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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται σε αυτό. «1Point - VET training using the one-point lessons ap-
proach» αριθμός έργου: 2020-1-SI01-KA202-076060
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Οι στόχοι και οι μεθοδολογίες μας

Η επόμενη γενιά εργαζομένων στη βιομηχανία θα πρέπει να είναι γνώστες 
της τεχνολογίας, αλλά τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και οι 
μεθοδολογίες διδασκαλίας έχουν μείνει πίσω ακόμη. Το έργο 1Point στοχεύει 
να καλύψει αυτό το κενό, δημιουργώντας μια καινοτόμο εκπαιδευτική 
μεθοδολογία για τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω 
της υιοθέτησης μιας επίσημης μεθόδου διασφάλισης ποιότητας και μιας 
διαδικασίας ασφάλειας πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στον βιομηχανικό 
τομέα.

Το έργο επικεντρώνεται στην κατάρτιση των μελλοντικών επαγγελματιών 
βιομηχανικής συντήρησης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 
στον τομέα της πληροφορικής, να αναπτύξουν καινοτόμες σκέψεις και με 
αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες τους.

Το έργο 1Point θα αναπτύξει, μετασχηματίσει, δοκιμάσει, αξιολογήσει, 
βελτιώσει και διαδώσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα 
περιλαμβάνει μια νέα μεθοδολογία μαζί με ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
μάθημα.
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Οι κύριοι στόχοι μας

Ο σκοπός των εταίρων είναι να προσδιορίσει, για κάθε εμπλεκόμενη χώρα, τις 
τρέχουσες ανάγκες και βασικές ικανότητες για τους επαγγελματίες συντήρησης.

Επιπλέον, θα αναπτύξουν περιεχόμενο κατάρτισης και θα συμβάλλουν σε 
ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες των 
βιομηχανιών, ειδικά εκείνων που χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογική 
ένταση.

Επίσης, θα αναπτύξουν τη μεθοδολογία 1Point, συμπεριλαμβανομένου ενός 
εικονικού περιβάλλοντος μαθησιακού κινήτρου, ενός πλαισίου δεξιοτήτων 
και επιτευγμάτων και κετευθυντήριες οδηγίες για τους εκπαιδευτές.

Οι στόχοι μας

Επαγγελματίες και εκπαιδευόμενοι συντήρησης

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που 
διδάσκουν θέματα συντήρησης

Άλλοι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης, οργανισμοί 
υποστήριξης επιχειρήσεων, ομάδες και εταιρείες συντήρησης
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Μια ευρωπαϊκή εταιρική 
σχέση

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 
ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται σε αυτό. «1Point - VET training using the one-point lessons ap-
proach» αριθμός έργου: 2020-1-SI01-KA202-076060

Ο συντονιστής του έργου

Οι εταίροι του έργου
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