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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
RENOUVAL  

Το πρόγραμμα κατάρτισης αναμένεται να
επηρεάσει την ομάδα-στόχο τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας
ένα εργαλείο που διευκολύνει τη μεταφορά
και την αναγνώριση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που συνδέονται. Το
πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης θα
αποτελέσει τη βάση για την αναγνώριση, την
επικύρωση και την πιστοποίηση του
επαγγελματικού προφίλ. 

Το πρόγραμμα σπουδών Renouval είναι ένα
καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης που
έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη διαγενεακή
μάθηση και την επικύρωση των δεξιοτήτων στους
τομείς της βιοτεχνίας σύμφωνα με τις τεχνολογικές
εξελίξεις αιχμής. Αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών έχει
σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων μέσω της
ανάπτυξης σαφώς καθορισμένων μαθησιακών
ενοτήτων και ικανοτήτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που
σχεδιάστηκε για εκπαιδευτές ενηλίκων, στοχεύει να
επιτρέψει την καλύτερη υποστήριξη των νέων
ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και των ενήλικων
επαγγελματιών της χειροτεχνίας μέσω του
σχεδιασμού νέων εκπαιδευτικών διαδρομών στους
τομείς της χειροτεχνίας μέσω της διαγενεακής
μάθησης με βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Γενικός στόχος του
Προγράμματος σπουδών

Ομάδα-στόχος

Εκπαιδευτές ενηλίκων στον τομέα της
χειροτεχνίας
Νέοι ενήλικες με χαμηλά προσόντα
Ενήλικες επαγγελματίες χειροτέχνες

Το κοινό-στόχος για αυτό το μάθημα είναι:             
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Κάποια βασική εμπειρία παιδαγωγικής κατάρτισης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
Ένα ελάχιστο βασικό επίπεδο γνώσης της πληροφορικής (όσον αφορά τις βασικές εργασίες με τους
υπολογιστές, τις μηχανές αναζήτησης και την εγκατάσταση λογισμικού, τα προγράμματα επεξεργασίας
κειμένου και εικόνας).

Γνώση της χρήσης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ικανότητα χρήσης εφαρμογών για κινητά
τηλέφωνα. 

Θετική στάση απέναντι στις αλλαγές και την επικαιροποίηση της πρακτικής.

Προτεινόμενες κύριες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι:

Το πρόγραμμα σπουδών RENOUVAL έχει αναπτυχθεί στο επίπεδο 4 του EQF. Τα μαθησιακά
αποτελέσματα που σχετίζονται με το επίπεδο 4 περιγράφονται ως εξής:

         Γνώσεις: Προχωρημένες γνώσεις σε έναν τομέα εργασίας ή σπουδών, που περιλαμβάνουν μια 

                           κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών
    Δεξιότητες: Προχωρημένες δεξιότητες, που επιδεικνύουν γνώση και καινοτομία, που απαιτούνται 
                           για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο τομέα 

                           εργασίας ή σπουδών
    Ικανότητες: Διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή έργων, λαμβάνοντας
                           ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα πλαίσια εργασίας ή σπουδών και     
                           λαμβάνοντας ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
RENOUVAL 



Βασικός τομέας Α:
 

 Εισαγωγή 
στη διαγενεακή  μάθηση 

και πρακτική και η 
 σημασία της σήμερα

 

Δομή του προγράμματος:

Οι βασικοί τομείς που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα για το συνδυασμό της διαγενεακής μάθησης
και της επικύρωσης των δεξιοτήτων στους βιοτεχνικούς τομείς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις
αιχμής είναι οι εξής:

Βασικός τομέας Β:
 

 Εφαρμογή των ΤΠΕ στον 
 βιοτεχνικό τομέα

 

Βασικός τομέας Γ:
 

 Ηλεκτρονική μάθηση της 
 χειροτεχνίας μέσω 

 διαγενεακών μεθοδολογιών
 

Ενότητα Α.1: Βασικές συνιστώσες της διαγενεακής
κατάρτισης
Ενότητα Α.2: Τύποι διαγενεακών προγραμμάτων: (i) ως    
κοινότητες μάθησης - (ii) τυπολογία ΠΕ
Ενότητα Α.3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της διαγενεακής
κατάρτισης
Ενότητα Α.4: Μέθοδοι και εργαλεία για την αξιολόγηση
της διαγενεακής μάθησης

Ενότητα Β.1: Βασική χρήση του λογισμικού Office

Ενότητα Β.2: Εργαλεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, αίθουσες συνεδριάσεων στο διαδίκτυο)

Ενότητα Β.3: Διαδικτυακά εργαλεία σχεδιασμού 

Ενότητα Β.4: Εργαλεία λογισμικού παραγωγής 

Ενότητα Γ.1: Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλεία κατάρτισης:
ευκαιρίες για την κατάρτιση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
στον τομέα της βιοτεχνίας
Ενότητα Γ.2: Δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής 
μάθησης με τη χρήση πλατφορμών Moodle: σχεδιασμός
ηλεκτρονικής κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνίας.
Ενότητα Γ.3: Αξιολόγηση σε εικονικά περιβάλλοντα
μάθησης των διαδικτυακών διαδικασιών χειροτεχνίας.
Ενότητα Γ.4: Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ: ιστοσελίδα,

ιστολόγιο, κοινωνικά δίκτυα

5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

12.5 ώρες

25 ώρες

25 ώρες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  200 ώρες

12.5 ώρες

12.5 ώρες

12.5 ώρες

12.5 ώρες
12.5 ώρες

12.5 ώρες
12.5 ώρες

12.5 ώρες

12.5 ώρες



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 RENOUVAL

 

Περιλαμβάνει τις
συνιστώσες της

διαγενεακής κατάρτισης,
τα είδη των διαγενεακών

προγραμμάτων, το
σχεδιασμό και την

ανάπτυξη & τις μεθόδους
και τα εργαλεία για την

αξιολόγηση της
διαγενεακής κατάρτισης

Περιλαμβάνει λογισμικό
Office και εργαλεία

λογισμικού επικοινωνίας,
σχεδιασμού και

παραγωγής

Περιλαμβάνει τις νέες
τεχνολογίες ως εργαλεία
κατάρτισης, τη δημιουργία
μαθημάτων ηλεκτρονικής
μάθησης με τη χρήση

πλατφορμών Moodle, την
αξιολόγηση σε εικονικά

περιβάλλοντα μάθησης και
το μάρκετινγκ e-Craft.

