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1. Εισαγωγή στο NE(W)AVE – ReNEWAble e-Vet learning
Η εργαλειοθήκη NE(W)AVE για εκπαιδευτές ΕΕΚ (Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση)
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του NE(W)AVE - προγράμματος ανανεώσιμης
εκαπίδευσης e-Vet 1. Η εργαλειοθήκη NE(W)AVE είναι ένας οδηγός εκπαίδευσης, έτοιμος για
χρήση! Με αυτήν τη δημοσίευση, η κοινοπραξία του έργου θέλει να συμβάλει στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μεθόδους αναβάθμισης των ικανοτήτων σας στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και την πρόκληση ενδιαφέροντος για τη χρήση
προσεγγίσεων ηλεκτρονικής μάθησης σε ευκαιρίες κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ.
Αυτή η εργαλειοθήκη σχεδιάστηκε από τη EUROTraining σε στενή συνεργασία με τις CESIE, St.H,
Heliotech, EU Syd και die Berater.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος NE(W)AVE είναι να συμβάλει στην αύξηση της
απασχολησιμότητας και της ένταξης των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ, των νέων επαγγελματιών σε
σχετικά τεχνικά επαγγέλματα καθώς και των EEAK (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και
κατάρτισης) μέσα από:
- την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για αναβάθμιση και μετατροπή υπαρχόντων
ικανοτήτων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- την καθιέρωση εταιρικών σχέσεων ΕΕΚ-επιχειρήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με βάση τη μάθηση στον χώρο εργασίας μεταξύ των χωρών εταίρων Ιταλία, Ελλάδα,
Δανία, Αυστρία και Ισπανία.

1

Find more about the project on the project website: (NE(W)AVE | reNEWAble e-VEt learning, 2020)

https://newaveproject.eu/
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Το NE(W)AVE είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη μέθοδο και την
υλοποίησή του. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση τεχνικών δεξιοτήτων που
καλύπτονται ήδη από την ΕΕΚ σε ενημερωμένες δεξιότητες σχετικά με τον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βάση μια σταθερή ένωση ενδιαφερομένων από τους τομείς
της εκπαίδευσης / επαγγελματικής, της έρευνας και των επιχειρήσεων και μέσω ενός
συνδυασμού ηλεκτρονικής μάθησης και κινητικότητας. Η κινητικότητα περιλαμβάνει πρακτική
μάθηση, μέσω πρακτικής άσκησης σε εταιρείες. Προωθεί την διεθνοποίηση της εκπαίδευσης ΕΕΚ
στον τομέα της βιώσιμης πηγής ενέργειας με παράγοντες που προέρχονται από όλη την Ευρώπη
και με τμήματα που εστιάζουν σε μαθητές ΕΕΚ, μέντορες, οργανισμούς με διάφορες
δραστηριότητες που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Το NE(W)AVE προσθέτει στις προηγούμενες
εμπειρίες που αποκτήθηκαν στο σχεδιασμό μαθημάτων ΕΕΚ, στην ΕΕΚ σε θέματα που εστιάζουν
στο περιβάλλον και στην αμοιβαία ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην περιβαλλοντική
οικονομία, αλλά δείχνει επίσης κάποιες καινοτόμες ιδέες σε σύγκριση με τα υπάρχοντα
προγράμματα.

1.1 Το πλαίσιο της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης για εκπαιδευτές ΕΕΚ
Το παρόν έγγραφο σχεδιάστηκε από την EUROTraining σε στενή συνεργασία με τις CESIE, St.H,
Heliotech, EU Syd και die Berater. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για εκπαιδευτές ΕΕΚ που
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Open Online Course (OOC) για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ με τρόπο
που να προωθεί τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα. Αυτό
πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία, όπως βίντεο και διαδραστικούς πόρους,
βάσει των εκπαιδευτικών που έχουν εμπειρία στα μαθήματα κινητικότητας. Οι προσδοκίες για τη
χρήση αυτού του εργαλείου, είναι ότι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και
τις ικανότητές τους σχετικά με τις αναβαθμισμένες μεθόδους στην ΕΕΚ, και θα αυξήσουν το
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην προσέγγιση ηλεκτρονικής μάθησης και τις ευκαιρίες
κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ.
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Αυτή η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη αποτελείται από τα ακόλουθα υποκεφάλαια: το εισαγωγικό
κεφάλαιο που εξηγεί το πεδίο και τον στόχο του προγράμματος NE(W)AVE. Στο δεύτερο
κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη μαθημάτων NE(W)AVE που σας παρέχει ένα θεωρητικό
υπόβαθρο σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε το μάθημα. Επιπλέον, οι στόχοι και οι
ομάδες-στόχοι του μαθήματος συζητούνται σε αυτό το κεφάλαιο. Ακολουθώντας το εισαγωγικό
κεφάλαιο, θα γνωρίσετε την έννοια της αρθρωτής μάθησης και θα μάθετε για το τι συνεπάγεται,
ποια είναι τα οφέλη της και πώς συνδέεται με το πρόγραμμα NE(W)AVE. Προχωρώντας από το
γενικό υπόβαθρο της αρθρωτής μάθησης, θα δείτε πώς εφαρμόζεται πιο συγκεκριμένα στην
πλατφόρμα e-learning Moodle. Η καινοτόμος πλατφόρμα Moodle παρουσιάζεται μαζί με τα
οφέλη που παρέχονται στους χρήστες της, είτε είναι εκπαιδευτές είτε εκπαιδευόμενοι. Επιπλέον,
περιλαμβάνεται ένα σεμινάριο για το πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Moodle όπου
μπορείτε να συνδεθείτε και να πλοηγηθείτε τόσο ως εκπαιδευτής όσο και ως εκπαιδευόμενος,
προκειμένου να εξοικειωθείτε με το διαδραστικό περιβάλλον της πλατφόρμας.
Περαιτέρω, συζητείται η χρήση εκπαιδευτικών βίντεο στη διδασκαλία για να καλυφθούν οι
σκοποί και τα οφέλη της. Περιλαμβάνονται οι πτυχές των στοιχείων που αποτελούν ένα καλό
σεμινάριο βίντεο, βοηθώντας σας με συμβουλές για την αξιολόγηση ενός καλού εκπαιδευτικού
βίντεο για να συμπεριλάβετε στη διδασκαλία σας ή σχετικά με τη δυνητική δημιουργία των δικών
σας εκπαιδευτικών βίντεο. Μεταβαίνοντας στο μεσαίο τμήμα του οδηγού, το κεφάλαιο
ασχολείται με την διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης NE(W)AVE, η οποία αποτελείται από
τέσσερις ενότητες. Το κεφάλαιο χωρίζεται και παρέχει μια σύντομη παρουσίαση των ενοτήτων 1
έως 4 του προγράμματος NE(W)AVE, του προτεινόμενου συστήματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης με συμβουλές σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας εξετάσεων και μια λίστα οδηγιών
με τη μορφή Dos και Don'ts για αποτελεσματική διδασκαλία.
Τέλος, θα διαβάσετε μια εισαγωγή σχετικά με το τελικό μέρος της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης
NE(W)AVE για εκπαιδευτές ΕΕΚ, που παρέχεται σε ξεχωριστό έγγραφο με τίτλο, «Το NE(W)AVEPage 6 of 40
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μίνι μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας για μέντορες». Αποτελείται από μια εισαγωγή
σχετικά με την επισκόπηση του ρόλου που παίζουν οι μέντορες, τα οφέλη της διεθνούς
κινητικότητας και τις ικανότητες των μεντόρων.

