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Εισαγωγή
Το “ArtS – Skills for the Creative Economy” είναι ένα έργο που
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (KA2 – Cooperation for
innovation and the exchange of good practices, Sector skills alliances).
Ανταποκρινόμενο στο βασικό του στόχο, έχει δημιουργήσει ένα συλλογικό
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που
ανταποκρίνεται στα πρότυπα EQF/ECVET και παρέχει σε καλλιτέχνες με
χαμηλή εξειδίκευση, άνεργους ή/και αυτό-απασχολούμενους καλλιτέχνες την
ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να
αποκτήσουν ικανότητες στην διοίκηση επιχειρήσεων και την επιχειρηματική
δικτύωση, συνδέοντας τα επιθυμητά προσόντα/δεξιότητες με ένα σύνολο
γνώσεων, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.
Το παρόν έγγραφο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ArtS, προκειμένου
να παράσχει καθοδήγηση στους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό με στόχο να δώσει μια γενική εικόνα του
εκπαιδευτικού προγράμματος, τους κύριος ρόλους των εκπαιδευόμενων και
τα βασικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
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1. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ArtS
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ArtS αποτελείται από 9 εκπαιδευτικούς τομείς
(modules): 3 κοινούς και 6 σχετικούς με τους υπο-τομείς εκπαίδευσης
στη Δημιουργική Οικονομία, και εξετάσεις για καθέναν από τους τομείς
αυτούς. Οι τομείς εκπαίδευσης είναι:

Υπο-τομείς της
Δημιουργικής Οικονομίας
1. Πολιτιστική
Κληρονομιά
2. Χειροτεχνία
3. Παραστατικές Τέχνες
4. Τέχνες του Λόγου
5. Οπτικοακουστικές
Τέχνες και Πολυμέσα
6. Εικαστικές Τέχνες

Κοινοί τομείς
εκπαίδευσης
1. Διοίκηση
επιχειρήσεων /
διαχείριση
2. Δικτύωση/
Ψηφιακή
Επικοινωνία και
ΜΜΕ
3. Επιχειρηματικές
Δεξιότητες και
Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα
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Οι εκπαιδευτικοί τομείς βασίζονται στα ευρήματα του στην Έκθεση Αξιολόγησης
Αναγκών (Needs Assessment Report1) και στην Έκθεση Χαρτογράφησης

των Δεξιοτήτων του Πολιτισμικού και Δημιουργικού Τομέα (Mapping
the Competences of the Cultural and Creative sectors Report 2 ),
αναπτύσσοντας καινοτόμες και ευέλικτες τεχνικές που ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς, και παρέχοντας διαδραστικά και
πειραματικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με επιτυχημένες και αναγνωρισμένες
τεχνικές και πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

1.2 Κοινές Ενότητες
Αυτοί οι τομείς έχουν ως κύρια επιδίωξη να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους
πώς να ερευνούν ευκαιρίες εξεύρεσης πόρων και να αντλούν χρηματοδότηση,
τεχνικές διαχείρισης έργου και χρήση σχετικών εφαρμογών, διαχείριση
χρόνου, οικονομική διαχείριση/προϋπολογισμούς/φόροτεχνικά θέματα και
διαχειριστικές δεξιότητες.
Οι τομείς αυτοί σκοπεύουν να ενισχύσουν την επάρκεια των εκπαιδευομένων
σχετικά με:
- την πώληση των έργων τους πέρα των ορίων της τοπικής αγοράς,
- την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων προκειμένου να
παρουσιάζουν το έργο τους στοχευμένα και αποτελεσματικά,
- την επικοινωνία με συναδέρφους, μεσάζοντες, επιχειρήσεις και
ιδρύματα/οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο,
- τη συμμετοχή σε διακρατικές καλλιτεχνικές πλατφόρμες.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κοινών εκπαιδευτικών τομέων3:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων / διαχείριση
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Βελτίωση των δεξιοτήτων Ενότητα 1. Εισαγωγή στη
σου όσον αφορά την αυτό- διαχείριση
απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα
Ενότητα 2. Σχεδιασμός και
οργάνωση
Διαχείριση της δικής σου
ανάπτυξης και της
Ενότητα 3. Εισαγωγή στα
καριέρας σου.
Οικονομικά
Γνώση για θέματα σχετικά
με τη διοίκηση
επιχειρήσεων και τη
διαχείριση και για
τρόπους με τους οποίους
εφαρμόζονται αυτά σε
κάθε προσωπική