 

Οι επόμενες σελίδες περιλαμβάνουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών Renouval στους τομείς της βιοτεχνίας για όλους τους
βασικούς τομείς που καλύπτει το μάθημα αυτό.
Παρακάτω, υπάρχει περιγραφή των τριών κύριων βασικών τομέων του προγράμματος σπουδών
Renouval:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α:
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ 
 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΚΑΙ Η 

 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β:
 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ
ΣΤΟΝ 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ:
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΤΗΣ 

 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΣΩ 
 ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ
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Το πρόγραμμα σπουδών RENOUVAL ECVET έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο EQF 4.

Διάρκεια (ώρες)    50

 ECVET (πιστωτικές μον.)  2

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες.
Συνολικές πιστωτικές μονάδες ECVET 8.

Διάρκεια (ώρες)    75

 ECVET (πιστωτικές μον.)  3

Διάρκεια (ώρες)    75

 ECVET (πιστωτικές μον.)  3



ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ 
 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΚΑΙ Η 
 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
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EQF (επίπεδο)  
 4

ECVET 
(πιστωτικές μον.) 2

   Διάρκεια (ώρες)   
 50



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΑ A.1.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει τις παιδαγωγικές έννοιες της
διαγενεακής μάθησης.

Περιγραφή της ψυχοπαιδαγωγικής θεωρητικής βάσης για τη διαγενεακή μάθηση.
Ορισμός της ουσιαστικής μάθησης ως βασικού παιδαγωγικού στοιχείου για τη
διαγενεακή μάθηση. 

Γνώσεις 

Εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικών θεωριών που προωθούν τη διαγενεακή μάθηση
Αποδείξτε πώς η διαγενεακή μάθηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ουσιαστική μάθηση
και των δύο ομάδων

Δεξιότητες

Εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικών θεωριών που ενισχύουν τη διαγενεακή μάθηση στην
τάξη.
Δημιουργία ουσιαστικής μάθησης στο πλαίσιο της χρήσης μεθοδολογιών που
προωθούν τη διαγενεακή μάθηση.

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΑ A.1.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσει το ρόλο του
εκπαιδευτή σε ρόλο διευκολυντή της μάθησης, όπου συμμετέχουν αντιπρόσωποι και των δύο
γενεών

Προσδιορισμός της αλλαγής του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων που
συνεπάγεται η διαγενεακή μάθηση.
Περιγραφή πώς και τα δύο μέρη των γενεών πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να
συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση.

Γνώσεις 

Ανάλυση πώς θα πρέπει να είναι ο ρόλος τους σε κάθε στιγμή της τάξης, να γίνονται
περισσότερο διευκολυντές.
Σχεδιασμός της διαδικασίας ενδυνάμωσης των διαγενεακών μερών έτσι ώστε να είναι
πρωταγωνιστές της δικής τους μάθησης.

Δεξιότητες

Να παρακολουθεί το δικό της ρόλο, ώστε να υποβιβαστεί σε ρόλο διευκολυντή, ενώ
παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα στους διαγενεακούς εταίρους να διαδραματίσουν
πιο ενεργό ρόλο.
Να εποπτεύει τη διαδικασία ενδυνάμωσης των συνεργατών των γενεών, οι οποίοι
αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο μάθησης.

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΑ A.1.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει το σύνολο των
παραγόντων από διαφορετικά υπόβαθρα (σωματικά, κοινωνικά, ψυχολογικά και βιογραφικά)
που επηρεάζουν τη διαγενεακή μάθηση

Προσδιορισμός των παραγόντων των διαγενεακών μερών που επηρεάζουν τη μάθηση
Εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων και των δύο διαγενεακών μερών
προκειμένου να επιτύχει η κατάρτιση

Γνώσεις 

Αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν και τα δύο μέρη των γενεών στην τάξη
Πρόταση δομών διαγενεακής μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα
σημεία και των δύο πλευρών

Δεξιότητες

Παρακολούθηση των προσωπικών παραγόντων κάθε διαγενεακής ομάδας, προκειμένου
να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του καθενός στην τάξη
Εφαρμογή διαγενεακών μεθοδολογιών λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα
σημεία κάθε ομάδας στόχου

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΑ A.1.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει και να προωθεί τα οφέλη
και τις ευκαιρίες της διαγενεακής μάθησης

Προσδιορισμός των πτυχών που ευνοούνται στις ομάδες-στόχους χάρη στη
διαγενεακή μάθηση (μακροζωία στην εργασία, καλύτερες δεξιότητες του πολίτη κ.λπ.).
Καθορισμός των πλεονεκτημάτων ενδυνάμωσης από την αντιστρεψιμότητα των ρόλων
και των δύο ομάδων

Γνώσεις 

Αξιολόγηση των πτυχών που ευνοούνται μετά τις διαγενεακές τάξεις και στις δύο
ομάδες
Προώθηση της ενδυνάμωσης και των δύο ομάδων γενεών μέσω της αντιστρεψιμότητας
των ρόλων στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης

Δεξιότητες

Παρακολούθηση των πτυχών που προτιμούν και οι δύο ομάδες γενεών
Δημιουργία πραγματικής ενδυνάμωσης μέσω της αντιστρεψιμότητας των ρόλων στη
διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: (I) ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ - (II) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕ

MA A.2.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει τα βασικά στοιχεία των
διαγενεακών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών και της λογικής τους

Ορισμός του τι είναι ένα διαγενεακό πρόγραμμα
Περιγραφή της σημασίας των διαγενεακών προγραμμάτων σήμερα

Γνώσεις 

Εφαρμογή της έννοιας του διαγενεακού προγράμματος στην τάξη τους
Απόδειξη της σημασίας της συνεργασίας με προγράμματα για τις γενεές σήμερα

Δεξιότητες

Εφαρμογή της έννοιας του διαγενεακού προγράμματος στην τάξη
Προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των διαγενεακών
προγραμμάτων σήμερα

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: (I) ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ - (II) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕ

MA A.2.2. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη σημασία των διαγενεακών
προγραμμάτων ως κοινοτήτων μάθησης

Ορισμός της έννοιας της μαθησιακής κοινότητας που συνδέεται με τα διαγενεακά
προγράμματα
Ορισμός των πλεονεκτημάτων άλλων μελετών σχετικά με τις κοινότητες μάθησης σε
διαγενεακά σχήματα

