Στόχοι του έργου
Η προώθηση:

Οι εταίροι:

Δεξιοτήτων STEAM που δεν
καλύπτονται πλήρως από τα
προγράμματα σπουδών
Στοχευμένων ψηφιακών ικανοτήτων και
χρήση τεχνολογιών που οδηγούν στη
βιομηχανία 4.0.
Νέων ευκαριών και προσανατολισμών
σταδιοδρομίας σε διάφορους τομείς
της αγοράς εργασίας.
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Προώθηση του ψηφιακού
μετασχηματισμού στα σχολεία ΕΕΚ και
δημιουργία νέων επαγγελματικών
προοπτικών στην αγορά εργασίας
Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2021-1-EL01-KA220-VET-000034686
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Σχετικά με το έργο
Το έργο DRONES@STEAM στοχεύει να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς
και μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
σε μια προσπάθεια εισαγωγής της τεχνολογίας των drones στη
διδασκαλία και τη μάθηση. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας
γεννούν ανάγκες που απαιτούν νέες ψηφιακές ικανότητες και
δεξιότητες, και προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για όσους τις
αναπτύξουν και τις κατακτήσουν επαρκώς.
Η τεχνολογία των drones ξεχωρίζει ως μια διασκεδαστική και
πρακτική προσέγγιση στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, στον
πειραματισμό και στην εξερεύνηση. Είναι ένας συναρπαστικός
τρόπος για την εισαγωγή των μαθητών σε επαγγέλματα που
σχετίζονται με το STEAM και συνδυάζει πολλά γνωστικά αντικείμενα
όπως τα μαθηματικά, τη φυσική, την τέχνη, την ηλεκτρολογία, την
μηχανολογία και την επιστήμη των υπολογιστών.
Πέρα από την απόκτηση των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων,
προωθεί και άλλες απαραίτητες δεξιότητες όπως η επίλυση
προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η
πρωτοβουλία, οι οποίες απαιτούνται στο εργασιακό τοπίο του 21ο
αιώνα και θα βοηθήσει τους μαθητές να καλύψουν τα κενά στην
αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν στις νέες θέσεις που συνεχώς
προκύπτουν.

Ομάδες στόχοι
Drones overall will be more
impactful than I think people
recognize, in positive ways to
help society.
- Bill Gates

Εκπαιδευτές/Εκπαιδευτικούς της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) .
Μαθητές της ΕΕΚ 16-21 ετών.
Αγορά εργασίας, κοινωνικές
επιχειρήσεις, γονείς, ειδικοί κ.λπ.