Διάρκεια
Ενότητα 1: 10 ώρες
Ενότητα 2: 15 ώρες
Ενότητα 3: 10 ώρες
Ενότητα 4: 10 ώρες
Ενότητα 5: 5 ώρες

Ενότητα 4. Εισαγωγή στον
προϋπολογισμό
Ενότητα 5. Διαχείριση

R2.5 Needs Assessment Report, αναπτύχθηκε από το SMouTh, 2015
R2.6 Mapping the Competences of the Cultural and Creative Sectors αναπτύχθηκε από την CSVM, 2015
3 Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κοινών ενοτήτων, ελέγξτε το R3.6 ArtS training programme.
1
2
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κατάσταση.

2. Δικτύωση/ Ψηφιακή Επικοινωνία και ΜΜΕ
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Μάθηση για την τυπική,
μη τυπική και άτυπη
επικοινωνία

Ενότητα 1. Αρχές και
Τεχνικές Αποτελεσματικής
Επικοινωνίας

Μάθηση για το πώς
οργανώνουμε τις σκέψεις
και τις ιδέες γρήγορα και
πώς επικοινωνούμε
αυθόρμητα, συνοπτικά και
αποτελεσματικά με τους
άλλους.

Ενότητα 2. Διαδικτυακή
Επικοινωνία

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

Διεςρεύνηση των
συσχετίσεων μεταξύ
πληροφορίας,
επικοινωνίας και
νοήματος στο σημερινό
κόσμο των μέσων.

Ενότητα 3. Κοινωνικά
Δίκτυα και προσωπικό
στίγμα (branding)
Ενότητα 4. Εργαλεία και
Εφαρμογές Κοινωνικών
Δικτύων
Ενότητα 5. Ψηφιακό
Αρχείο (portfolio)
Κοινωνικής Δικτύωσης και
διαδικτυακή αυτόπαρουσίαση

3. Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Να εξηγηθεί τι είναι
επιχειρηματικότητα, ποιες
είναι οι διαφορές μεταξύ
αυτό-απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας και
να κατανοηθεί η διαφορά
μεταξύ μιας παραδοσιακής
και μιας κοινωνικής
επιχείρησης.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην
Επιχειρηματικότητα και
την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα

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

Ενότητα 2: Ανάπτυξη
προσωπικών και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων
Ενότητα 3: Σχεδίασε το
δικό σου εγχείρημα, από
την ιδέα στην αγορά
Ενότητα 4: Προώθηση
Αγαθών και Υπηρεσιών
(marketing) στη νέα εποχή
Ενότητα 5: Πρακτική
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1.3

Υπο-τομείς της Δημιουργικής Οικονομίας

Αυτοί οι έξι τομείς εκπαίδευσης έχουν την μορφή ενός χώρου εργασίας όπου οι
εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε ένα
συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πεδίο, βελτιώνοντας τις ικανότητες και δεξιότητές
τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των συγκεκριμένων υπο-τομέων της
Δημιουργικής Οικονομίας:
1. Πολιτιστική Κληρονομιά
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Μάθηση διαφορετικών
μεθόδων διδασκαλίας της
πολιτιστικής κληρονομιάς
και των πολιτισμικών
διαφορών και εισήγηση
διαπολιτισμικών
προσεγγίσεων

Ενότητα 1.
Ευαισθητοποίηση σε
σχέση με την τοπική, την
εθνική, και την παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά

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

Μάθηση τεχνικών και
εργαλείων που
χρησιμοποιούνται
προκειμένου να
προωθήσουν την
ευαισθητοποίηση και την
πολιτιστική κληρονομιά
Κατανόηση της γενικής
ιδέας του πολιτισμού

Ενότητα 2. Διδακτική των
Τεχνών
Ενότητα 3. Προώθηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς
Ενότητα 4. Προωθητικές
ενέργειες για την
πολιτιστική κληρονομιά
Ενότητα 5.
Χρηματοδότηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς

Μάθηση των
διαφορετικών πτυχών του
πολιτισμού
Καθορισμός των απτών
και των άυλων στοιχείων

2. Χειροτεχνία
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Ανάπτυξη των
καλλιτεχνικών
ικανοτήτων των
εκπαιδευόμενων σε
επαγγελματικό επίπεδο

Ενότητα 1. Ιστορικές
πληροφορίες

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

Μάθηση των

Ενότητα 3. Εισαγωγή στη

Ενότητα 2. Χειροτεχνίες
και υλικά
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διαφορετικών τύπων
χειροτεχνημάτων που
υπάρχουν
Μάθηση των βασικών
τεχνικών χειροτεχνίας

χημεία
Ενότητα 4. Μίξεις και τήξη
υλικών
Ενότητα 5. Τελικό project

Πρακτική των
επαγγελματικών
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων

3. Παραστατικές Τέχνες
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Χρήση της
δημιουργικότητας για να
αντιμετωπιστούν
διάφοροι απαιτούμενοι
παράμετροι

Ενότητα 1. Ταυτότητα και
παρουσίαση

Ενότητα 1: 18 ώρες
Ενότητα 2: 15 ώρες
Ενότητα 3: 9 ώρες
Ενότητα 4: 8 ώρες

Δουλεύοντας την
επιχειρηματική και
επαγγελματική στάση
Εκτίμηση των ταλέντων
των εκπαιδευομένων στις
παραστατικές τέχνες.

Ενότητα 2. Μορφή και
αφήγηση στις
παραστατικές τέχνες
Ενότητα 3. Δημιουργία
αλληλόδρασης:
εκπαίδευση, ενίσχυση,
επιρροή
Ενότητα 4. Δημιουργία
αλληλόδρασης:
εκπαίδευση, ενίσχυση,
επιρροή (II)

4. Τέχνες του Λόγου
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Ανάπτυξη της έμφυτης
αφηγηματικής ικανότητας

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

Ενότητα 1: 8 ώρες

Εξοικείωση με τις βασικές
τεχνικές δημιουργικής
γραφής
Αφύπνιση και εκπαίδευση
της φαντασίας και την
μνήμης
Παρατήρηση του κόσμου
μέσα από μια
«διαφορετική ματιά»

Ενότητα 2: 7 ώρες
Ενότητα 3: 15 ώρες
Ενότητα 4: 10 ώρες
Ενότητα 5: 10 ώρες
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Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Ενότητα 2.
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Πώς να το
αντιμετωπίσεις (αυτόματη
γραφή, φανταστική
υπόθεση)
Ενότητα 3. ΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ: Εικασία,
γραφή ξεκινώντας από το
τέλος, φανταστικά ζεύγη,
εσωτερικός μονόλογος,
συνδυασμός
επιχειρημάτων, γραφή με
έμπνευση από εικόνα,
επεκτατικά μπαλόνια και
αστερισμοί λέξεων.
Ενότητα 4. ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:
Δημιουργικά στάδια.
Σχεδιασμός. Πρώτη και
τελευταία παράγραφος.
Αναγνωρισιμότητα. Χρήση
των φυσικών αισθήσεων.
Ενότητα 5. ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:
Μεταφορές. Η φωνή του
αφηγητή, η εστίαση,
αποφυγή κοινών τόπων,
επιρρημάτων και
επιθέτων, τα πιο κοινά
λάθη. Συμβουλές.

5. Οπτικο-ακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Εκπαίδευση και
πιστοποίηση των
εκπαιδευόμενων στη
χρήση δισδιάστατων (2D)
και τρισδιάστατων (3D)
γραφικών. Δημιουργία
σχεδίων, καθώς και
εξοικείωση με την εργασία

Ενότητα 1. Χρώμα,
Οπτικοποίηση και
Δυναμική Σχεδίων

Ενότητα 1: 6 ώρες

Ενότητα 2. Γεωμετρικά
σχέδια και αφηρημένες

Ενότητα 3: 15 ώρες

Ενότητα 2: 10 ώρες

Ενότητα 4: 9 ώρες
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τεχνικών για την επίτευξη
σχεδίων (layouts) και
σχεδιασμών με μέγιστη
οπτική ισχύ. Οι
εκπαιδευόμενοι θα
ολοκληρώσουν ολόκληρη
τη διαδικασία για να
δημιουργήσουν σχέδιο:
- Περιγραφή του σχεδίου
και εκτέλεση
- Τρισδιάστατη δημιουργία
αντικειμένου

