
Γιατί το WELDONE?
Ανεπαρκής γνώση του εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα εκπαίδευσης  του EWF και την 
εκπαίδευση STEM γενικά για την ενσωμάτωση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων που προωθούν 
την καλύτερη προετοιμασία του εργατικού δυναμικού;

Ανάγκη προώθησης της αλλαγής νοοτροπίας προς μια διδακτική προσέγγιση που ενισχύει την 
ενεργητική και βιωματική μάθηση, καθώς και project για να βοηθήσει τους μαθητές να 
διερευνήσουν και να προσδιορίσουν τις σωστές ερωτήσεις και τις καλύτερες απαντήσεις;

Ανάγκη για ευελιξία μεταξύ των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διαμόρφωση διάφορων 
παιδαγωγικών στρατηγικών που περιλαμβάνουν μεγιστοποίηση ψηφιακών εργαλείων 
προσαρμοσμένων σε ποικίλα θέματα και περιεχόμενο για την προώθηση ενός σχολικού 
περιβάλλοντος όπου η δημιουργικότητα και η ανάληψη ρίσκου ενθαρρύνονται και τα λάθη 
αποτιμώνται ως ευκαιρίες μάθησης.

Ομάδα Στόχος
- Εκπαιδευτικό προσωπικό από τους εγκεκριμένους φορείς 
κατάρτισης που ανήκουν στο δίκτυο EWF

- Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανολογία και Μαθηματικά 
(STEM) εκπαιδευτές και καθηγητές

Παράδοση τεχνικής 
κατάρτισης με τον 

τρόπο του  
“WELDONE”

Χρήση εναλλακτικών παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων και ενσωμάτωση της 

ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων στην 
κατάρτιση σε τεχνικά μαθήματα

www.weldone-project.eu
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες αντικατοπτρίζουν 
τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Project nº2019-1-HR01-KA202-060814



Οι στόχοι του WELDONE
Προώθηση της υιοθέτησης μιας ενεργητικής μαθησιακής προσέγγισης από το Εκπαιδευτικό Σύστημα EWF και 
την εκπαίδευση STEM γενικότερα;

Προώθηση της χρήσης εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων από  εκπαιδευτικούς και δασκάλους 
τεχνικών επαγγελμάτων;

Κάλεσμα εκπαιδευτών από το πεδίο STEM να ενσωματώσουν στους δικούς τους εκπαιδευτικούς πόρους για 
την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στους εκπαιδευόμενους;

Ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος στους ευρωπαίους πολίτες, ικανών να ερευνούν, να επιλέγουν, 
να αναλύουν, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες;

Βελτίωση της παροχής υψηλότερου επιπέδου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων αυξάνοντας την 
ελκυστικότητα και τη συνάφεια της;

Προώθηση ενός πλαισίου αξιολόγησης που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους δασκάλους να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αξιολόγησης του τρόπου του WELDONE.

Αποτελέσματα του WELDONE
IO1: Εκπαιδευτικό Περίγραμμα – Εκπαιδευτικό Περίγραμμα  για εκπαίδευση εκπαιδευτών με επτά Ενότητες 
Ικανότητας (ΕΙ) που επιτρέπει στους εκπαιδευτές και στους δασκάλους να παρέχουν τεχνική κατάρτιση με τον 
τρόπο του WELDONE:

IO2: Εννοιολογικό Εγχειρίδιο - Ο συλλογισμός της εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων στην τεχνική κατάρτιση

IO3: Πώς να αποκτήσετε το WELDONE - Εργαλειοθήκη για την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Περιγράμματος του 
WELDONE  χρησιμοποιώντας το μοντέλο Workshop

IO4: Μέθοδοι αξιολόγησης - σύνολο εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης που αντιστοιχούν στον 
τρόπο WELDONE

IO5: Παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα εκπαίδευσης του EWF - Σύσταση πολιτικής για την 
προώθηση της αλλαγής στην παιδαγωγική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο σύστημα εκπαίδευσης  του EWF 
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Οι πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Project nº2019-1-HR01-KA202-060814
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ΕΙ1 Πολλαπλή 
Νοημοσύνη και Στυλ 

Μάθησης

ΕΙ2 Μαθητοκεντρική 
Διδακτική

ΕΙ6 Προσωπική, 
κοινωνική και 

μαθησιακή ικανότητα

ΕΙ7 Επιχειρηματική 
Ικανότητα

ΕΙ3 Παιχνιδοποίηση

ΕΙ4 Ψηφιακές 
ικανότητες και χρήση 

ψηφιακών πόρων

ΕΙ5 Διδακτική των νέων 
μέσων: χρήση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, 
μικρο-μάθηση