Γνώσεις 

Επίδειξη της σχέσης μεταξύ της έννοιας της μαθησιακής κοινότητας και των
προγραμμάτων διαγενεακών σχέσεων
Εξέταση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τις κοινότητες μάθησης που
υλοποιούνται μέσω διαγενεακών εκπαιδεύσεων

Δεξιότητες

Εφαρμογή της πρακτικής των κοινοτήτων μάθησης στις διαγενεακές εκπαιδεύσεις
Παρακολούθηση των πλεονεκτημάτων από τη διεξαγωγή κοινοτήτων μάθησης σε
προγράμματα διαγενεακής συνεργασίας

Ικανότητες

13

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: (I) ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ - (II) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕ

MA A.2.3. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τις επιταγές του κινήματος των
γενεών που προωθούν τις σχέσεις μεταξύ των γενεών στην Ευρώπη (δημογραφική επιταγή,
αποκατάσταση του κύκλου της φροντίδας, ενεργός γήρανση, κοινωνική συνοχή, καθιστώντας τις
κοινότητες πιο βιώσιμες, πολιτιστική συνέχεια, επιταγή σχέσεων).

Αρίθμηση των επιταγών που εξηγούν το αδικαιολόγητο της εξέλιξης των διαγενεακών
σχέσεων σήμερα

Γνώσεις 

Συζήτηση στην τάξη τις επιταγές που αφορούν την ανάπτυξη των διαγενεακών σχέσεων
σήμερα

Δεξιότητες

Εκτέλεση των καθηκόντων που προωθούν τις επιταγές του κινήματος των γενεών
Ικανότητες

14

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.2: ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: (I) ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ - (II) ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕ

MA A.2.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα είδη της
διαγενεακής μάθησης και να είναι σε θέση να καθορίσει ποιο είναι το καλύτερο για τον σκοπό
του.

Προσδιορισμός των κατηγοριών που διακρίνουν τα διαγενεακά προγράμματα
Αρίθμηση των τεσσάρων τύπων διαγενεακών πρακτικών ανάλογα με το επίπεδο της
επιθυμητής αλληλεπίδρασης
Αρίθμηση των ειδών των προγραμμάτων διαγενεακής μάθησης

Γνώσεις 

Περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε υφιστάμενης κατηγορίας για την υλοποίηση
ενός προγράμματος διαγενεακής συνεργασίας
Σύγκριση των τεσσάρων τύποων διαγενεακών πρακτικών ανάλογα με το βαθμό του
επιπέδου αλληλεπίδρασης
Εξέταση ποιος τύπος προγράμματος διαγενεακής μάθησης είναι ο καταλληλότερος για
τον στόχο

Δεξιότητες

Ευθύνη για την κατηγορία του διαγενεακού προγράμματος που έχει οριστεί ως η
βέλτιστη για τον στόχο
Πραγματοποίηση διαγενεακών πρακτικών ανάλογα με το βαθμό του επιπέδου
αλληλεπίδρασης που είναι επιθυμητό
Διαπραγμάτευση του είδους του προγράμματος διαγενεακής μάθησης που είναι
καταλληλότερο για τον σκοπό 

Ικανότητες

15

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

MA A.3.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να εφαρμόζει ένα
διαγενεακό πρόγραμμα.

Ορισμός των αρχών για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός διαγενεακού
προγράμματος.
Προσδιορισμός των προπαρασκευαστικών πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
ένα διαγενεακό πρόγραμμα

Γνώσεις 

Περιγραφή των απαραίτητων αρχών ενός προγράμματος διαγενεακών σχέσεων.
Εξέταση των πρώτων βημάτων που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή ενός
προγράμματος διαγενεακών σχέσεων.

Δεξιότητες

Εφαρμογή των αρχών ενός διαγενεακού προγράμματος.
Αξιολόγηση και παρακολούθηση των πρώτων βημάτων για την εφαρμογή ενός
προγράμματος διαγενεακής συνεργασίας.

Ικανότητες

16

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

MA A.3.2. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίζει τα χαρακτηριστικά των καλών
διαχειριστών διαγενεακών προγραμμάτων.

Προσδιορισμός της ηγεσίας ως βασικό στοιχείο για την υλοποίηση προγραμμάτων
διαγενεακής συνεργασίας
Αναφορά των χαρακτηριστικών και των ρόλων που πρέπει να έχει ένας διαχειριστής
διαγενεακών προγραμμάτων

Γνώσεις 

Περιγραφή των απαραίτητων αρχών ενός προγράμματος διαγενεακών σχέσεων
Εξέταση των πρώτων βημάτων που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή ενός
προγράμματος διαγενεακών σχέσεων

Δεξιότητες

Εφαρμογή των αρχών ενός διαγενεακού προγράμματος
Αξιολόγηση και παρακολούθηση των πρώτων βημάτων για την εφαρμογή ενός
προγράμματος διαγενεακής συνεργασίας

Ικανότητες

17

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

MA A.3.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει κατάλληλα περιβάλλοντα
για την αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών.

Προσδιορισμός των διαγενεακών ρυθμίσεων που αφορούν μια ομάδα
Ορισμός των αρχών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό
διαγενεακών ρυθμίσεων

Γνώσεις 

Ανάλυση του τρόπου μετάβασης από μια ατομική κοινότητα σε μια ομαδική κοινότητα
μέσω διαγενεακών ρυθμίσεων
Περιγραφή των αρχών που καθορίζουν το σχεδιασμό των διαγενεακών χώρων

Δεξιότητες

Διαχείριση της αλλαγής από ατομική σε ομαδική κοινότητα μέσω διαγενεακών
ρυθμίσεων
Εφαρμογή των αρχών των διαγενεακών ρυθμίσεων

Ικανότητες

18

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.

MA A.4.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα σχέδιο
αξιολόγησης για Διαγενεακά Προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη σε τι συνίσταται η αξιολόγηση
αυτών των προγραμμάτων, τι πρέπει να αξιολογηθεί, για ποιο λόγο, πότε, πώς, από πού θα
ληφθεί η αξιολόγηση κ.λπ.