2. Εισαγωγή & πλαίσιο για την ανάπτυξη μαθημάτων του
προγράμματος NE(W)AVE
Το πρόγραμμα NE(W)AVE αναπτύχθηκε σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μετάβαση σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα θετικό μέτρο για την αντιμετώπιση των σχετικών
κινδύνων, όπως η κλιματική αλλαγή. Οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν πρόσφατα να μεταβαίνουν σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τεράστια διαθεσιμότητα πηγών σχετικά με τα μέτρα κάθε
χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών πηγών. Για να δείτε πώς η ανανεώσιμη
ενέργεια σχετίζεται στενά με την ΕΚ σε αυτό το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να
συνειδητοποιήσετε τι αντίκτυπο έχει στην επαγγελματική μετάβαση.
Η φύση της δημιουργίας θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ταξινομείται συνήθως με τρεις τρόπους: άμεση, έμμεση και επαγόμενη απασχόληση.
Το πρόγραμμα NE(W)AVE ασχολείται με την άμεση απασχόληση, καθώς οι άμεσες θέσεις
εργασίας προκύπτουν από δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή, εγκατάσταση,
λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου για
παράδειγμα, ενός πιστοποιημένου υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου με «πράσινες» δεξιότητες. Η
έμμεση απασχόληση προέρχεται από δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα παραπάνω, όπως
μεταφορές ή χαλυβουργία, ενώ η επαγόμενη απασχόληση αναφέρεται σε θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των άλλων δύο. Δηλαδή, θέσεις εργασίας στη φιλοξενία, την
παροχή καταλυμάτων και άλλες υπηρεσίες που προκύπτουν από καταναλωτικές δαπάνες από
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εκείνους που απασχολούνται σε μια πράσινη επιχείρηση. 2 Όσον αφορά τη μέτρηση του αριθμού
των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πηγές
αναφέρονται σε ακαθάριστες επιπτώσεις στην απασχόληση, η οποία είναι ένα μέτρο του
συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή προβλεπόταν να προκύψουν από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε καθαρές επιδράσεις στην απασχόληση, η οποία μετρά
τον ακαθάριστο αριθμό θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από τις ανανεώσιμες πηγές μείον
την απώλεια θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Η έρευνα δείχνει ότι η ΕΕΚ και
η γενική εκπαίδευση τείνουν να είναι εξίσου αποτελεσματικές στη δημιουργία όλων των τύπων
παροχών. 3
Όσον αφορά τα ευρύτερα οφέλη της κατάρτισης ΕΕΚ, όπως οι ανεπτυγμένες ικανότητες των
πολιτών, η καλύτερη υγεία και τα λιγότερα εγκλήματα, καθώς οι μαθητές γίνονται πιο
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, ο αντίκτυπος της αρχικής γενικής εκπαίδευσης και της δια
βίου μάθησης είναι σχεδόν πανομοιότυπος. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της δια βίου μάθησης
συνεχίζεται, η ΕΕΚ υποδηλώνει ότι οι αποδόσεις στην αρχική γενική εκπαίδευση και στη
συνεχιζόμενη ΕΕΚ είναι ίσες. Ενώ οι περισσότερες μελέτες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντιμετωπίζοντας τις ως ένα ενιαίο ομοιογενές αγαθό, η Cedefop
προσπάθησε να εντοπίσει συγκεκριμένα οφέλη της ΕΕΚ (αρχική και συνεχιζόμενη) στα «Οφέλη
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη για άτομα, οργανισμούς και
χώρες» το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ. Παρόλο που οι οργανισμοί και το καθεστώς της ΕΕΚ
ποικίλλουν ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη, η έρευνα δείχνει ότι η ΕΕΚ έχει τη δυνατότητα να
παράγει πολλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που είναι κοινά σε όλες τις χώρες. Η ακόλουθη

2

https://www.researchgate.net/publication/321398329_The_Employment_Effects_of_Renewable_Energy_Developm

ent_Assistance
3

(https://www.cedefop.europa.eu/files/4121_en.pdf
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ενότητα συζητά λεπτομερέστερα τους στόχους και τους στόχους του OOC (Open Online Course)
που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του NE(W)AVE μαζί με την ομάδα-στόχο. Ο καινοτόμος
χαρακτήρας του κύκλου μαθημάτων NEE(W)AVE περιλαμβάνει την έννοια της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης ως διατομεακό ζήτημα, την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
εκπαίδευσης και απασχόλησης.

2.1 Εισαγωγή στους στόχους και τα περιεχόμενα του OOC (Open Online Course)
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα του πλαισίου του προγράμματος, η κύρια ιδέα για
το OOC (Open Online Course) είναι η προώθηση καινοτόμων μαθησιακών ευκαιριών στην ΕΕΚ, η
ανάπτυξη, η δοκιμή, η προσαρμογή και η εφαρμογή ενός NE(W)AVE OOC (Open Online Course)
πάνω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την αναθεώρηση των υφιστάμενων τεχνικών
δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εγκάρσιων και κοινωνικών δεξιοτήτων. Μπορείτε να
επισκεφθείτε το Open Online Course κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εδώ: Open Online Course
Ο σκοπός και οι στόχοι του OOC (Open Online Course)
Ο στόχος του OOC (Open Online Course) είναι η αύξηση της απασχολησιμότητας και της ένταξης
των μαθητών ΕΕΚ και των EEAK (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης), στην
αναβάθμιση των επαγγελματικών ευκαιριών των νέων επαγγελματιών, στην προώθηση
καινοτόμων ευκαιριών μάθησης στην ανάπτυξη της ΕΕΚ και, τέλος, στην υποστήριξη της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών και των συμβούλων ΕΕΚ. Η πρώτη ενότητα είναι ένα
εισαγωγικό κεφάλαιο για μαθητές, η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει κοινωνικές δεξιότητες, η
τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τεχνικές δεξιότητες για υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους και η
τέταρτη ενότητα, ευκαιρίες εργασίας και μάθησης στην Ευρώπη.
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•

Ενότητα 1

Η πρώτη ενότητα που απευθύνεται τόσο στους υδραυλικούς όσο και στους ηλεκτρολόγους,
εισάγει τον μαθητή στο πρόγραμμα NE(W)AVE και στην ομάδα του, στη δομή του OOC, στους
κανονισμούς για το περιβάλλον και τα κτίρια – απαιτήσεις τις ΕΕ, και στα παραδείγματα
ολιστικών προγραμμάτων και βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη.
•

Ενότητα 2

Στη δεύτερη ενότητα, ο στόχος είναι ο μαθητής να αναπτύξει τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες
που θα του επιτρέψουν να ανταγωνιστεί και να εργαστεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, να αναπτυχθεί περαιτέρω ή να αποκτήσει νέες επιχειρηματικές δεξιότητες,
απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση
προκλήσεων στην αγορά εργασίας, να αποκτήσει διαχειριστικές και πολυπολιτισμικές ικανότητες
που θα του επιτρέψουν να εργαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και ομάδες, να
αποκτήσει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την απαραίτητη γλωσσική και προετοιμασία ΤΠΕ ως
βασικά μέσα για να αρχίσει να εργάζεται στον πράσινο τομέα και να αποκτήσει νέες γνώσεις και
να βελτιώσει τις ικανότητές του, με στόχο να είναι καλύτερα προετοιμασμένος να εφαρμόσει τη
θεωρία και την πρακτική ώστε να είναι σε θέση να εργαστεί καλύτερα στον τομέα της πράσινης
ενέργειας.
•

Ενότητα 3

Η τρίτη ενότητα είναι διαφορετική για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους και
περιλαμβάνει τεχνολογικές δεξιότητες με θέματα όπως τα υλικά για τους ηλιακούς θερμικούς
συλλέκτες, η βιομάζα ως πηγή θέρμανσης και η βιομάζα ως πηγή βιοαερίου. Επιπλέον, η τρίτη
ενότητα περιλαμβάνει δεξιότητες για ηλεκτρολόγους σχετικά με τα ηλιακά κύτταρα και τη
βιομάζα ως πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.
•

