
 

 
 

NEWSLETTER #3 – Ιούνιος 2022 

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 approach» αριθμός έργου: 2020-1-SI01-KA202-076060 

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ 
Το έργο1Point στοχεύει να μεταμορφώσει μια τυπική μέθοδο διασφάλισης ποιότητας και μια 

διαδικασία ασφάλειας πληροφοριών που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία σε μία δημιουργική και 

καινοτόμο μεθοδολογία  για την επαγγελματική 

εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των μελλοντικών  

επαγγελματιών συντήρησης είναι στο επίκεντρο,  

προκειμένου να βελτιωθούν οι δεξιότητες στους 

υπολογιστές, να ενισχυθεί η απασχόληση και να  

αναπτυχθεί η καινοτόμα σκέψη. Για το σκοπό  

αυτό, και σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα  

ποιότητας, οι εταίροι αποφάσισαν να αναλάβουν 

αυτήν την πρόκληση, προσπαθώντας να 

σχεδιάσουν ένα μοντέλο μαθημάτων κατάρτισης  

που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ πριν, βασισμένοι σε 

μια καινούρια φιλοσοφία που θα μπορεί να δώσει 

αποτελεσματική απάντηση στις ανάγκες των  

σύγχρονων βιομηχανιών, συνδυάζοντας την  

προσφορά και τη ζήτηση εργασίας. 

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 
Το 1Point θα διεξάγει τις δραστηριότητες του έργου μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, τροφοδοτούμενο 

συνεχώς από το έργο μιας εταιρικής σχέσης που συντονίζεται από τη Σλοβενική Βιομηχανική Ένωση 

TECOS και στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Dlearn - European Digital Learning Network (Ιταλία), 

Atlantis Engineering (Ελλάδα), CETEM (Ισπανία), HeartHands Solutions (Κύπρος) and CPI (Σλοβενία). 
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    1pointproject.eu                                @1pointProject        1point-project 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@1pointproject.eu! 

Το έργο 1Point κινείται γρήγορα προς τη γραμμή του 

τερματισμού! 
 

Το έργο 1Point διανύει αυτήν τη στιγμή τη σημαντικότερη φάση της δραστηριότητάς του. Τον περασμένο 

Απρίλιο, οι εταίροι συναντήθηκαν στο Μιλάνο (βλ. εικόνα), τελικά όλοι παρόντες μετά τους περιορισμούς που 

επιβλήθηκαν από την πανδημία, και έθεσαν τις βάσεις για την υλοποίηση των αναμενόμενων τελικών 

αποτελεσμάτων.  

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης στο Μιλάνο, αναλύθηκαν και τελικά εγκρίθηκαν τα παραδοτέα 

πάνω στα οποία εργάστηκε η ομάδα του 1Point στην προηγούμενη φάση του έργου. Ακολουθούν τα έγγραφα τα 

οποία θα αποτελέσουν τον τεχνικό και επιστημονικό κορμό του εκπαιδευτικού μαθήματος: 

➢ η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, για τη χαρτογράφηση της διαδικασίας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 

προσέγγισης Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPM) στις κύριες βιομηχανίες και για την ανάπτυξη ενός 

νέου μοντέλου εκπαίδευσης μέσω ενός ευπροσάρμοστου μετασχηματισμού της διαδικασίας 1Point, 

εξειδικευμένης στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  

➢ ένα ECVET προφίλ, για την παροχή ενός τεχνικού πλαισίου για τη μεταφορά, την αναγνώριση και, όπου 

είναι απαραίτητο, την αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων με σκοπό την απόκτηση ενός 

συγκεκριμένου προσόντος,  

➢ το αναλυτικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 

πλαίσιο του Industry 4.0. Το εκπαιδευτικό μάθημα 1Point θα συμβαδίζει με το επίπεδο 5 του EQF. 

Τώρα που το περιεχόμενο έχει ολοκληρωθεί και η δομή του μαθήματος έχει βελτιωθεί, οι εταίροι που 

συντονίζονται από τον Σλοβένο εταίρο TECOS εργάζονται πάνω στον ορισμό ενός κατάλληλου Κινητήριου 

Μαθησιακού Περιβάλλοντος, δηλαδή της διαδικτυακής πλατφόρμας που στη συνέχεια θα δοκιμαστεί και 

τελικά θα διατεθεί στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα. Η «δεύτερη» εκδοχή της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας θα υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο από μαθητές, ειδικούς, λέκτορες και επαγγελματίες, οι οποίοι 

θα κληθούν να δώσουν χρήσιμες υποδείξεις και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του τελικού αποτελέσματος 

το συντομότερο δυνατό. Πιστεύετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτήν την 

ομάδα των ειδικών αξιολογητών; Στείλτε μας ένα email στο info@1pointproject.eu, ή επικοινωνήστε μαζί μας 

μέσω της ιστοσελίδας www.1pointproject.eu, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!  

Ας συνεχίσουμε να μιλάμε για το 1Point... 

Εν τω μεταξύ, ενώ το κομμάτι της πληροφορικής προχωρά, οι τεχνικοί εταίροι του 1Point συνεχίζουν – και θα 

συνεχίσουν μέχρι το τέλος – το αδιάκοπο έργο τους για τη διάδοση του έργου, εκμεταλλευόμενοι κάθε δημόσια 

ευκαιρία σε όλη την Ευρώπη – εκδηλώσεις, εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια για τη συντήρηση – για να 

αποτυπώσουν τους στόχους και τα αποτελέσματά του καθώς επιτυγχάνονται.  

Μείνετε σε επαφή και ακολουθήστε όλα τα νέα για την ανάπτυξη της σύγχρονης εκπαίδευσης συντήρησης 1Point 

μέσω της ιστοσελίδας και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης!  
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