Προσδιορισμός της ανάγκης για σχεδιασμό αξιολόγησης των διαγενεακών
προγραμμάτων
Προσδιορισμός των πτυχών του σχεδιασμού της αξιολόγησης, όπως "τι, για ποιο λόγο,
πόσο, πώς, από πού θα λάβετε τις πληροφορίες"

Γνώσεις 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης ως θεμελιώδες και δικαιολογητικό μέρος ενός διαγενεακού
προγράμματος
Συζήτηση των προκαταρκτικών βημάτων για το σχεδιασμό της αξιολόγησης,
απαντώντας σε βασικά ερωτήματα (τι, για ποιο λόγο, πόσο, πώς, από πού θα αντλήσετε
τις πληροφορίες κ.λπ.)

Δεξιότητες

Πραγματοποίηση αποτελεσματικού σχεδιασμού αξιολόγησης για την επιτυχή απόδοση
των διαγενεακών προγραμμάτων
Εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την απάντηση βασικών ερωτημάτων (τι,
για ποιο λόγο, πόσο, πώς, από πού να αντλήσουμε πληροφορίες) για τον
αποτελεσματικό σχεδιασμό της αξιολόγησης των διαγενεακών προγραμμάτων

Ικανότητες

19

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

MA A.4.2. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίζει και να προσδιορίζει τις καλύτερες
μεθόδους και τεχνικές που είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση των διαγενεακών προγραμμάτων,
όπως η ποιοτική, η ποσοτική και η πειραματική μεθοδολογία.

Αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών, των αρχών και των τεχνικών της μεθοδολογίας
ποιοτικής αξιολόγησης
Αρίθμηση των κύριων χαρακτηριστικών, των αρχών και των τεχνικών της μεθοδολογίας
ποσοτικής αξιολόγησης
Αρίθμηση των κύριων χαρακτηριστικών, των αρχών και των τεχνικών της μεθοδολογίας
πειραματικής αξιολόγησης

Γνώσεις 

Ορισμός τεχνικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων που είναι η καταλληλότερη για το
στόχο
Ορισμός τεχνικής συλλογής ποσοτικών δεδομένων που είναι η καταλληλότερη για το
στόχο
Οιρσμός τεχνικής συλλογής δεδομένων πειραματικής μεθοδολογίας που είναι η
καταλληλότερη για τον στόχο

Δεξιότητες

Αποτελεσματική εκτέλεση της τεχνικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων που έχει
αποφασιστεί
Αποτελεσματική εκτέλεση της τεχνικής συλλογής ποσοτικών δεδομένων που έχει
αποφασιστεί
Αποτελεσματική εκτέλεση την τεχνική συλλογής δεδομένων της πειραματικής
μεθοδολογίας που έχει αποφασιστεί

Ικανότητες

20

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

MA A.4.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει με λογισμικό και να
ερμηνεύει τα δεδομένα της αξιολόγησης, να υποβάλλει έκθεση και να διαδίδει τα αποτελέσματα.

Προσδιορισμός του λογισμικού ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων.
Προσδιορισμός της απαραίτητης ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων για την
επακόλουθη έκθεση αξιολόγησης

Γνώσεις 

Ορισμός λογισμικού ανάλυσης δεδομένων που είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί,
με βάση την προηγούμενη μεθοδολογική απόφαση
Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων από τις τεχνικές συλλογής δεδομένων

Δεξιότητες

Ανεξάρτητη διαχείριση λογισμικού ανάλυσης δεδομένων 
Παρακολούθηση των δεδομένων που συλλέγονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος διαγενεακής συνεργασίας

Ικανότητες

21

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Α.4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

MA A.4.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αποτελεσματικές
πρακτικές στην αξιολόγηση των διαγενεακών προγραμμάτων.

Ορισμός πολυάριθμων διεθνών παραδειγμάτων αποτελεσματικής πρακτικής στην
αξιολόγηση των διαγενεακών προγραμμάτων.

Γνώσεις 

Παρουσίαση παραδειγμάτων διεθνών ορθών πρακτικών στην αξιολόγηση των
διαγενεακών προγραμμάτων.

Δεξιότητες

Διεξαγωγή της αξιολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να θεωρηθεί, στο μέλλον,
καλή πρακτική της διαγενεακής αξιολόγησης σε διεθνή βάση.

Ικανότητες

22

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Α



ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
 

23

EQF (επίπεδο)  
 4

   ECVET 
(πιστωτικές μον.) 3

   Διάρκεια (ώρες)   
 75



ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1: ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OFFICE

MA  B.1.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει μια σειρά
επιχειρηματικών εγγράφων χρησιμοποιώντας ένα πακέτο επεξεργασίας εγγράφων και να
δημοσιεύει σε μια ποικιλία μορφών.

Να περιγράφουν τη σημασία και τα οφέλη της χρήσης πακέτων επεξεργασίας εγγράφων.
Να προσδιορίζουν κάποια διαθέσιμα πακέτα επεξεργασίας εγγράφων
Να προσδιορίζουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε πακέτα επεξεργασίας
εγγράφων
Να προσδιορίζουν τις διαθέσιμες μορφές ψηφιακών εγγράφων και ταξινόμηση της
κατάλληλης χρήσης της καθεμιάς σύμφωνα με πιθανά σενάρια

Γνώσεις 

Να εφαρμόζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης ενός πακέτου επεξεργασίας κειμένου
για τη δημιουργία, αποθήκευση και άνοιγμα ενός νέου εγγράφου
Να εφαρμόζουν τα βασικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης ενός πακέτου επεξεργασίας κειμένου
για επεξεργασία περιεχομένου
Να εφαρμόζουν τα βασικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης ενός πακέτου επεξεργασίας
κειμένου για την προσαρμογή της εμφάνισης και της παρουσίασης του περιεχομένου
Να εξάγουν ένα έγγραφο σε μια σειρά από διαθέσιμες μορφές, σύμφωνα με τις βασικές
απαιτήσεις του χρήστη

Δεξιότητες

Σχεδιασμός, δημιουργία και μορφοποίηση ενός ψηφιακού εγγράφου χρησιμοποιώντας ένα
πακέτο επεξεργασίας εγγράφων σύμφωνα με μια σειρά από συγκεκριμένες απαιτήσεις
χρηστών/ακροατηρίου
Προσαρμογή του περιεχομένου ενός ψηφιακού εγγράφου και διάθεσή του σε διάφορες μορφές
αρχείων, επιλέγοντας την κατάλληλη μορφή για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. διαδικτυακή,
επεξεργάσιμη/μη επεξεργάσιμη κ.λπ.).