έννοιες

Ενότητα 5: 10 ώρες

Ενότητα 3. Δισδιάστατα
(2D) και
τρισδιάστατα(3D) σχέδια
Ενότητα 4. Σύνθεση
σχεδίου και γραφικών (Ι)
Ενότητα 5. Σύνθεση
σχεδίου και γραφικών (II)

- Παρουσίαση προϊόντος

6. Εικαστικές Τέχνες
Κύριοι στόχοι

Ενότητες (Units)

Διάρκεια

Ανάπτυξη γενικής γνώσης
σε επαγγελματικά
θέματα, ανάπτυξη
αυτοπεποίθησης,
ισχυροποίηση τεχνικών
δεξιοτήτων και βασικής
θεωρητικής γνώσης.

Ενότητα 1. Υλικά και
Τεχνικές, brainstorming
(ιδεο-θύελλα)

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

Ενότητα 2. Θεωρία
Χρωμάτων, έμπνευση από
τη φύση, έμπνευση από τη
μη Ευρωπαϊκή κουλτούρα
Ενότητα 3. Θεωρία
σύνθεσης
Ενότητα 4. Μορφές της
εικαστικής τέχνης
Ενότητα 5. Καλλιτεχνικές
μορφές (στιλ) όπως είναι
γνωστές από τα
καλλιτεχνικά κινήματα,
ανάπτυξη ιδεών,
σχεδιασμός έργου,
ανάπτυξη σειράς
καλλιτεχνικών έργων,
προωθητική επικοινωνία
(portofolio), έκθεση.
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Η Μεθοδολογία ArtS
Η μεθοδολογία ArtS επιδιώκει να αποτελέσει ένα σύστημα βασισμένο σε
αρχές, μια δομημένη προσέγγιση προς έναν μαθησιακό στόχο που δίνει στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους
προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αγορά εργασίας. Οι
συμμετέχοντες εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης, μέσω της
μεθοδολογίας ArtS, βασιζόμενοι στις ακόλουθες κύριες αρχές:

•
•

βήμα προς βήμα μαθησιακή και δημιουργική διαδικασία
συμμετοχική προσέγγιση4

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, το πρόγραμμα κατάρτισης βασίζεται
κυρίως στην υποστήριξη των εκπαιδευομένων να αναπτύξουν νέες λύσεις
μέσα από την ατομική δουλειά και τη συνεργασία με άλλους.
Μη τυπικές και τυπικές μέθοδοι συνδυάζονται προκειμένου να εμπλουτίσουν
όσο το δυνατόν περισσότερο τη μαθησιακή διαδικασία και να την
αντιληφθούν ως μια ολιστική εμπειρία όπου τόσο τα γνωστικά όσο και τα
συναισθηματικά στοιχεία αντιμετωπίζονται με ισορροπημένο τρόπο.
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης ArtS υλοποιείται ως μικτή μάθηση (blended
learning): σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης από απόσταση και σε περιβάλλοντα
εκπαίδευσης δια ζώσης.

2.1 Από απόσταση εκπαίδευση (e-learning): πλατφόρμα
Moodle
Η μικτή μάθηση ArtS λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον Moodle5.
Το Moodle είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που χρησιμοποιείται για εκπαιδεύσεις
από απόσταση και μέσω διαδικτύου, με την ιδιαιτερότητα να δημιουργεί
διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να επιτύχει
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Δημιουργεί ένα εικονικό μαθησιακό
περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευόμενους να συνδράμουν στην
εκπαιδευτική εμπειρία και να αποτελέσουν ενεργό κομμάτι μια εικονικής
μαθησιακής κοινότητας.
Όλα τα μέλη απαιτείται να κάνουν εγγραφή (Log In) στην πλατφόρμα.
Η πλατφόρμα Moodle είναι μεταφρασμένη σε περισσότερες από 100 γλώσσες.
Επιτρέπει να οργανώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τμήματα και τομείς
εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας μια ακολουθία από δράσεις.
4 Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε δείτε: R 3.3 ArtS training programme: description of

methodology and tools
5Ακρώνυμο για: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (πηγή: the free encyclopedia
Wikipedia)

12
Agreement Number: 2014 – 3174 / 001 - 001

Skills for the Creative Economy
Τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Moodle είναι ποικίλα:
✓ Google έγγραφα, σύνδεσμοι
✓ Blogs
✓ Video συνομιλίες
✓ Forums συζητήσεων
Η από απόσταση εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Moodle μπορεί να
συμπληρωθεί με πολλά χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία.