Ενότητα 4
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Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να είναι ανταγωνιστικοί
στην αγορά εργασίας, σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας στον τομέα, παρέχοντας επίσης
πληροφορίες σχετικά με την απασχολησιμότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, ευκαιρίες
μάθησης με το πρόγραμμα Erasmus +, μαθήματα σχετικά με την υποβολή αίτησης για πρακτική
άσκηση σε εταιρείες στο εξωτερικό και οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό
βιογραφικό σημείωμα - το Europass (ένα έγγραφο για να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα
προσόντα κάποιου προκειμένου να τα καταστήσετε εύκολα αναγνωρίσιμα) και τέλος, γνώσεις για
τη δημιουργία μιας πράσινης επιχείρησης.
Οι δικαιούχοι και οι ομάδες-στόχοι του OOC είναι μαθητές ΕΕΚ / ΕΕΑΚ που ενδιαφέρονται για τη
μηχανική ηλεκτρικής ενέργειας και την υδραυλική, εκπαιδευτές ΕΕΚ και μέντορες για την
υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσα από μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη
βασισμένη σε ολοκαίνουργιο εκπαιδευτικό υλικό, φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενα
μέρη στον τομέα της ΕΕΚ και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Πως να διαχειριστείτε την αρθρωτή μάθηση
Πώς μπορούν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι να προετοιμαστούν για τις θέσεις εργασίας του
μέλλοντος, οι οποίες απαιτούν ένα υβριδικό, εξελισσόμενο φάσμα δεξιοτήτων από
διαφορετικούς κλάδους; Οι σχετικοί επαγγελματικοί κλάδοι στο πλαίσιο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας θα συνεχίσουν να αλλάζουν δυναμικά με την πάροδο του χρόνου. Οι άνθρωποι
θα πρέπει να μαθαίνουν συνεχώς, να ανανεώνουν και να ενημερώνουν το σύνολο δεξιοτήτων
τους καθώς προχωρούν στη σταδιοδρομία τους. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη διεύρυνσης των
επιλογών περαιτέρω εκπαίδευσης και προώθησής τους μέσω καινοτόμων τρόπων διαχωρισμού
των προσόντων και δημιουργίας μη γραμμικής καριέρας και εκπαιδευτικών διαδρομών. Η
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αρθρωτή εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν μέρος μιας λύσης σε αυτά τα προβλήματα και τα
προγράμματα σπουδών αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο.
Η αρθρωτή μάθηση είναι η μάθηση που βασίζεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διαιρούν
τα προσόντα σε μικρότερα, σχετικά αυτόνομα και ευέλικτα συνδυαζόμενα «τμήματα», τα
εκπαιδευτικά τμήματα, καθένα από τα οποία βασίζεται στους δικούς του μαθησιακούς στόχους
και έχει τα δικά του αποτελέσματα μάθησης και προσόντων. Η διαφοροποίηση και η ενοποίηση
προγραμμάτων και προσόντων ΕΕΚ θεωρούνται ευρέως ως μέρος της απάντησης στην ανάγκη
ευελιξίας, τόσο σε σχέση με την αγορά εργασίας όσο και σε ό, τι αφορά τους ίδιους τους
μαθητές.4 Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στο «Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την
ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
περίοδος 2011-2020»5 (2010), το οποίο ζητάει την ενσωμάτωση των μεταβαλλόμενων αναγκών
της αγοράς εργασίας στην παροχή ΕΕΚ μακροπρόθεσμα και την τακτική ενημέρωση του
περιεχομένου, της υποδομής και των μεθόδων ΕΕΚ, για να συμβαδίζει με τις αλλαγές στα
υπάρχοντα επαγγέλματα και με τη μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής και οργάνωση
εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της κατάρτισης και του
κόσμου της εργασίας και να επιτραπεί η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των εργοδοτών και των ενδιαφερομένων.
Για διάφορους λόγους, τα προγράμματα αρθρωτής κατάρτισης και αρθρωτής μάθησης παρέχουν
οφέλη στους ειδικευμένους επαγγελματίες κατάρτισης 6:

4

Δείτε επίσης: CEDEFOP (2015): Working Paper No. 26: https://www.cedefop.europa.eu/files/6126_en.pdf

5

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2010/75928.pdf
6

https://www.cedefop.europa.eu/files/6126_en.pdf
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•

Τους δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουν και να προσαρμόσουν το υπάρχον εκπαιδευτικό
τους υπόβαθρο για νέες προοπτικές σταδιοδρομίας και επαγγελματική κινητικότητα.

•

Επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάζουν ικανότητες ανάλογα με τις ανάγκες τους για
συγκεκριμένες διαδρομές σταδιοδρομίας σε διαφορετικούς τομείς, όπως ένας
συνδυασμός τεχνικών δεξιοτήτων με αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

•

Επιτρέπει τη δια βίου μάθηση, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν νέες δεξιότητες
σε μικρότερο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας.

•

Ενθαρρύνει την ανεξάρτητη μελέτη. Κατευθύνει τους μαθητές να εξασκήσουν
πληροφορίες. Για να αποκτήσουν γνώση των εννοιών, δίνονται παραδείγματα και
πρακτικές ασκήσεις.

•

Προωθεί την απόκτηση ή τη βελτίωση της αυτο-μελέτης ή των μαθησιακών δεξιοτήτων. Οι
μαθητές αναπτύσσουν μια αίσθηση ευθύνης για την εκπλήρωση των καθηκόντων που
παρέχονται στην Ενότητα. Με λίγη ή καθόλου βοήθεια από τον δάσκαλο, οι μαθητές
εξελίσσονται μόνοι τους. Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και κινητοποιούνται.

Σε γενικές γραμμές, μια εκπαιδευτική ενότητα είναι ένα σύνολο μαθησιακών δραστηριοτήτων
που οργανώνονται γύρω από ένα σαφώς καθορισμένο θέμα. 7 Ανάλογα με τα διαφορετικά
ιστορικά και πολιτισμικά υπόβαθρα και τις ποικίλες τοπικές ανάγκες, υπάρχουν διαφορετικές
δομές της Ενότητας και διαφορετική εννοιολογική κατανόηση των μαθησιακών δομικών
στοιχείων στις ευρωπαϊκές χώρες. Μια ηλεκτρονική ενότητα μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει
οδηγίες, προ-αξιολογήσεις, συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, δραστηριότητες διδασκαλίαςμάθησης που βασίζονται σε εισόδους σε ποικίλες μορφές και πολυμέσα, όπως για παράδειγμα
αναγνώσεις, αναφορά σε διαδικτυακούς συνδέσμους, σεμινάρια βίντεο και αξιολόγηση βάσει
κριτηρίων. Ένας τέτοιος σχεδιασμός επιτρέπει στον μαθητή να ελέγχει τη μάθησή του.

7

ibid
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4. Εισαγωγή στην ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης:
Moodle και παρόμοια εργαλεία
Το Moodle είναι το πιο δημοφιλές και πιο χρησιμοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης
(LMS) στον κόσμο. Δημιουργήθηκε ως πλατφόρμα για την παροχή τεχνολογίας στους
εκπαιδευτικούς σχετικά με την παροχή διαδικτυακής μάθησης σε εξατομικευμένα περιβάλλοντα
που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, την έρευνα και τη συνεργασία. Πρόκειται για μια
πλατφόρμα εκμάθησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους διαχειριστές και τους μαθητές
ένα μοναδικό, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων
μαθησιακών περιβαλλόντων. Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων με επίκεντρο τους μαθητές
και συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα που ενδυναμώνουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη
μάθηση. Μια απλή διεπαφή, δυνατότητες μεταφοράς και απόθεσης και καλά τεκμηριωμένοι
πόροι μαζί με συνεχείς βελτιώσεις χρηστικότητας κάνουν το Moodle εύκολο στη μάθηση και στη
χρήση. Επίσης, μια λεπτομερής σελίδα που παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό προσφέρεται στον
σύνδεσμο εδώ 8, και είναι διαθέσιμος σε διάφορες γλώσσες.

4.1 Περιγραφή του Moodle
Ως εκπαιδευτής, μπορείτε να δημιουργήσετε μαθήματα όπου μπορείτε να προσθέσετε πηγές και
δραστηριότητες. Μπορεί να είναι μια απλή σελίδα με έγγραφα με δυνατότητα λήψης ή μπορεί να
είναι ένα πολύπλοκο σύνολο εργασιών κατά το οποίο η μάθηση προχωρά μέσω αλληλεπίδρασης.
Στο Moodle, εσείς ως δάσκαλος έχετε την ευθύνη για όλο το υλικό σε ένα μάθημα, όπου
μπορείτε να διαχειριστείτε την εγγραφή στο μάθημα και να αλλάξετε τη διάταξη της σελίδας του

8

https://docs.moodle.org/38/en/Main_page
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μαθήματος. Η βαθμολόγηση των μαθητών, η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών, ο
περιορισμός της πρόσβασης και η ρύθμιση των μαθημάτων είναι μόνο μερικά από τα
χαρακτηριστικά της πλατφόρμας. Ένας αναλυτικός οδηγός για το πώς να δημιουργήσετε ένα
μάθημα προσφέρεται στον σύνδεσμο εδώ 9.