Ικανότητες

24

      ΒΑΣΙΚΟΣ 
      ΤΟΜΕΑΣ B



ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1: ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OFFICE

MA  B.1.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει μια σειρά από λογιστικά
φύλλα και σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα πακέτο επεξεργασίας λογιστικών φύλλων
που εφαρμόζει μια ποικιλία εργαλείων υπολογισμού και γραφικών παραστάσεων.

Περιγραφή της σημασίας και τα οφέλη της χρήσης των πακέτων επεξεργασίας λογιστικών
φύλλων
Προδιορισμός ορισμένων διαθέσιμων πακέτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων
Προσδιορισμός ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών που είναι κοινά στα πακέτα
επεξεργασίας λογιστικών φύλλων
Προσδιορισμός των διαθέσιμων εφαρμογών των ψηφιακών μορφών υπολογιστικών φύλλων
για πρακτικά σενάρια του πραγματικού κόσμου και ταξινόμηση της χρήσης διαφορετικών
μορφών αρχείων υπολογιστικών φύλλων για διαφορετικούς σκοπούς

Γνώσεις 

Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης ενός πακέτου επεξεργασίας λογιστικών
φύλλων για τη δημιουργία, αποθήκευση και επαναλειτουργία ενός λογιστικού φύλλου
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης ενός πακέτου επεξεργασίας λογιστικών
φύλλων για να προσθέσετε πληροφορίες και άλλα μέσα σε ένα λογιστικό φύλλο
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών υπολογισμού ενός πακέτου επεξεργασίας
λογιστικών φύλλων για την επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων από ένα ή περισσότερα
λογιστικά φύλλα
Εξαγωγή ενός λογιστικού φύλλου σε μια σειρά διαθέσιμων μορφών, σύμφωνα με τις βασικές
απαιτήσεις του χρήστη

Δεξιότητες

Σχεδιασμός, δημιουργία και μορφοποίηση ενός ψηφιακού λογιστικού φύλλου με τη χρήση
ενός πακέτου επεξεργασίας λογιστικών φύλλων σύμφωνα με μια σειρά από συγκεκριμένες
απαιτήσεις του χρήστη/ακροατηρίου
Προσαρμογή του περιεχομένου σε ένα ψηφιακό φύλλο και διάθεση σε διάφορες μορφές
αρχείων, επιλέγοντας την κατάλληλη μορφή για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για κοινή χρήση και
επεξεργασία, κ.λπ.)

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1: ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OFFICE

MA  B.1.3. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει μια σειρά παρουσιάσεων
χρησιμοποιώντας ένα πακέτο παρουσίασης διαφανειών και να χρησιμοποιεί μια σειρά
εργαλείων για την υποστήριξη της διαδικασίας παρουσίασης.

Περιγραφή της σημασίας και τα οφέλη της χρήσης πακέτων επεξεργασίας διαφανειών
Προσδιορισμός έναν αριθμό διαθέσιμων πακέτων επεξεργασίας παρουσιάσεων διαφανειών
Προσδιορισμός ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών που είναι κοινά σε πακέτα επεξεργασίας
παρουσιάσεων διαφανειών
Προσδιορισμός ορισμένων από τα κοινά χαρακτηριστικά παρουσίασης για τα πακέτα
επεξεργασίας παρουσιάσεων διαφανειών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων προβολής και
αλληλεπίδρασης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη πραγματικών
παρουσιάσεων και παρουσιάσεων
Προσδιορισμός μερικών από τα βασικά χαρακτηριστικά και τις εκτιμήσεις σχεδιασμού για μια
αποτελεσματική παρουσίαση

Γνώσεις 

Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης ενός πακέτου επεξεργασίας παρουσιάσεων
διαφανειών για τη δημιουργία, την αποθήκευση και την επαναλειτουργία μιας παρουσίασης.
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης ενός πακέτου επεξεργασίας παρουσιάσεων
διαφανειών για να προσθέσετε ποικίλο περιεχόμενο σε μια παρουσίαση.
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών μορφοποίησης ενός πακέτου επεξεργασίας
παρουσιάσεων διαφανειών για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του περιεχομένου της
παρουσίασης
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης ενός πακέτου επεξεργασίας
παρουσιάσεων διαφανειών για την υποστήριξη της συμμετοχής και της εμπλοκής του κοινού
Εφαρμογή μιας σειράς από σχεδιαστικές σκέψεις κατά την ανάπτυξη και παρουσίαση
παρουσιάσεων διαφανειών

Δεξιότητες

Σχεδιασμός, δημιουργία και μορφοποίηση μιας ψηφιακής παρουσίασης διαφανειών με χρήση
ενός πακέτου επεξεργασίας διαφανειών σύμφωνα με μια σειρά από συγκεκριμένες απαιτήσεις
των χρηστών/ακροατηρίου
Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου παρουσίασης σε ένα κοινό, με βάση τις θεωρήσεις του
σχεδιασμού της παρουσίασης διαφανειών, τα χαρακτηριστικά προβολής του λογισμικού
παρουσίασης διαφανειών και τις στρατηγικές αλληλεπίδρασης και συμμετοχής

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ,
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
MA  B.2.1 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει επίγνωση της πιθανής
χρήσης μιας ποικιλίας διαδικτυακών εργαλείων και προσεγγίσεων για επικοινωνία, συνεργασία,
δικτύωση και προβολή.

Περιγραφή της σημασίας και των πλεονεκτημάτων της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων για
την επικοινωνία και προσδιορισμός ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών εργαλείων
επικοινωνίας
Περιγραφή της σημασίας και των πλεονεκτημάτων της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων για
συνεργασία και προσδιορισμός ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών εργαλείων συνεργασίας
Περιγραφή της σημασίας και των πλεονεκτημάτων της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων για
τη δικτύωση και προσδιορισμός ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών εργαλείων δικτύωσης
Περιγραφή της σημασίας και των πλεονεκτημάτων της χρήσης των διαδικτυακών εργαλείων
προώθησης και προσδιορισμός ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών εργαλείων προώθησης

Γνώσεις 

Επιλογή από μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας για συγκεκριμένες καταστάσεις,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και τους παράγοντες του περιβάλλοντος.
Επιλογή από μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων συνεργασίας για συγκεκριμένες καταστάσεις,
ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών και τους παράγοντες του περιβάλλοντος.
Επιλογή από μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων δικτύωσης για συγκεκριμένες καταστάσεις,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και τους παράγοντες του περιβάλλοντος.
Επιλογή από μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων προώθησης για συγκεκριμένες καταστάσεις,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και τους παράγοντες του περιβάλλοντος.