2.2 Δια Ζώσης Εκπαίδευση: Αλληλεπίδραση με εκπαιδευτή σε
αίθουσα
Η δια ζώσης εκπαίδευση αφορά τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και
εργαστήρια ανοιχτά για τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.
Το πρόγραμμα επίσης προωθεί την ανάγκη και την ιδέα των καλλιτεχνών να
συνεργάζονται στα πλαίσια διακαλλιτεχνικών ομάδων και την κινητικότητα
και καλλιτεχνική παρουσία πέρα από τα τοπικά/εθνικά όρια.
Σήμερα, η χρήση του όρου μικτή μάθηση (blended learning) αφορά κυρίως
το «συνδυασμό του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων με τις παραδοσιακές
μορφές εκπαίδευσης σε αίθουσα που απαιτούν τη φυσική συνύπαρξη
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων».
Συνδυάζει πολλά από τα καλύτερα στοιχεία της δια ζώσης εκπαίδευσης
(εξατομικευμένη μάθηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, άμεση επαφή μέσω της
γλώσσας) τη στιγμή που ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη ποικιλία εργαλείων
από ό,τι η παραδοσιακή εκπαίδευση σε αίθουσα, ανταποκρινόμενη στις
ανάγκες του εκπαισευόμενου.
Επίσης, παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να μάθουν ανεξάρτητα
και επιτρέπει στους εκπαιδευτές να παρακολουθούν την πρόοδο των
εκπαιδευόμενων πιο στενά από ό,τι με άλλες παραδοσιακές μεθόδους.6
Το ισχυρό στοιχείο της μικτής μάθησης είναι η ευελιξία.
Και τα δυο πλαίσια, όπου η μικτή μάθηση λαμβάνει χώρα, έχουν τις δικές τους
ιδιαιτερότητες, καθένα έχει διαφορετική επίδραση στους συμμετέχοντες και
στις δράσεις και τα εργαλεία που αυτοί επιλέγουν. Σε αυτό το σημείο θα
εστιάζουμε σε συγκεκριμένες πτυχές και των δυο πλαισίων, καθώς
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την πορεία των μαθημάτων.

1.4

Ο ρόλος των εκπαιδευομένων

Σύμφωνα με τις δυο κύριες αρχές της μεθοδολογίας ArtS, οι εκπαιδευόμενοι
αναμένεται να δραστηριοποιηθούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία,
συνδράμοντας με τη δική τους πρωτοβουλία και εμπειρία. Η κύρια ιδέα πίσω
από αυτό έχει να κάνει με την προσέγγιση ότι οι εκπαιδευόμενοι και οι
6