4.2 Εφαρμογή βασικών χαρακτηριστικών του Moodle
Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Moodle για να αξιολογήσουν τους μαθητές
Μπορείτε να εγγράψετε, να φιλτράρετε και να αναζητήσετε μαθητές. Όσον αφορά αυτές τις
δυνατότητες, μία από τις βελτιώσεις στο Moodle 3.4 είναι η δυνατότητα εγγραφής και
διαχείρισης των μαθητών από μία μόνο οθόνη. Αυτό οδηγεί σε μια ομαλότερη διαδικασία
διαχείρισης μαθημάτων, ενισχύοντας τη χρηστικότητα. Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε τις
ολοκληρωμένες δραστηριότητες και τις εργασίες των μαθητών. Η ολοκλήρωση δραστηριότητας ή
η παρακολούθηση ολοκλήρωσης, επιτρέπει στους μαθητές να δουν την πρόοδό τους στο μάθημα
Moodle μέσω της χρήσης πλαισίων ελέγχου που παρατίθενται στο πλάι των δραστηριοτήτων. Οι
μαθητές μπορούν να ανεβάσουν έγγραφα όπως .docx, .odt και PDF και εσείς ως δάσκαλος
μπορείτε να σχολιάσετε απευθείας την υποβολή του μαθητή, έτσι ώστε το Moodle να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για βαθμολόγηση απλών εργασιών.
Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Moodle για να παρέχουν εκπαιδευτικές πηγές
Μια πηγή στο Moodle είναι ένα στοιχείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε
τη διαδικασία εκμάθησης, όπως ένα αρχείο ή ένας σύνδεσμος. Μπορείτε να προσθέσετε βιβλία,
αρχεία, φακέλους για να οργανώσετε αρχεία, ετικέτες, σελίδες, συνδέσμους URL και βίντεο ή

9

https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide
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αρχεία διαφορετικής μορφής, όπως αρχεία ήχου. Η μεταφόρτωση αρχείων βίντεο ή ήχου είναι
μια άλλη ισχυρή δυνατότητα στο Moodle. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει τη μεταφορά
και απόθεση πηγών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία και να σύρετε το αρχείο ήχου
απευθείας στη σελίδα του μαθήματος.
Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο για να αποφασίσετε εάν θέλετε ο ήχος να ενσωματωθεί
σε μια ετικέτα ή να προστεθεί ως πηγή αρχείου με δυνατότητα κλικ. Αρχεία βίντεο ή ήχου,
σύνδεσμοι και δραστηριότητες μαθήματος μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν στο Moodle.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία στα φόρουμ
Το Moodle σας δίνει την επιλογή να δημοσιεύσετε ένα μήνυμα φόρουμ σε όλες τις ομάδες, να
δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για τα μέλη, να δημιουργήσετε γλωσσάρια για μαθητές, να
ενεργοποιήσετε τα ομαδικά μηνύματα ή ακόμα και να κάνετε επιλογές για μαθητές που έχουν
χάσει τις προθεσμίες.

4.3 Σεμινάριο Moodle
Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο
Moodle που παρέχεται με ένα παράδειγμα ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε
να εξερευνήσετε το Moodle μέσα από τα μάτια ενός δασκάλου ή ενός μαθητή. Το σεμινάριο είναι
διαθέσιμο στο διαδίκτυο εδώ10.

10

https://school.moodledemo.net/mod/page/view.php?id=45
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5. Χρήση εκπαιδευτικών βίντεο
Ένα εκπαιδευτικό βίντεο είναι ένας βήμα προς βήμα οδηγός για την εκτέλεση μιας
δραστηριότητας, ένας εύκολος τρόπος για να μοιραστείτε πληροφορίες. Οι μαθητές μπορούν να
επαναλάβουν τα μαθήματα όσες φορές χρειαστεί για να επιτύχουν την ανάπτυξη μιας
ικανότητας. Αυτό το μέσο παρέχει ακουστικές και οπτικές πληροφορίες, επομένως διατηρεί
αρκετά κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά στη μάθηση. Για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία
πολυμέσων, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν υλικό που σχετίζεται με
το θέμα τους ή να το δημιουργήσουν σε περίπτωση που δεν υπάρχει.
Η χρήση εκπαιδευτικών βίντεο ευνοεί την εκπαιδευτική ένταξη όλων των μαθητών, ως πόρος που
βελτιώνει τη μάθηση, τα κίνητρα, την κατανόηση και την ακαδημαϊκή προσβασιμότητα. Ομοίως,
τα εκπαιδευτικά βίντεο ευνοούν την προσαρμογή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
βοηθώντας τους να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να περιορίσουν τα κενά μάθησης. 11 Τα
εκπαιδευτικά βίντεο είναι σήμερα σημαντικά και έχουν γίνει ένας πολύτιμος πόρος μάθησης.
Εκτός από την εύκολη δημιουργία τους, η ακρόαση, η όραση, η ανάγνωση και ακόμη και η
αλληλεπίδραση αντιπροσωπεύει έναν καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ο οποίος μας
επιτρέπει να τροποποιήσουμε και να βελτιώσουμε τον τρόπο μάθησης των μαθητών μας.
Η αποτελεσματική χρήση των βίντεο ως εκπαιδευτικά εργαλεία ενισχύεται όταν μπορείτε να
λάβετε υπόψη τρία στοιχεία σχετικά με τους μαθητές 12:
•

πώς να διαχειριστείτε το γνωστικό φορτίο του βίντεο,

•

πώς να μεγιστοποιήσετε τη συμμετοχή των μαθητών που παρακολουθούν το βίντεο,

11

https://pcl.sitehost.iu.edu/rgoldsto/courses/dunloskyimprovinglearning.pdf

12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/
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•

πώς να προωθήσετε την ενεργή μάθηση μέσα από τη διαδικασία.

Όσον αφορά τη γνωστική θεωρία της εκμάθησης πολυμέσων, ο Mayer (2001) δηλώνει ότι
βασίζεται στην προαναφερθείσα θεωρία γνωστικού φορτίου, σημειώνοντας ότι η μνήμη έχει δύο
κύρια κανάλια για την απόκτηση των πληροφοριών που λαμβάνονται και την επεξεργασία της: το
οπτικό κανάλι και το ακουστικό / λεκτικό Κανάλι. Αναφέρει ότι παρόλο που κάθε κανάλι έχει
περιορισμένη χωρητικότητα, η χρήση και των δύο καναλιών επιτρέπει την καλύτερη ενσωμάτωση
νέων δεδομένων στις υπάρχουσες γνωστικές δομές μας. Αυτό σημαίνει ότι με τη χρήση τόσο του
οπτικού όσο και του ακουστικού καναλιού, η χωρητικότητα της μνήμης εργασίας μεγιστοποιείται,
καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα ότι οι στρατηγικές μάθησης που στοχεύουν στη διαχείριση
του γνωστικού φορτίου και για τα δύο κανάλια στη μάθηση πολυμέσων διευκολύνουν την
ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.
Αν και μια ανησυχία μπορεί να είναι ότι η χρήση εικόνων και ο περιορισμένος χρόνος των βίντεο
συμπιέζουν πολύ τις πληροφορίες, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η ικανότητα
συγκέντρωσης του μαθητή είναι συνήθως μεγαλύτερη, καθώς προσελκύει την προσοχή λόγω του
συνδυασμού ερεθισμάτων, που επηρεάζει την διατήρηση περιεχομένου.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από εκπαιδευτικά βίντεο είναι: 13
•

Το περιεχόμενο σε βίντεο είναι μόνιμο και διαθέσιμο πάντα αν αποθηκευτεί σωστά.

•

Διασκεδάζουν τους μαθητές.

•

Μπορούν να είναι οικονομικά αποδοτικά.

•

Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί όσες φορές χρειάζεται.

•

Είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

•

Μπορούν να συμπληρωθούν, να διορθωθούν ή να βελτιωθούν με επεξεργασία.