Δεξιότητες

Δημιουργία στρατηγικής για τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για διάφορους σκοπούς
επικοινωνίας με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του μαθητή ή του οργανισμού.
Δημιουργία στρατηγικής για τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για διάφορους σκοπούς
συνεργασίας με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του μαθητή ή του οργανισμού.
Δημιουργία στρατηγικής για τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για διάφορους σκοπούς
δικτύωσης με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του μαθητή ή του οργανισμού.
Δημιουργία στρατηγικής για τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για διάφορους σκοπούς
προώθησης με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του μαθητή ή του οργανισμού.

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ,
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
ΜΑ  B.2.2 Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει, να προσαρμόζει και να τροποποιεί
τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, συνεργασίας, δικτύωσης και προώθησης.

Ανάπτυξη κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών
εργαλείων επικοινωνίας
Ανάπτυξη κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών
εργαλείων για τη Συνεργασία
Ανάπτυξη κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών
εργαλείων δικτύωσης
Ανάπτυξη κατανόησης των βασικών χαρακτηριστικών ορισμένων δημοφιλών διαδικτυακών
εργαλείων προώθησης

Γνώσεις 

Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ενός ή περισσότερων διαδικτυακών εργαλείων
επικοινωνίας για την υποστήριξη ποικίλων καταστάσεων επικοινωνίας
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ενός ή περισσότερων διαδικτυακών εργαλείων
συνεργασίας για την υποστήριξη ποικίλων καταστάσεων συνεργασίας
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ενός ή περισσότερων διαδικτυακών εργαλείων
επικοινωνίας για την υποστήριξη ποικίλων στόχων δικτύωσης
Εφαρμογή των βασικών χαρακτηριστικών ενός ή περισσότερων διαδικτυακών εργαλείων
επικοινωνίας για την υποστήριξη ποικίλων στόχων προώθησης

Δεξιότητες

Αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας για συγκεκριμένες επικοινωνιακές
απαιτήσεις ή/και περιστάσεις.
Αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας για συγκεκριμένες απαιτήσεις ή/και
πλαίσια συνεργασίας.
Αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας για συγκεκριμένες απαιτήσεις
δικτύωσης ή/και πλαίσια.
Αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας για συγκεκριμένες επικοινωνιακές
απαιτήσεις ή/και περιστάσεις.

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ,
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΜΑ  B.2.3 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει και τις βασικές πτυχές της επικοινωνίας
όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, την πνευματική ιδιοκτησία, το GDPR

Ανάπτυξη ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του GDPR
Ανάπτυξη ευαισθητοποίησης σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία
Προσδιορισμός των τύπων των δεδομένων που προστατεύονται και τα δικαιώματα που
παρέχονται στα άτομα βάσει του GDPR
Κατανόηση των έξι αρχών της προστασίας δεδομένων
Περιγραφή των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να τηρηθούν για να διασφαλιστεί η
ευθυγράμμιση με τον GDPR

Γνώσεις 

Ανάπτυξη ενός σχεδίου και ενός συνόλου εκτιμήσεων σχετικά με το GDPR στις καθημερινές
δραστηριότητες κατάρτισης
Ανάπτυξη ενός σχεδίου και ενός συνόλου προβληματισμών όσον αφορά την τήρηση και τη
διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας
Εφαρμογή μιας σειράς βασικών δράσεων για τη διασφάλιση της τήρησης των νόμιμων βάσεων
για την επεξεργασία και τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εφαρμογή μιας σειράς βασικών δράσεων για τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση
της τήρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Δεξιότητες

Ανάληψη ενεργού ρόλου στη διασφάλιση της λογοδοσίας και της διακυβέρνησης του GDPR
Δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για τη συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων και για τη
λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων ή παρόμοιων ζητημάτων
Ανάληψη ενεργού ρόλου στη διασφάλιση της τήρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας
Δημιουργία σχεδίου δράσης για τη διαχείριση και την τήρηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑ  B.3.1 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα ηλεκτρονικά
προγράμματα επεξεργασίας, τη σύσταση μιας ψηφιακής εικόνας και τις δυνατότητες
επεξεργασίας της.

Αναγνώριση των κύριων προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικών τους.
Περιγραφή μιας εικόνας σε προγράμματα επεξεργασίας σύμφωνα με το
εικονοστοιχείο, την ανάλυση και την κλίμακα.

Γνώσεις 

Επιλογή του λογισμικού για χρήση σε ψηφιακά εργαλεία λαμβάνοντας υπόψη τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στη βιοτεχνία.

Δεξιότητες

Εξερεύνηση διαφόρων προγραμμάτων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και των
χαρακτηριστικών τους
Εξερεύνηση της σύστασης μιας ψηφιακής εικόνας και των δυνατοτήτων επεξεργασίας
της.

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑ  B.3.2 Ο μαθητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του προγράμματος
επεξεργασίας για την επεξεργασία εικόνας.

Αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του προγράμματος
επεξεργασίας εικόνων
Περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας, της εργαλειοθήκης και των διαφόρων
εργαλείων, του Bitmap και των κοινών ψηφιακών μορφών, όπως raw, jpeg, tiff, psd,
κ.λπ.

Γνώσεις 

Ορισμός των διαφόρων βασικών εργαλείων του προγράμματος επεξεργασίας για την
επεξεργασία εικόνων

Δεξιότητες

Χρήση των βασικών εργαλείων προγράμματος επεξεργασίας εικόνων
Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑ  B.3.3 TΟ εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί εργαλεία
φωτογραφικής μετα-παραγωγής.

Γνώση σάρωσης εικόνων
Περιγραφή λειτουργιών εικόνας
Αναγνώριση των εργαλείων για τη βασική επιλογή και διόρθωση εικόνων

Γνώσεις 

Χρήση βασικών εργαλείων επιλογής και διόρθωσης εικόνων
Δεξιότητες

Σάρωση αδιαφανών και διαφανών εικόνων 
Χρήση εργαλείων post production για επιλογή και διόρθωση εικόνων

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

MA  B.3.4 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα εργαλεία μετα-
παραγωγής σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές τους.