http://www.macmillanenglishcampus.com/about-us/pedagogy/benefits-of-blended-learning/
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εκπαιδευτές είναι ομότιμοι, παρά τους διαφορετικούς ρόλους, και ότι κάθε
άτομο που συμμετέχει μπορεί να αποτελέσει ένα μαθησιακό παράδειγμα για
τους υπόλοιπους, δεδομένων των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και γνώσεών του.
Καθένας λειτουργεί ως πηγή μάθησης για την ομάδα.
Οι διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων εμπλουτίζουν την ανταλλαγή και τη
μαθησιακή πορεία. Διερευνώντας την πολυπολιτισμικότητα προωθείται η ιδέα
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της δημιουργίας πολιτισμικής
ταυτότητας, της διαπολιτισμικής αποδοχής και της αίσθησης του πολίτη του
κόσμου.
Το πρόγραμμα κατάρτισης ArtS εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια
προσωπική διαδρομή βελτίωσης, όπου τα κύρια βήματα είναι:
1. Μεταφορά της προσωπικής εμπειρίας στην κατάρτιση: όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω, όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση θεωρούνται ομότιμοι. Καθένας
έχει τη δική του εμπειρία που μπορεί να έχει μεγάλη αξία όταν μοιράζεται με τους
άλλους. Με αυτό τον τρόπο, η μάθηση ξεκινά σαν μια αμοιβαία διαδικασία όπου
εμπλέκονται όλοι οι συμμετέχοντες.
2. Εστίαση στις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν: αυτή η φάση αφορά την
ταυτοποίηση των ελλείψεων του κάθε εκπαιδευόμενου, που έχουν δημιουργηθεί
από την προηγούμενη εμεπιρία του στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Ο
εκπαιδευόμενος έρχεται αντιμέτωπος με τον καθορισμό της πρόκλησης που
οφείλει να ξεπεράσει.
3. Δημιουργία νέων ιδεών για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση δεξιοτήτων: αυτή
είναι η πλέον βασική φάση, όπου οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά στη
χρήση της ικανότητάς τους να δημιουργούν νέες ιδέες και να βρίσκουν λύσεις για
τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη φάση. Η γονιμοποίηση νέων
ιδεών είναι το κλειδί για να βρεθούν καινοτόμες λύσεις ώστε να αναπτυχθούν και
να επικαιροποιηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται.
4. Μετατροπή δεξιοτήτων σε ικανότητες: η παρούσα φάση οδηγεί τους
συμμετέχοντες να αναλογιστούν την μέχρι τώρα μαθησιακή πορεία και τα
αποτελέσματά της. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει νέα γνώση
και ικανότητες που θα αξιοποιηθούν για μια είσοδο στην αγορά εργασίας με
περισσότερα προσόντα.
5. Είσοδος στην αγορά εργασίας: ο κάθε εκπαιδευόμενος κάνει μια αποτίμηση
ώστε να αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση και να λάβει την πιστοποίηση από
το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
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2. Πώς να πάρεις την πιστοποίηση ECVET
Το πρόγραμμα συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για
την δια βίου εκπαίδευση (EQF) και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών
Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).
Το EQF είναι ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς που συνδέει τα εθνικά
συστήματα προσόντων, ενεργώντας ως μεταφραστής προκειμένου να κάνει
τα προσόντα πιο αναγνωρίσιμα και κατανοητά στα διαφορετικά συστήματα
των χωρών της Ευρώπης.
Το ECVET είναι ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και
συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων με στόχο την επίτευξη
πιστοποίησης προσόντων.

3.1

Προσδιορισμός των Εκπαιδευτικών Τομέων του ArtS

Ο εκπαιδευόμενος που επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση ECVET θα πρέπει να
παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 εκπαιδευτικούς τομείς: τους τρεις κοινούς
εκπαιδευτικούς τομείς και, τουλάχιστον, έναν υπο-τομέα της
Δημιουργικής Οικονομίας. Φυσικά, έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν κι έναν ακόμα υπο-τομέα και να λάβουν πιστοποίηση και
για τον δεύτερο.
Καθώς κάθε τομέας εκπαίδευσης αναλογεί σε 50 ώρες, ο
εκπαιδευόμενος θα παρακολουθήσει τουλάχιστον 200 ώρες στους 3
μήνες της εκπαιδευτικής περιόδου, έτσι ώστε να λάβει τουλάχιστον μια
πιστοποίηση.
Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν με ποιο τρόπο διαχωρίζονται οι 50 ώρες,
τόσο για τους κοινούς όσο και για τους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης:
Συνολικές
ώρες

Από απόσταση

Δια ζώσης

50

35

15

Κοινοί
τομείς

Συνολι
κές
ώρες

Θεωρητική (35)

Πρακτική
7

Από
απόσταση

Δια ζώσης

Εργαστήριο

7Οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν ένα προσωπικό project, είτε ατομικά είτε ομαδικά.
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Συγκεκρ
ιμένοι
τομείς