13

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/12717/bravo-amante.pdf
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5.1 Πτυχές και σκοποί των εκπαιδευτικών βίντεο
Στο πλαίσιο της σημερινής ψηφιακής κοινωνίας, η οπτικοακουστική επικοινωνία και τα υλικά
καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά. Το οπτικοακουστικό υλικό είναι μέρος της καθημερινής ζωής
των νεότερων γενεών που χρησιμοποιείται συχνά ως διασκεδαστικό εργαλείο που είναι
προσβάσιμο οπουδήποτε, εν κινήσει μέσω smartphone, ή ως αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης,
όπως φαίνεται από την πρόσφατη επιτυχία των MOOCs (Massive Open Online Courses). Η χρήση
της οπτικοποίησης - τόσο στατική όσο και δυναμική - για την υποστήριξη μαθησιακών
διαδικασιών είναι, εξάλλου, ένα φαινόμενο, το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο
ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών επιστημών.
Η εισαγωγή νέων διαδικτυακών μοντέλων και τεχνικών διδασκαλίας έχει θέσει τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής μάθησης στο προσκήνιο: ντοκιμαντέρ, μαθήματα μέσω βίντεο, μουσικά βίντεο,
σεμινάρια, είναι μόνο μερικοί από τους τύπους βίντεο οι οποίοι εστιάζουν στη χρήση
Συνδυαστικής Μάθησης και Αντεστραμμένης Τάξης. Ο διαχωρισμός των τύπων των δομών μιας
τάξης είναι: πρόσωπο με πρόσωπο, εικονική και συνδυαστική. Η παραδοσιακή δομή στην τάξη
ορίζεται συνήθως ως περιβάλλον πρόσωπο με πρόσωπο. Ωστόσο, σε μια εικονική τάξη, η
εκπαίδευση παρέχεται εντελώς διαδικτυακά. Μια μικτή τάξη, συνδυάζει πρόσωπο με πρόσωπο
και εικονικά στοιχεία. Μια απλοποιημένη δομή μιας αντεστραμμένης τάξης είναι ότι η παράδοση
από τον εκπαιδευτή γίνεται στο σπίτι και η εργασία του εκπαιδευόμενου γίνεται στην τάξη.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανατρέψετε μια τάξη. Στην παραδοσιακή τάξη, οι εκπαιδευτικοί
περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους παρέχοντας πληροφορίες. Οι μαθητές περνούν το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην τάξη σημειώνοντας και οι καθηγητές έχουν
περιορισμένο χρόνο για να βοηθήσουν στην κατανόησή τους. Στο αντεστραμμένο μοντέλο, το νέο
περιεχόμενο παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, μέσα από βίντεο που μπορούν να προβληθούν στο
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σπίτι. Ο χρόνος του μαθήματος μπορεί να είναι ελάχιστος και να εστιάζει σε δραστηριότητες που
έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον δάσκαλο. 14
Τα εκπαιδευτικά βίντεο έχουν αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τη
διδασκαλία. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τον χρήστη όσο και για τον καθηγητή. Για τον
χρήστη, η τάση είναι να βελτιστοποιείται ο χρόνος, οι μέθοδοι και το κόστος, καθώς και να είναι
σε θέση να παρακολουθεί μαθήματα από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς, κάτι που
διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί. Για εσάς τους εκπαιδευτές, τα εκπαιδευτικά βίντεο
σας δίνουν την ευκαιρία να μεταδώσετε πληροφορίες με αποτελεσματικό, διαδραστικό και
δημιουργικό τρόπο, ενώ προσεγγίζετε ένα ευρύτερο και πιο διαφορετικό κοινό.
Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών βίντεο θα πρέπει να
συμπεριληφθεί σε ένα καλά δομημένο μοντέλο εκπαίδευσης. Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο
πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα τέσσερα μέρη:
•

Καθορισμός των μαθησιακών στόχων.

•

Επιλογή του τύπου βίντεο που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους των
συμμετεχόντων.

•

Πρόταση ενός οδηγού για την παρακολούθηση βίντεο (για παράδειγμα, κάνοντας
συγκεκριμένες ερωτήσεις για να κεντρίσετε την προσοχή των συμμετεχόντων).

•

Ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση του μαθήματος.

Σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τον διαμεσολαβητή στην
εκπαίδευση, ο οποίος καθοδηγεί και συνοδεύει κατά την παρακολούθηση και την ανάλυση των
βίντεο. Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως τρόπος ανταλλαγής πρακτικών
και ιδεών.

14

https://jle.aals.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=home
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Ένα καλό εκπαιδευτικό βίντεο θα:15
 Ενημερώνει τον μαθητή για το σκοπό του μαθήματος.
 Ζητά από τον μαθητή να κάνει παρατηρήσεις.
 Προκαλεί τον μαθητή κάνοντας ερωτήσεις.
 Καλεί τον μαθητή να συζητήσει τις ερωτήσεις με τους συμμαθητές του.
 Επιτρέπει την υποβολή γραπτών απαντήσεων για διαμορφωτική αξιολόγηση.

Πτυχές ενός καλού εκπαιδευτικού βίντεο:
•

Χρόνος: Το βίντεο δεν επηρεάζει τον χρόνο του μαθητή, όπως για παράδειγμα με βραδινά
μαθήματα ή διαδικτυακά σεμινάρια σε καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε με τον δικό σας ρυθμό, όπου και όποτε θέλετε και με τη συσκευή
προτιμάτε. Η διαχείριση του χρόνου μπορεί να γίνει με βέλτιστο τρόπο, σταματώντας την
αναπαραγωγή εάν είναι απαραίτητο ή επιστρέφοντας για να ακούσετε μια ενότητα του
βίντεο αρκετές φορές.

•

Συγκέντρωση: Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι μέσα από ένα βίντεο είναι δυνατό να
τραβήξετε σχεδόν το 100% της προσοχής του μαθητή. Εάν το βίντεο είναι καλά δομημένο,
έχει καλή ροή και είναι κατανοητό, είναι δύσκολο κάποιος να σταματήσει να το
παρακολουθεί. Πράγματι, ο εγκέφαλός μας έχει προγραμματιστεί να ακούει και να
επικεντρώνεται σε αυτό που ακούγεται. Η απουσία περισπασμών που προέρχονται από
εξωτερικούς παράγοντες θα ευνοήσει τη συγκέντρωση και, ακόμη και σε περίπτωση
δυσκολιών λόγω του περιβάλλοντος, μπορείτε πάντα να πατήσετε παύση και να
συνεχίσετε όταν οι συνθήκες είναι βέλτιστες.

15

http://ezsnips.squarespace.com/what-are-video-tutorials
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•

Εκτέλεση: Όταν μιλάμε για λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν, το βίντεο έχει
αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι ενός κειμένου. Καταφέρνει να δείξει σε πραγματικό
χρόνο το τι πρέπει να γίνει. Σε περίπτωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το πώς να
συνδέσετε ένα βύσμα, για παράδειγμα, θα διευκολυνθείτε χάρη στην οπτική παρουσίαση
των βημάτων που πρέπει να εκτελέσετε. Ξεκινώντας από ένα λευκό φύλλο, οι μαθητές
σας μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα σας και να καταλάβουν καλύτερα γιατί
εκτελούν μια συγκεκριμένη ενέργεια σε μια συγκεκριμένη ώρα, έως ότου επιτευχθεί το
ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος της διαδικασίας.

•

Προσαρμοστικότητα: Με ένα βίντεο, μπορείτε να εξηγήσετε τόσο απλές λειτουργίες όσο
και πολύπλοκες διαδικασίες. Για παράδειγμα, στο στάδιο της μάθησης, οι χειρουργοί
μελετούν τις επεμβάσεις που θα εκτελέσουν χρησιμοποιώντας τα βίντεο εκείνων που τις
εκτέλεσαν πριν από αυτούς. Η εξαιρετική ευελιξία του συστήματος ευνοεί τη δημιουργία
εκπαιδευτικών βίντεο κάθε είδους, το καθένα με το δικό του επίπεδο πολυπλοκότητας.

•

Συναισθήματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης επηρεάζονται πολλές αισθήσεις, κατά
συνέπεια ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει τα συναισθήματα: τον τόνο της φωνής, τα
ηχητικά εφέ. Χάρη σε αυτό, ο μαθητής θα διευκολυνθεί περισσότερο στη μάθηση, καθώς
το βίντεο έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει καλύτερα την προσοχή του στα πιο σημαντικά
σημεία.

•

Βελτιστοποίηση: Η θετική πτυχή των εκπαιδευτικών βίντεο είναι ότι ο μαθητής επιλέγει τι
θα παρακολουθήσει. Χωρίς να αναγκαστεί να ακολουθήσει προκατασκευασμένο υλικό σε
ξεπερασμένα μαθήματα, ο μαθητής μπορεί να αποφασίσει μόνος του σε τι θα ειδικευτεί.
Η βελτίωση των προσωπικών γνώσεων θα είναι πιο στοχευμένη και θα περιλαμβάνει
μόνο πτυχές που ενδιαφέρουν πραγματικά τον μαθητή. Επιπλέον, η αύξηση της
μαθησιακής αποτελεσματικότητας διασφαλίζεται από τους νέους πόρους που παρέχονται
λόγω της διαδραστικότητας. Η χρήση πολλαπλών συνδυασμένων στοιχείων (κείμενα,
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εικόνες, διαγράμματα, κινούμενα σχέδια κ.λπ.) αυξάνει τη γνωστική ικανότητα του
μαθητή, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα.
•

Ποιότητα: Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία, τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι το
μέλλον: θα σας επιτρέψουν να αναβαθμίσετε τις παραδοσιακές μεθοδολογίες
διδασκαλίας, να δημιουργήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να παρακολουθήσετε
μαθήματα που πραγματοποιούνται από πραγματικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα, οι
οποίοι διαθέτουν τις δεξιότητές τους για να προσφέρουν ένα εργαλείο άμεσα χρήσιμο για
τον κόσμο της εργασίας. Στον κόσμο των εκπαιδευτικών βίντεο, οι μαθητές μπορούν να
αναζητήσουν μαθήματα που διδάσκονται από επαγγελματίες που επιλύουν ένα
συγκεκριμένο και τρέχον πρόβλημα.

