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Το HANDSON στοχεύει στην...
> Ενίσχυση για ενσωμάτωση των
συστημάτων

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας
νέες προσεγγίσεις και εργαλεία
για τη βελτίωση των πρακτικών
της

ΕΕΚ

και

βασισμένη

της
στη

μάθησης
εργασία,

προκειμένου να αυξηθούν οι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1
Το HANDSON με λίγα λόγια…
“Η προσέγγιση Hands-on για τη στήριξη μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για την ολοκλήρωση κύκλων ΕΕΚ και
διέλευσης στην αγορά εργασίας” είναι ένα νέο καινοτόμο
πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών και κοινωνικής
ένταξης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΕΕΑ), δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην ΕΕΚ και στην μάθηση μέσω εργασίας (WBL) ως
θεμελιώδη στοιχεία ικανά να δημιουργήσουν εργασιακά
περιβάλλοντα "πραγματικής ζωής" για να βοηθήσουν τους μαθητές
με ΕΕΑ να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
που είναι απαραίτητες στην επαγγελματική ζωή.

ευκαιρίες δουλειάς και κοινωνικής
ένταξης για τους εκπαιδευόμενους
με μαθησιακές δυσκολίες;
> Ανάπτυξη ενός συνόλου υλικών
προϊόντων για τη διευκόλυνση των
διευθυντικών

στελεχών,

των

εκπαιδευτικών και των εργοδοτών
στη διαδικασία υποστήριξης των
μαθητών

με

μαθησιακές

δυσκολίες ώστε να ολοκληρώσουν
τους κύκλους ΕΕΚ και να περάσουν
με επιτυχία στην αγορά εργασίας;

> Κινητοποίηση
διεπιστημονικού
εμπειρογνωμόνων

ενός
συμβουλίου
για

τη

συμμετοχή στις εξελίξεις και την
παροχή νομιμότητας στο μοντέλο
Handson.

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία από έμπειρους
οργανισμούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη
Φινλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία
με στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου μάθησης βασισμένου στην
παραγωγή καινοτόμων διδακτικών πόρων με βάση Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για να βοηθήσουν τους
διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ στη καθημερινή τους
πρόκλησή στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στην
υλοποίηση καινοτόμων
και προσαρμοσμένων λύσεων που
απευθύνονται σε μαθητές με ΕΕΑ σε συνεργασία με εταιρίες και
εργαζόμενους για να γνωρίσουν τα κριτήρια της αγοράς εργασίας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + και διαρκεί για 24 μήνες
(Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2020)

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός Έργου: 2018-1-UK01-KA202-048117
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Οι εταίροι του έργου
HANDSON….
AEVA - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

CARDET - ΚΥΠΡΟΣ

CWEP - ΠΟΛΩΝΙΑ

ELDERBERRY AB, S.L. - ΣΟΥΗΔΙΑ

HRC – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

IASIS - ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HANDSON: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ; ΓΙΑΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ; ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ;
Αυτά είναι τα βασικά
ερωτήματα που πρέπει
να απαντηθούν σε αυτή
την πρώτη φάση της
ανάπτυξης
του
μοντέλου
HANDSON
που θα καθοδηγήσει
τους εκπαιδευτικούς,
ώστε να διευκολύνουν
τους μαθητές με ΕΕΑ να
αποκτήσουν
ενεργό
μάθηση, συμμετοχή και
αλληλεπίδραση
με
προσανατολισμό
δεξιοτήτων για την παραγωγή των απαιτούμενων προϊόντων / αγαθών /
υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό, όλοι οι εταίροι έχουν αναπτύξει μια τοπική μελέτη - ανάλυση
μαθησιακών πόρων, ανάλυση αναγκών των μαθητών με ΕΕΑ, χαρακτηριστικά
μαθησιακών δυσκολιών, ανάλυση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και προκλήσεις
και εμπόδια που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας - δημιουργία κοινής βάσης και προσδιορισμό των παραγόντων που
οδηγούν στην επιτυχία στις χώρες εταίρους και σε άλλες χώρες της ΕΕ για τη
στήριξη της συνεχούς κατάρτισης ή / και της μετάβασης στην αγορά εργασίας.
Σε αυτή τη μελέτη έχουν συμμετάσχει 4 επίπεδα συμμέτοχων:

ITC - ΙΣΠΑΝΙΑ

TUAS - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

1)
2)
3)
4)

Διοίκηση: διευθυντές / διευθυντές οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης;
Επίπεδο εκπαιδευτικών: εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές / προσωπικό
υποστήριξης;
Επίπεδο μαθητών: Μαθητές με ΕΕΑ;
Επίπεδο εργοδοτών: σημερινοί και μελλοντικοί εργοδότες / εκπρόσωποι της
αγοράς εργασίας).

Το μοντέλο HANDSON θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο του 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας στο
Facebook: HandsonProject