50

20

10

5

15

3.2 Αποτίμηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και συνολική
αξιολόγηση
Προκειμένου να αποτιμηθούν οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους
εκπαιδευόμενους, έχουν σχεδιαστεί από την κοινοπραξία του ArtS δείκτες
αξιολόγησης για εξετάσεις. Η αποτίμηση θα βεβαιώσει εάν έχουν επιτευχθεί τα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Αυτή η αξιολόγηση στοχεύει να ελέγξει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από τον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια
παρακολούθησης του κάθε εκπαιδευτικού τομέα.
Υπάρχει πλειάδα μεθόδων αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
ανάλογα με το υλικό κάθε Ενότητας, αλλά η πιο διαδεδομένη και εκείνη που
θεωρείται αναγκαία για τους τομείς εκπαίδευσης του ArtS είναι οι γραπτές
εξετάσεις. Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι
υποψήφιοι να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν αφομοιώσει τη θεωρητική και
πρακτική γνώση των μαθημάτων και ότι είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν
στη δουλειά τους. Σε κάθε ενότητα, ο εκπαιδευόμενος καλείται να
συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με 15 ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις.
Ως γενικό κριτήριο, για να πιστοποιηθεί κάποιος:
• Απαντά σωστά τουλάχιστον στο 60% των ερωτήσεων που αναφέρονται σε
κάθε ενότητα
• Απαντά σωστά τουλάχιστον στο 60% των ερωτήσεων που αναφέρονται σε
κάθε τομέα εκπαίδευσης
• Παρακολουθεί δια ζώσης τουλάχιστον το 70% των ωρών που
παρακολουθεί το πρόγραμμα από απόσταση
• Συμμετέχει και ανταποκτίνεται στις απαιτήσεις του εργασητρίου

Τελικές παρατηρήσεις
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ArtS παρέχει σε ανέργους, αυτόαπασχολούμενους και χαμηλής εξειδίκευσης καλλιτέχνες την ευκαιρία να:
• Επικαιροποιήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις γνώσεις και να
αποκτήσουν διαχειριστικές, επιχειρηματικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες, με έμφαση στις δυνατότητες εξαγωγών,
• Κατευθυνθούν έτσι ώστε να βρουν εργασία ή πρακτική άσκηση σε μια
επιχείρηση της επιλογής τους,
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•

Παρουσιάσουν το έργο τους σε κοινά projects στο τέλος της
διαδικασίας, που θα προετοιμαστούν από τους ίδιους, ως εξάσκηση
αποτελεσματικής δικτύωσης ώστε να προσεγγίσουν τομεγαλύτερο
δυνατό αριθμό κοινού και ενδιαφερομένων.

Η εφαρμογή του EQF/ECVET πλαισίου επιτρέπει την διαφάνεια, σύγκριση,
μεταφορά και αναγνώριση των προσόντων μεταξύ των συμμετεχόντων
χωρών και προωθεί την εργασιακή κινητικότητα.
Έτσι, το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνει την ευκαιρία σε
καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα διακρατικό έργο και να συναντήσουν
ομότιμούς τους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Η πιθανότητα να κάνουν
πρακτική σε ένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνεργασία των
εκπαιδευομένων για την παρουσίαση του έργου τους σε ένα κοινό project
αναμένεται να ενισχύσει την διαπολιτισμική γνώση και την ανταλλαγή.
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Πηγές
ArtS Report: R2.6 Mapping the Competences of the Cultural and Creative
Sectors αναπτύχθηκε από το CSVM, 2015.
ArtS Report: R2.5 Needs Assessment Report, αναπτύχθηκε από το SMouTh,
2015.
ArtS Report: R3.2 Definition of ArtS training and certification framework,
αναπτύχθηκε από το CESIE, 2016.
ArtS Report: R3.3ArtS training programme: description of methodology and
tools, αναπτύχθηκε από το CESIE, 2016.
ArtS Report: R3.4ArtS training modules, αναπτύχθηκε από το FFE, 2016.
ArtS Report: R3.5 ArtS assessment exams, αναπτύχθηκε από την SWISS
APPROVAL, 2016.
ArtS Report: R3.6 ArtS training programme, αναπτύχθηκε από το FFE, 2016.
ArtS Report: R3.7 ArtS Programme Trainers Guide, αναπτύχθηκε από το CESIE,
2016.
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