•

Ενημέρωση: Μέσα από τα διαδικτυακά σεμινάρια βίντεο, είναι εγγυημένη η συνέχεια της
μάθησης και κυρίως η άμεση ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες αγορές εργασίας. Τα
μαθήματα διατίθενται καθώς ο κόσμος εξελίσσεται, μπορούν εύκολα να επεκταθούν ή να
τροποποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

•

Ίσες ευκαιρίες: Τα εκπαιδευτικά βίντεο επιτρέπουν στον μαθητή να φτάσει σχεδόν σε
κάθε γωνιά του κόσμου, προφέροντας έτσι και στις αναπτυσσόμενες χώρες την ευκαιρία
για συνεχή πηγή πληροφοριών. Επιτρέπουν την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης για
άτομα που δεν είναι ευκατάστατα, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και άτομα
που δεν έχουν πρόσβαση σε παραδοσιακά μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. 16

16

https://webipedia.it/lavorare-online/video-tutorial-vantaggi/
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Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους τρόπους ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών βίντεο στο
χρόνο διδασκαλίας: 17
•

Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια διάλεξη με την προβολή ενός βίντεο

•

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο στην τάξη

•

Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τις
πληροφορίες που περιέχονται στο βίντεο

•

Οι μαθητές περιγράφουν, αναλύουν, αξιολογούν και γράφουν τις παρατηρήσεις, τα
επιχειρήματα, τα συμπεράσματα τους

•

Μπορείτε να ανοίξετε μια συζήτηση σχετικά με τις παρατηρήσεις, τα επιχειρήματα, τις
απόψεις και τα ζητήματα που προέκυψαν, για να καθοδηγήσετε και να βελτιώσετε την
κατανόηση των μαθητών.

Ως δάσκαλος, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος του χρόνου μαθήματος με εκπαιδευτικά
βίντεο για να παρουσιάσετε αφηρημένες, απρόσιτες, ασυνήθιστες ή μη άμεσα χρησιμοποιήσιμες
την πραγματικότητα έννοιες. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα εμφάνισης διαφορετικών
αναπαραστάσεων του ίδιου περιεχομένου. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να εστιάσει την προσοχή
του και να εμβαθύνει στο περιεχόμενο του βίντεο μέσω διαδραστικών σημείων. Αυτό σας
επιτρέπει να τραβήξετε την προσοχή του σε μια συγκεκριμένη ακολουθία ή σε μια συγκεκριμένη
λεπτομέρεια του βίντεο παρέχοντας μια σε βάθος ανάλυση του περιεχομένου του βίντεο.
Ένα εκπαιδευτικό βίντεο είναι ο γρηγορότερος και πιο διαισθητικός τρόπος για να μάθετε κάτι. Η
δύναμη των οπτικών μέσων στην επικοινωνία είναι μια όλο και πιο ισχυρή τάση. Ένα βίντεο
μπορεί να περιέχει περισσότερες πληροφορίες σε λιγότερο χρόνο. Η παραγωγή ενός βίντεο δεν

17

https://insegnantiduepuntozero.wordpress.com/2015/09/17/non-solo-video-trasformare-lavisione-di-un-video-in-una-esperienza-comunicativa-interattiva/
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επιβαρύνει απαραίτητα με υπερβολικό κόστος. Υπάρχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να δημιουργηθεί ένα καλό προϊόν. Αυτό ευνοεί την προσφορά επαγγελματιών που μπορούν
να προσφέρουν την εμπειρία τους στο διαδίκτυο και να επεκτείνουν τις γνώσεις όλων. Επιπλέον,
επειδή είναι διαθέσιμο σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, μπορείτε να τα πουλήσετε με χαμηλό κόστος
για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη εξοικονόμηση για τον χρήστη. Βελτιστοποιεί επίσης τα κόστη
σχετικά με τα έξοδα ταξιδιού.
Εάν το βίντεο είναι καλό, έχει καλή ροή και είναι κατανοητό, είναι δύσκολο να σταματήσουμε να
το παρακολουθούμε. Πράγματι, ο εγκέφαλός μας έχει προγραμματιστεί να ακούει και να
επικεντρώνεται σε αυτό που ακούγεται. Η απουσία περισπασμών που προέρχονται από
εξωτερικούς παράγοντες θα ευνοήσει τη συγκέντρωσή, ας και ακόμη και σε περίπτωση
περιβαλλοντικών δυσκολιών, μπορούμε πάντα να πατήσουμε παύση και να συνεχίσουμε να
βλέπουμε όταν οι συνθήκες είναι βέλτιστες. 18

6. Εισαγωγή στις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης NE(W)AVE
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια σύντομη παρουσίαση των Ενοτήτων 1 έως 4 του προγράμματος
NE(W)AVE, του προτεινόμενου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης με συμβουλές
σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας εξετάσεων και μια λίστα οδηγιών με τη μορφή Dos και Don'ts
για αποτελεσματική διδασκαλία. Οι ενότητες ηλεκτρονικές μάθησης αποτελούνται από τις
ακόλουθες τέσσερις ενότητες, όπως φαίνονται παρακάτω:

18

https://www.aceu.it/index.php/articoli/9-come-realizzare-un-videotutorial
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Πατήστε Ctrl + Click παρακάτω για να έχετε πρόσβαση στο Open Online Course!

6.1 Εκπαιδευτική Ενότητα 1 – Εισαγωγή
Η πρώτη ενότητα της πλατφόρμας OOC (Open Online Course) είναι ανοιχτή για όλους τους
εκπαιδευόμενους, υδραυλικούς ή ηλεκτρολόγους, και είναι μια παρουσίαση του μαθήματος.
Αναφέρει ότι το μάθημα είναι ένας συνδυασμός τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών γνώσεων,
με στόχο την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για την επαρκή απόδοση σε εργοτάξια, καθώς και
τη βελτίωση σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Όλες οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να οι εκπαιδευόμενοι να παραμένουν ενεργοί καθ’ όλη τη διαδικασία,
επιτρέποντάς τους να κάνουν έρευνα, να αναλογιστούν διαφορετικά θέματα και να αναλύσουν
διαδικασίες και μεθόδους. Δίνεται η παρουσίαση της συνεργασίας, μαζί με ένα τεστ αυτόαξιολόγησης για τους εκπαιδευόμενους και ένα πίνακα δεξιοτήτων NE(W)AVE. Επιπλέον, δίνεται
μια ατζέντα σχετικά με περιβαλλοντικούς και οικοδομικούς κανονισμούς σε κάθε χώρα εταίρο σε
ξεχωριστά αρχεία, μαζί με παραδείγματα ολιστικών έργων/παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών
από όλες τις χώρες εταίρους.

6.2 Εκπαιδευτική Ενότητα 2 – Κοινωνικές Δεξιότητες
Αυτή η ενότητα είναι κοινή τόσο για τους υδραυλικούς όσο και για τους ηλεκτρολόγους και
στοχεύει

στη

βελτίωση

των

δεξιοτήτων

αυτοδιαχείρισης,

αυτό-απασχόλησης

και

επιχειρηματικότητας του εκπαιδευόμενου. Τα θέματα που διδάσκονται σε αυτήν την ενότητα
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περιλαμβάνουν δεξιότητες διαχείρισης και συνεργασίας, και πιο συγκεκριμένα ποιες είναι
δεξιότητες διαχείρισης, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη
διαπροσωπική επικοινωνία και τις δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων και την ομαδική
εργασία. Επιπλέον, προστίθεται ένα κεφάλαιο για τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, που
ακολουθείται από ένα γενικό κεφάλαιο γλωσσικών ικανοτήτων για την αγγλική γλώσσα. Ένα
κεφάλαιο σχετικά με τις δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα
θέματα: πληροφόρηση, επικοινωνία, δημιουργία περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση
προβλημάτων. Το τελευταίο κεφάλαιο σχετίζεται με τις κοινωνικές δεξιότητες όσον αφορά την
επιχειρηματικότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