Αναγνώριση των εργαλείων και των πρόσθετων κλειδιών του προγράμματος έκδοσης
Γνώση της καταλογογράφησης αρχείων 

Γνώσεις 

Χρήση των διαδικασιών ψηφιοποίησης και αρχειοθέτηση εικόνων
Δεξιότητες

Χρήση εργαλείων και πρόσθετων πλήκτρων του προγράμματος έκδοσης
Δημιουργία καταλόγου σύμφωνα με τα γραφικά σχήματα

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.4: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

MA  B.4.1 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί εργαλεία λογισμικού
για την Παραγωγή Βιοτεχνιών

Αναγνώριση των διαφόρων εργαλείων λογισμικού στον τομέα της χειροτεχνίας
σύμφωνα με τις μελλοντικές αντιλήψεις για την παραγωγή χειροτεχνίας

Γνώσεις 

Επιλογή των ψηφιακών εργαλείων λογισμικού ανάλογα με το εργαστήριο χειροτεχνίας
(όπως κεραμικά, δέρμα, κοσμήματα, ξύλο ή άλλα). 

Δεξιότητες

Προσαρμογή καινοτόμων εργαλείων λογισμικού στη βιοτεχνική παραγωγή ανάλογα με
το εργαστήριο χειροτεχνίας (κεραμικά, δέρμα, κοσμήματα, ξύλο ή άλλα).

Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β.4: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

MA  B.4.2 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους τύπους αρχείων και τη
μετατροπή τους για τις μηχανές κοπής με λέιζερ.

Προσδιορισμός των τύπων αρχείων για την αποστολή παραγγελιών κοπής με λέιζερ.
Περιγραφή των αρχείων κοπής με λέιζερ και μετατροπή τους για την εξαγωγή τους
στη μηχανή λέιζερ

Γνώσεις 

Επιλογή και μετατροπή αρχείων κοπής λέιζερ για εξαγωγή σε μηχανές κοπής λέιζερ.
Δεξιότητες

Δημιουργία και μετατροπή των αρχείων σε μηχανές κοπής λέιζερ
Αποστολή εντολών κοπής σε μηχανές λέιζερ

Ικανότητες

35

      ΒΑΣΙΚΟΣ 
      ΤΟΜΕΑΣ B



ΕΝΟΤΗΤΑ Β.4: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

MA  B.4.3 Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί αρχεία
εκτύπωσης 3D για χειροτεχνίες.

Αναγνώριση των τύπων αρχείων που πρέπει να αποσταλούν σε τρισδιάστατο εκτυπωτή
Γνώσεις 

Επιλογή και μετατροπή των αρχεία για έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή
Δεξιότητες

Δημιουργία και μετατροπή τρισδιάστατων εκτυπώσιμων αρχείων.
Εκτύπωση σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Ικανότητες

MA  B.4.4 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αρχεία συστήματος
αριθμητικού ελέγχου

Αναγνώριση των τύπων αρχείων που πρέπει να αποσταλούν σε μηχανές αριθμητικού
ελέγχου

Γνώσεις 

Επιλογή και μετατροπή των αρχείων για μηχανή αριθμητικού ελέγχου
Δεξιότητες

Δημιουργία και μετατροπή αρχείων για μηχανές αριθμητικού ελέγχου 
Ικανότητες
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      ΒΑΣΙΚΟΣ 
      ΤΟΜΕΑΣ B



ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 
 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΣΩ 

 ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ
 
 

37

EQF (επίπεδο)  
 4

   ECVET 
(πιστωτικές μον.)   3

   Διάρκεια (ώρες)   
 75



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑ  Γ.1.1. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία Πληροφοριών
(ΤΠΕ) στον τομέα της βιοτεχνίας.

Προσδιορισμός του αντίκτυπου και των δυνατοτήτων της μάθησης με βάση τις ΤΠΕ
στον τομέα της βιοτεχνίας

Γνώσεις 

Επιλογή εργαλείων ΤΠΕ που εφαρμόζονται στην κατάρτιση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης
στον τομέα της βιοτεχνίας

Δεξιότητες

Εφαρμογή των εργαλείων ΤΠΕ που είναι κατάλληλα για την ηλεκτρονική μάθηση στον
τομέα της βιοτεχνίας
Αξιολόγηση της μάθησης με βάση τις ΤΠΕ στον τομέα της βιοτεχνίας

Ικανότητες

38

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑ  Γ.1.2. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες στον
τομέα της βιοτεχνίας.

Προσδιορισμός των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατάρτισης
στον βιοτεχνικό τομέα

Γνώσεις 

Επιλογή των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατάρτισης στον
βιοτεχνικό τομέα

Δεξιότητες

Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για την κατάρτιση μέσω
ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της βιοτεχνίας
Αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση μέσω
ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της βιοτεχνίας

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑ  Γ.1.3. Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία στον τομέα της
χειροτεχνίας.

Προσδιορισμός των ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη και την ενίσχυση
της ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της βιοτεχνίας

Γνώσεις 

Επιλογή των ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της
ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της βιοτεχνίας

Δεξιότητες

Εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της
ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα της βιοτεχνίας
Αξιολόγηση των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική
μάθηση στον τομέα της βιοτεχνίας

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.1: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΑ  Γ.1.4. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα εργαλεία επικοινωνίας στον
τομέα της βιοτεχνίας.

Προσδιορισμός των διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας
που είναι κατάλληλα για την ηλεκτρονική μάθηση στον τομέα της βιοτεχνίας

Γνώσεις 

Επιλογή των διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας που είναι
κατάλληλα για την ηλεκτρονική μάθηση στον τομέα της βιοτεχνίας

Δεξιότητες

Εφαρμογή των διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας που είναι
κατάλληλα για την ηλεκτρονική μάθηση στον τομέα της βιοτεχνίας
Αξιολόγηση των διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας που
χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική μάθηση στον τομέα της βιοτεχνίας

Ικανότητες

41

  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ MOODLE: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ.

ΜΑ  Γ.2.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί μαθήματα ηλεκτρονικής
μάθησης.

