Παροχή τεχνικής
εκπαίδευσης με τον
"WELDONE τρόπο"
Χρήση εναλλακτικών
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και
ενσωμάτωση της ανάπτυξης
βασικών ικανοτήτων στην
εκπαίδευση τεχνικών θεμάτων

Αν είστε δάσκαλος, εκπαιδευτής ή εκπαιδευτικός που εργάζεστε στον τομέα
της Συγκόλλησης ή στους τομείς STEM, το έργο WELDONE είναι για εσάς!
Το WELDONE στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς στη
χρήση καινοτόμων και εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης που
δημιουργούν ένα ενεργό μαθησιακό περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον καλλιεργεί την δημιουργικότητα και την
ανάληψη ρίσκων και τα λάθη εκτιμώνται ως ευκαιρίες μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.

Αποτελέσματα WELDONE

Είναι διαθέσιμα προς εφαρμογή στο πλαίσιο του Σύστηματος Προσόντων του EWF σε άλλους παρόχους
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
περιλαμβάνουν:
IO1: Εκπαιδευτικό Περίγραμμα για
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Ένα πρόγραμμα σπουδών για επαγγελματική
εξέλιξη που απευθύνεται σε δασκάλους και
εκπαιδευτές και αποτελείται από επτά Μονάδες
Ικανοτήτων (ΜΕ) που θα εφαρμοστούν
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση μοντέλου
Workshop, προωθώντας την παροχή τεχνικής
κατάρτισης με τον τρόπο του WELDONE

IO2: Εννοιολογικό Εγχειρίδιο
Η δημοσίευση αποτελείται από πολλά χρήσιμα άρθρα
και επικεντρώνεται σε εναλλακτικές παιδαγωγικές
προσεγγίσεις. Αυτό είναι και το σκεπτικό της
εφαρμογή τους στην τεχνική κατάρτιση

IO3: Πώς να αποκτήσετε το WELDONE
Εργαλειοθήκη με ασκήσεις και καλές πρακτικές, χρήσιμη
για την υλοποίηση του μαθήματος WELDONE κατα την
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
IO4: Μέθοδοι Αξιολόγησης
Σύνολο αθροιστικών και διαμορφωτικών μεθόδων
αξιολόγησης που θα αξιοποιηθούν στην Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών
IO5: Παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές για το
σύστημα εκπαίδευσης του EWF
Σύσταση πολιτικής για την προώθηση αλλαγών
στην παιδαγωγική προσέγγιση που χρησιμοποιείται
στο σύστημα εκπαίδευσης του EWF

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει
τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Project nr. 2019-1-HR01-KA202-060814
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σεπτ. 2019 – Μαιος. 2022

Δομή Προγράμματος Σπουδών WELDONE
ΕΙ1- Πολλαπλή Νοημοσύνη
και Στυλ Μάθησης

ΕΙ2 - Μαθητοκεντρική
Διδακτική

ΕΙ3 - Παιχνιδοποίηση

ΕΙ4 - Ψηφιακές ικανότητες
και χρήση ψηφιακών πόρων

Ευθυγραμμίζεται με το EQF επίπεδο 4
12 ώρες επικοινωνίας

Ευθυγραμμίζεταιμε το EQF επίπεδο 5
10 ώρες επικοινωνίας

Ευθυγραμμίζεται με το EQF επίπεδο 5
14 ώρες επικοινωνίας

Ευθυγραμμίζεται με το EQFεπίπεδο 4
12 ώρες επικοινωνίας

(ή 24 ώρεςεργασίας)

(ή 20 ώρες εργασίας)

(ή28ώρες εργασίας)

(ή 24 ώρες εργασίας)

ΕΙ5 - Διδακτική των νέων μέσων:
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
μικρο-μάθηση
Ευθυγραμμίζεται με το EQF επίπεδο 5
10 ώρες επικοινωνίας
(ή20ώρεςεργασίας)

ΕΙ6 - Προσωπική, κοινωνική
και μαθησιακή ικανότητα

ΕΙ7 - Επιχειρηματική
Ικανότητα

Ευθυγραμμίζεται με το EQF επίπεδο 4
11ώρες επικοινωνίας

Ευθυγραμμίζεται με το EQF επίπεδο 4
12 ώρες επικοινωνίας

(ή 22 ώρες εργασίας)

(ή 24 ώρεςεργασίας)

Εκδηλώσεις WELDONE
- Μαθησιακές Δραστηριότητες
- Εθνικά σεμινάρια προβολής
- Τελικό Συνέδριο WELDONE

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ πληροφορίες
/WELDONE-PROJECT.EU

/WELDONE.PROJECT

/SHOWCASE/WELDONE-BOOSTING-INNOVATION-IN-WELDING-TRAINING
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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση
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