6.3 Εισαγωγή στην Ενότητα 3
Οι προηγούμενες ενότητες 1 και 2 ήταν κοινές για όλους τους εκπαιδευόμενους, τόσο τους
υδραυλικούς όσο και τους ηλεκτρολόγους. Ωστόσο, με την Ενότητα 3 που εστιάζει στις τεχνικές
δεξιότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επειδή έχει πιο ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν εάν θα παρακολουθήσουν το μάθημα που
απευθύνεται σε υδραυλικούς ή το μάθημα που απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους.
Μέσω της Ενότητας 3 του OOC
(Open

Online

εκπαιδευόμενοι

Course),

οι

μπορούν

να

ενημερώσουν και να εστιάσουν τις
δεξιότητές τους στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, πιο συγκεκριμένα
στους τομείς της ηλιακής ενέργειας
και της βιομάζας. Θα γνωρίσουν τη
συνολική

ευρωπαϊκή

ενεργειακή
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στρατηγική και την εφαρμογή της σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα στην Αυστρία, τη Δανία,
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό το μάθημα είναι ένας συνδυασμός τόσο
θεωρητικών όσο και πρακτικών γνώσεων. Ο στόχος είναι ο μαθητής να αποκτήσει πρακτικές
δεξιότητες για να αποδώσει ικανοποιητικά σε εργοτάξια. Όλες οι δραστηριότητες έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να είναι ενεργοί στη μαθησιακή διαδικασία, κάνοντας
κάποια έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα θέματα και αναλύοντας διαδικασίες και
μεθόδους. Αυτό το μάθημα δεν απαιτεί δάσκαλο, επομένως, οι μαθητές σας θα μπορούν να
εκτελούν τις διάφορες δραστηριότητες με πλήρη αυτονομία.
Σε αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν εκπαιδευτικό υλικό στους τομείς που
καλύπτονται στα κεφάλαια 6.4 και 6.5. Το υλικό θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να
μελετήσουν πρακτικές και πολιτικές στις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες και να εισαχθούν σε
δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά. Ως εκπαιδευτής, μπορεί
επίσης να βρείτε έμπνευση από τα παραδείγματα υλικών και βέλτιστων πρακτικών που έχετε στη
διάθεσή σας. Είστε ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα συμπληρωματικά στην
εκπαίδευσή σας. Μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμη για να εμπλουτίσετε την εκπαίδευση.
Οι τομείς που καλύπτονται σχετικά με τις δεξιότητες για υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους έχουν
την ίδια βάση και περιλαμβάνουν:
• Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ευρωπαϊκές χώρες.
• Φυσικοί πόροι για οικολογική βιώσιμη ανάπτυξη.
• Περιεχόμενο σχετικό με ηλιακά συστήματα και βιομάζα.
• Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης των
συστημάτων (υποστηρίζονται από εκπαιδευτικά βίντεο).
• Σχεδιασμός βιώσιμης ενέργειας.
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Λάβετε υπόψη ότι οι τεχνικές δεξιότητες στους τομείς των υδραυλικών και της ηλεκτρικής
ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα των οποίων οι αναπτυγμένες
δεξιότητες εξαρτώνται από το τρέχον σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προκειμένου να
αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, συνιστάται να ελέγξετε εάν
το πρόγραμμα σπουδών που παρουσιάζεται στην Ενότητα 3 και οι διαφορετικοί νόμοι και
κανονισμοί που είναι διαθέσιμοι στη χώρα σας ταιριάζουν και είναι ευθυγραμμισμένοι με το
περιεχόμενο του OOC (Open Online Course).

6.4 Τεχνικές δεξιότητες για υδραυλικούς – Ενότητα 3
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ενότητα 3 επικεντρώνεται είτε στους υδραυλικούς είτε στους
ηλεκτρολόγους, ανάλογα με την επιλογή του συμμετέχοντα. Συγκεκριμένα, η Ενότητα 3 που
αφορά τους υδραυλικούς ρίχνει μια λεπτομερή ματιά σε δύο βιώσιμες πηγές θέρμανσης ηλιακούς συλλέκτες και βιομάζα. Εισάγει θεμελιώδεις έννοιες και όρους, εξηγεί τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων, τους διάφορους τύπους τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην πρακτική εφαρμογή τέτοιων εγκαταστάσεων - πώς να τις
προσαρμόσετε στον συγκεκριμένο χρήστη και το περιβάλλον, καθώς και στα πιθανά προβλήματα
και λύσεις. Η ενότητα περιέχει επίσης παραδείγματα πρακτικής χρήσης.
Τα κεφάλαια που αφορούν τις τεχνικές δεξιότητες για τους υδραυλικούς περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες ενότητες:
1. Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες
Η πρώτη ενότητα περιέχει το βασικό υποκεφάλαιο σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τη
συναρμολόγηση, τις απαιτήσεις ασφάλειας, τη συντήρηση και τα ηλιακά θερμικά συστήματα σε
χώρες εταίρους.
2. Η βιομάζα ως πηγή θέρμανσης
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Η δεύτερη ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και ρύθμισης της
βιομάζας για θέρμανση σπιτιού και εγκαταστάσεων στις πέντε χώρες εταίρους.

6.5 Τεχνικές δεξιότητες για ηλεκτρολόγους – Ενότητα 3
Η ενότητα 3 που αφορά τους ηλεκτρολόγους ρίχνει μια λεπτομερή ματιά σε δύο πηγές βιώσιμης
ενέργειας - ηλιακά κύτταρα και βιομάζα. Εισάγει θεμελιώδεις έννοιες και όρους, εξηγεί τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, τους διάφορους τύπους τους, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά

τους.

Ιδιαίτερη

προσοχή

δίνεται

στην

πρακτική

εφαρμογή

τέτοιων

εγκαταστάσεων - πώς να τις προσαρμόσετε στον συγκεκριμένο χρήστη και το περιβάλλον, καθώς
και στα πιθανά προβλήματα και λύσεις. Η ενότητα περιέχει παραδείγματα πρακτικής χρήσης. Τα
κεφάλαιά του περιλαμβάνουν:
1. Ηλιακά κύτταρα
Αυτή η μονάδα περιέχει μια λεπτομερή ματιά σε δύο πηγές βιώσιμης ενέργειας - ηλιακά κύτταρα
και βιομάζα. Εισάγει θεμελιώδεις έννοιες και όρους και την πρακτική εφαρμογή τέτοιων
εγκαταστάσεων - πώς να τις προσαρμόσετε στον συγκεκριμένο χρήστη και το περιβάλλον, καθώς
και τις πιθανές προκλήσεις και λύσεις. Η ενότητα περιέχει παραδείγματα πρακτικής χρήσης.
Τα υποκεφάλαια περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά, διάφορους τύπους
εγκαταστάσεων και παραγωγής ενέργειας, βέλτιστες πρακτικές, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών
κυττάρων, προγραμματισμό εγκατάστασης, ηλιακά κύτταρα σε χώρες εταίρους του
προγράμματος NE(W)AVE.
2. Η βιομάζα ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας
Αυτή η ενότητα ξεκινά με ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικό με τη βιομάζα και τις μορφές και τις
χρήσεις της. Το περιεχόμενο του υλικού είναι το εξής: βιομάζα στην Ευρώπη - αντίκτυπος και
Page 30 of 40

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

οικονομία άνθρακα, πώς λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα,
συνδυασμένες εγκαταστάσεις θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και αναερόβια πέψη.
Η ενότητα τελειώνει με αυτή την ενότητα και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προχωρήσει στην
επόμενη και τελευταία Ενότητα 4.