Ορισμός τι είναι το σύστημα διαχείρισης μάθησης
Ορισμός των βημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των συστημάτων
διαχείρισης μάθησης
Προσδιορισμός των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τον οργανισμό σας
Προσδιορισμός των παιδαγωγικών αναγκών
Προσδιορισμός του τομέα εμπειρογνωμοσύνης που πρέπει να αντιμετωπιστεί

Γνώσεις 

Σχεδιασμός  μάθηματος μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης
Χρήση του LMS σύμφωνα με τους στόχους της εκπαίδευσής σας

Δεξιότητες

Ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων και μαθησιακού υλικού μέσω μιας πλατφόρμας
συστήματος διαχείρισης μάθησης 
Σχεδιασμός εξατομικευμένης εμπειρίας διαδικτυακής κατάρτισης

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ MOODLE: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ.

ΜΑ  Γ.2.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να μαθαίνει διαφορετικές εκπαιδεύσεις
ώστε να προσαρμόζεται στο κοινό του.

Προσδιορισμός και επεξήγηση των διαφόρων μεθόδων κατάρτισης 
Γνώσεις 

Προσαρμογή της μεθόδου κατάρτισης στην ομάδα-στόχο
Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου κατάρτισης ανάλογα με το μαθησιακό
περιεχόμενο

Δεξιότητες

Χρήση διαφορετικών μεθόδων εκπαίδευσης
Συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων μάθησης

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ MOODLE: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ.

ΜΑ  Γ.2.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εμψυχώνει το μάθημά του με
διάφορα εργαλεία

Εντοπισμός και επιλογή αξιόπιστων και κατάλληλων πόρων/γνώσεων για την
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Συγκέντρωση όλων των εντοπισμένων/συλλεγμένων γνώσεων/πηγών σε σχετικό υλικό

Γνώσεις 

Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τη διαδικτυακή εκπαίδευση
Απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού με συγκεκριμένα παραδείγματα (βίντεο,
infographic,...)
Προσαρμογή του επίπεδου πολυπλοκότητας της μάθησης ανάλογα με την ομάδα-στόχο.

Δεξιότητες

Οργάνωση και ταξινόμηση του μαθησιακού υλικού σε μαθησιακές μονάδες
Χρήση του κατάλληλου τύπου εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις επιλεγμένες
μεθόδους κατάρτισης

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ MOODLE: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ.

ΜΑ  Γ.2.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί μια κατάρτιση 

Επιλογή του κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης
Γνώσεις 

Καθορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση της πλατφόρμας και των ενοτήτων
Δεξιότητες

Ανάλυση των αποτελεσμάτων από το σχετικό σύστημα αξιολόγησης για κάθε κατάρτιση/
ενότητες
Μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ.

ΜΑ  Γ.3.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους
αξιολόγησης/αξιολόγησης για την εικονική μάθηση και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Καθορισμός του τι είναι η αξιολόγηση
Προσδιορισμός διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης

Γνώσεις 

Προσδιορισμός διαφορετικών μοντέλων αξιολόγησης για το εικονικό περιβάλλον
μάθησης (διαμορφωτικό, συνοπτικό)

Δεξιότητες

Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για ένα σχέδιο αξιολόγησης 
Ικανότητες

Γνώση της διαδικασίας και των απαιτήσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός
αποτελεσματικού σχεδίου αξιολόγησης.

Γνώσεις 

Εφαρμογή ενός σχεδίου αξιολόγησης σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης των
διαδικτυακών διαδικασιών χειροτεχνίας για ένα συγκεκριμένο σύνολο ενδιαφερομένων
μερών

Δεξιότητες

Ανεξάρτητες ενέργειες για την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης σχετικού με ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών

Ικανότητες

ΜΑ  Γ.3.2. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να προετοιμάζει και να αναπτύσσει ένα σχέδιο ψηφιακής
αξιολόγησης σχετικό με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ.

ΜΑ  Γ.3.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνει μεθόδους και εργαλεία
για τη συλλογή ανατροφοδότησης και τη συνεχή βελτίωση.

Αναγνώριση των συστημάτων και των αρχών αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε ένα
διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης

Γνώσεις 

Προσδιορισμός μεθοδολογιών και εργαλείων για την αξιολόγηση και τη συνεχή
βελτίωση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης

Δεξιότητες

Ανάληψη ευθύνης για την εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης για τη συλλογή
ανατροφοδότησης και τη διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης σε ένα διαδικτυακό
περιβάλλον μάθησης

Ικανότητες
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  ΒΑΣΙΚΟΣ 
  ΤΟΜΕΑΣ Γ



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΑ  Γ.4.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το ψηφιακό
μάρκετινγκ για τον τομέα της χειροτεχνίας.

Ορισμός του τι είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ
Προσδιορισμός των στοιχείων του ψηφιακού μάρκετινγκ
Γνώση της ορολογίας της ηλεκτρονικής διαφήμισης

Γνώσεις 

Ορισμός παραδειγμάτων ψηφιακού μάρκετινγκ
Προσδιορισμός των τύπων διαδικτυακής διαφήμισης

Δεξιότητες

Χρήση του ψηφιακού μάρκετινγκ στους βιοτεχνικούς τομείς
Ικανότητες

ΜΑ Γ.4.2.  Ο μαθητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο για τον τομέα της
χειροτεχνίας.

Περιγραφή του τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο
Ορισμός των κοινών τύπων ηλεκτρονικού εμπορίου

Γνώσεις 

Διάκριση των διαφορών Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 5.0
Ορισμός πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου

Δεξιότητες

Χρήση των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
Ικανότητες
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΑ  Γ.4.3. Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ιστολόγια για τον τομέα της
χειροτεχνίας.

Ορισμός του τι είναι ένα ιστολόγιο 
Ορισμός του τι είναι οι εικονικές κοινότητες

Γνώσεις 

Αναγνώριση ποιες είναι οι στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης κοινότητας
Δεξιότητες

Αναγνώριση των πλεονεκτήματων και τα μειονεκτήματων της ανατροφοδότησης
Ικανότητες

ΜΑ Γ.4.4. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο για τον τομέα
της χειροτεχνίας.

Ορισμός  του τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα
Προσδιορισμός διαφορετικών τύπων κοινωνικών δικτύων (Instagram, Facebook,
Pinterest, Behance, YouTube

Γνώσεις 

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
Προσδιορισμός εναλλακτικών τρόπων διαφήμισης και των χαρακτηριστικών τους

Δεξιότητες

Δημιουργία ηλεκτρονικών κοινωνικών δίκτυων
Εφαρμογή διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα

Ικανότητες
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