πιστοποίησης ECVET
Ο εκπαιδευτής θα αξιολογήσει την επιτυχία της εκπαίδευσης ως σύνολο και
την πρόοδο κάθε μαθητευομένου κατά την διάρκεια του μαθήματος. Ο
εκπαιδευτής θα αξιολογήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν
από τους μαθητευόμενους χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που περιγράφονται
λεπτομερώς στο R3.5 Αξιολόγηση Εξετάσεων ArtS.
Συνοψίζοντας κατά την διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ο
εκπαιδευτής θα:
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-

-

παρέχει το περιεχόμενο των μαθημάτων κυρίως μέσω της μη επίσημης
προσέγγισης
θα προωθεί την επικοινωνία και ενεργό συμμετοχή τον
εκπαιδευομένων
παρέχει υποστήριξη κατά την διάρκεια της φάσης αξιολόγησης και της
λήψης πιστοποίησης για να παρέχει συνεχή επισκόπηση της εξέλιξης
των εκπαιδευομένων
θα παρέχει μια αναφορά στο τέλος κάθε και στο τέλος του κύκλου
σπουδών.
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Τελικές παρατηρήσεις
Το πρόγραμμα κατάρτισης ArtS παρέχει σε άνεργους, αυτοαπασχολούμενους
και χαμηλής ειδίκευσης καλλιτέχνες την ευκαιρία να:
• εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις και να
λάβουν δεξιότητες διαχειριστικές, επιχειρηματικές και δικτύωσης, με
ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες εξαγωγής,
• καθοδηγηθούν ως προς την εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε
εταιρεία της επιλογής τους,
• παρουσιάσουν το έργο τους σε μια κοινή εργασία στο τέλος του
προγράμματος που θα προετοιμαστεί από τους ίδιους τους
μαθητευόμενους, ως μια άσκηση αποδοτικής δικτύωσης και θα
απευθυνθεί στην ευρύτερη δυνατή ομάδα ενδιαφερομένων και κοινού.
Η εφαρμογή του πλαισίου EQF/ECVET επιτρέπει διαφάνεια, συγκρισιμότητα,
µεταβιβασιµότητα και αναγνώριση προσόντων, μεταξύ των χωρών που
συμμετέχουν και προωθεί την κινητικότητα εργατικού δυναμικού.
Επιπλέον, η διεθνική συνεργασία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επωφελής και να
αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Η εξερεύνηση στοιχείων της
πολυπολιτισμικότητας που μπορούν επίσης να προωθήσουν την κατανόηση
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, του σχηματισμού πολιτισμικής
ταυτότητας, της διαπολιτισμική αποδοχή και του να είσαι πολίτης του κόσμου.
Έτσι λοιπόν, το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης δίνει την ευκαιρία στους
καλλιτέχνες να συμμετάσχουν σε ένα διακρατικό έργο και να γνωρίσουν
συναδέλφους τους από άλλες χώρες της ΕΕ. Η πιθανότητα για πρακτική
άσκηση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και η συνεργασία με μαθητευομένους για
την παρουσίαση της δουλείας τους στην κοινή εργασία αναμένεται να
ενισχύσει την πολυπολιτισμική τους ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή
συμμετεχόντων του έργου.
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Πηγές
Αναφορά ArtS: R2.6 Χαρτογράφηση των Ικανοτήτων των Τοµέων Πολιτισµού
και Δηµιουργίας, από την CSVM, 2015.
Αναφορά ArtS: R2.5 Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών, από την SMOUTH, 2015.
Αναφορά ArtS: R3.2 Ορισμός της κατάρτισης ArtS και πλαίσιο πιστοποίησης,
από την CESIE, 2016.
Αναφορά ArtS: R3.3 πρόγραμμα κατάρτισης ArtS: περιγραφή μεθοδολογίας
και εργαλείων, από την CESIE, 2016.
Αναφορά ArtS: R3.4 Εκπαιδευτικές Ενότητες ArtS, από την FFE, 2016.
Αναφορά ArtS: R3.5 Αξιολόγηση Εξετάσεων ArtS, από την SWISS APPROVAL,
2016.
Αναφορά ArtS: R3.6 Πρόγραμμα Κατάρτισης ArtS, από την FFE, 2016.

Διαδικτυακές πηγές:
http://www.macmillanenglishcampus.com/about-us/pedagogy/benefits-of-blended-learning/
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