6.6 Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες – Ενότητα 4
Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει επιχειρηματικές δεξιότητες και εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές ευκαιρίες. Η κοινοπραξία του προγράμματος που ανέπτυξε το OOC θεωρεί
σημαντικό οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή για αυτούς και ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μελλοντική αγορά εργασίας τους παρέχοντας τους πολλές
ευκαιρίες. Αυτή η ενότητα περιέχει συνδέσμους προς πηγές πληροφόρησης σχετικά με την
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μια πρόταση δραστηριοτήτων,
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παροχής συμβουλευτικής εργασίας. Μέσω των διαφορετικών
καθηκόντων, οι μαθητές εισάγονται σε μια ποικιλία ευρωπαϊκών πλατφορμών με όλους τους
διαθέσιμους πόρους και πληροφορίες. Παρακάτω θα βρείτε τα αντίστοιχα θέματα και μαθήματα.
Αντίθετα από τις ενότητες δεξιοτήτων για υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, αυτή η ενότητα είναι
λιγότερο τεχνικού χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερη
καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς και προσωπικά σχόλια.
Αυτή η τελευταία ενότητα λειτουργεί σε βάση αυτό-αξιολόγησης και περιλαμβάνει εκπαίδευση
και ευκαιρίες εργασίας. Ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή στο κεφάλαιο της απασχόλησης, των
κοινωνικών υποθέσεων και της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Συνθήκης της
Λισαβόνας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και τη διαμονή. Η ενότητα συνεχίζεται με
ευκαιρίες μάθησης και κινητικότητας, τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+, πώς να υποβάλετε αίτηση
για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και παροχή βοήθειας σχετικά με τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος Europass. Η ενότητα τελειώνει με το θέμα της κοινωνικής
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επιχειρηματικότητας και ένα βίντεο για τους επιτυχημένους επιχειρηματίες και τις καινοτόμες
ιδέες τους.
Πρόσθετες

πληροφορίες

σχετικά

με

την

επιχειρηματικότητα

και

την

κοινωνική

επιχειρηματικότητα βρίσκονται στους ακόλουθους συνδέσμους τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι
μπορεί να βρουν ιδιαίτερα χρήσιμους. Διατίθενται ιστοσελίδες επιχειρηματιών αναφορικά με τον
τρόπο δημιουργίας μιας επιχείρησης και ένας χρήσιμος σύνδεσμος είναι διαθέσιμος εδώ 19.
Το NE(W)AVE OOC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους για τη δημιουργία και την
ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την «Πράσινη Σκέψη» και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα
κουίζ, το διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν αυτό
το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, ορισμένες ιστοσελίδες μπορούν να
συμβάλουν στην εύρεση έμπνευσης για εργασία πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG).
Είναι διαθέσιμες εδώ 20.
Το NE(W)AVE OOC (Open Online Course) είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με έμφαση στις
ευκαιρίες στην Ευρώπη. Οι παρακάτω ιστοσελίδες μπορούν να είναι χρήσιμες για εσάς και τους
μαθητές σας:
•

EPSO EUROPA Job Opportunities 21

•

EURES The European Job Mobility Portal 22

•

Careers in Europe 23

19

https://www.forbes.com/pictures/emjl45gkke/100-best-websites-for-entrepreneurs-2/#1cdc35ae4d2a

20

https://go-goals.org/

21

https://epso.europa.eu/job-opportunities_en

22

https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

23

https://www.careersineurope.eu/
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7. Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης
7.1 Πως να αξιολογήσετε την απόδοση ενός μαθητή
Το NE(W)AVE OOC επιτρέπει στους μαθητές να εκπαιδευτούν αυτόνομα και ως εκ τούτου,
υπάρχει δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης μετά από κάθε κεφάλαιο, με σκοπό να μπορούν οι
εκπαιδευόμενοι να υπολογίσουν την πρόοδό τους. Ίσως σας φανεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε
εργαλεία αυτό-αξιολόγησης εντός της δικής σας εργασίας στους οργανισμούς / ιδρύματά σας. Η
πλατφόρμα Moodle σας δίνει πολλές ευκαιρίες για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη
αξιολόγηση. Εξετάστε τις παρακάτω προτάσεις κατά τη δημιουργία των εργασιών και των
αξιολογήσεων. Η αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών μπορεί να περιλαμβάνει αξιολογήσεις
που είναι επίσημες ή ανεπίσημες, ανώνυμες ή δημόσιες, ατομικές ή συλλογικές. Οι προτάσεις για
στρατηγικές παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου συζητούνται παρακάτω.24
Δημιουργία εργασιών
Εδώ παρέχουμε μερικές γενικές προτάσεις και ερωτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη
δημιουργία εργασιών:
 Εξέταση των μαθησιακών στόχων
 Σχεδιασμός εργασιών που να είναι ενδιαφέρουσες
 Εξέταση του προγραμματισμού
Δημιουργία εξετάσεων
 Επιλέξτε τους κατάλληλους τύπους υλικών για τους στόχους σας.

24

https://www.eva.dk/soeg?search=kvalitet+i+digitale+l%C3%A6ringsforl%C3%B8b
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 Πρέπει να αναθέσετε ερωτήσεις στο πλαίσιο της εξέτασης σας, όπως επίλυση
προβλημάτων ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής; Εξαρτάται από τους μαθησιακούς σας
στόχους.
 Επισημάνετε τον τρόπο συμφωνίας της εξέτασης με τους στόχους του μαθήματος.
 Προσδιορίστε τους στόχους του μαθήματος που αξιολογούνται μέσα από την εξέταση.
 Γράψτε οδηγίες που να είναι σαφείς, ρητές και ξεκάθαρες.
 Σκεφτείτε πόσο καιρό θα χρειαστούν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εξέταση.

Does και Don’ts στην αξιολόγηση25

Do’s στη διαδικασία διατύπωσης παρατηρήσεων
 Συνειδητοποιήστε ότι η διατύπωση παρατηρήσεων είναι μια κοινωνική αλληλεπίδραση.
 Αναγνωρίστε ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αντιληφθούν τις παρατηρήσεις ως
αξιόπιστες.
 Αποφασίστε το χρονοδιάγραμμα των παρατηρήσεων.
 Ενθαρρύνετε τους μαθητές να αναζητήσουν παρατηρήσεις.

Do’s στο περιεχόμενο των παρατηρήσεων
 Κάντε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, τι έγινε, τι πρέπει να γίνει.
 Βεβαιωθείτε ότι οι παρατηρήσεις είναι ενεργές.
 Δώστε προσοχή στα κίνητρα του μαθητή.

25

https://www.med.upenn.edu/flpd/assets/user-

content/documents/Lefroy%20_Feedback%20Dos,%20Donts%20and%20Don't%20Knows.pdf
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Don’ts
 Μην κάνετε απλά παρατηρήσεις χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Δημιουργήστε την ευκαιρία
για αξιοποίηση των παρατηρήσεων από τους εκπαιδευόμενους.
 Μην υποτιμάτε τον συναισθηματικό αντίκτυπο των αρνητικών παρατηρήσεων.
 Μην δίνετε βαθμούς χωρίς να εξηγήσετε τα κριτήρια.
 Μην κάνετε ανεπαρκώς ενημερωμένες παρατηρήσεις.
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8. Σύντομο μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας για
μέντορες
Αυτή η εργαλειοθήκη βοηθά τους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα με τον
κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να προωθήσουν τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος NE(W)AVE σε μεγάλη κλίμακα και να τα
υιοθετήσουν στην καθημερινή τους εργασία με τους εκπαιδευόμενους. Συνοδεύεται από μια
άλλη ενότητα σε ένα ξεχωριστό έγγραφο. Το NE(W)AVE- Σύντομο μάθημα για τη διαχείριση
κινητικότητας για μέντορες, σχετικά με τη διαχείριση της κινητικότητας σε ένα ξεχωριστό
έγγραφο, είναι διαθέσιμο στο διαδραστικό flipbook εδώ.
Το σύντομο μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας για μέντορες αναπτύχθηκε με σκοπό την
αύξηση της απασχολησιμότητας και της ένταξης των μαθητών ΕΕΚ και ΕΕΑΚ προσφέροντας ένα
εκπαιδευτικό μάθημα και αναπτύσσοντας επιχειρηματικές συνεργασίες ΕΕΚ μεταξύ των χωρών
της κοινοπραξίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Δανίας, της Ισπανίας και της Αυστρίας.
Ένα ξεχωριστό έγγραφο με τίτλο NE(W)AVE - Σύντομο μάθημα για τη διαχείριση κινητικότητας για
μέντορες παρέχεται με μια εκτενή ανάλυση για το θέμα. Είναι το τελευταίο απαραίτητο μέρος
της Ηλεκτρονικής Εργαλειοθήκης NE(W)AVE για Εκπαιδευτές ΕΕΚ. Αποτελείται από μια εισαγωγή
σχετικά με την επισκόπηση του ρόλου που παίζουν οι μέντορες, τα οφέλη της κινητικότητας
διεθνώς και τις ικανότητες των μεντόρων. Η ενότητα προσφέρει μια ευρεία εξέταση θεμάτων που
σχετίζονται με τη διαχείριση της κινητικότητας, όπως επίλυση συγκρούσεων, εργαλεία
παρακολούθησης, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, διαχείριση ομάδων και γλωσσικές /
διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται από τους μέντορες.
Αυτή η Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη, μαζί με το Open Online Course και το προαναφερθέν σύντομο
μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
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NE(W)AVE με στόχο τη δημιουργία, δοκιμή και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου
μάθησης για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στις ανανεώσιμες ενέργειες.
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