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DRONES@STEAM

Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία ΕΕΚ και δημιουργία
νέων επαγγελματικών προοπτικών στην αγορά εργασίας

Σχετικά με το έργο

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ TΕΥΧΟΣ

Η ταχεία ψηφιοποίηση την τελευταία δεκαετία έχει μεταμορφώσει
πολλές πτυχές της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Με γνώμονα
την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός αναδιαμορφώνει την κοινωνία, την αγορά
εργασίας και το μέλλον της απασχόλησης, και αναπόφευκτα την

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην εύρεση και πρόσληψη εργαζομένων υψηλής
εξειδίκευσης
σε
διάφορους
τομείς
της
οικονομίας,
συμπεριλαμβανομένου και του τεχνολογικού/ψηφιακού τομέα. Η
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων συμβάλλει στην αύξηση της
ανάπτυξης και της καινοτομίας και στην οικοδόμηση μιας
δικαιότερης, πιο συνεκτικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο DRONES@STEAM θα υποστηρίξει
εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς και μαθητές της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε μια προσπάθεια να
ενισχύσουν τα προφίλ τους με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την
ανάπτυξη στοχευμένου υλικού, τη συλλογή εργαλείων και πόρων,
ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τη σύνδεση των
σχολείων ΕΕΚ με την αγορά εργασίας που θα βασίζεται
συνέργειες και συνεργασίες με εδραιωμένους οργανισμούς.

Οι Εταίροι

σε
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Η Εναρκτήρια συνάντηση
Στις 3 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Erasmus+ KA2 έργου DRONES@STEAM:
Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία ΕΕΚ και δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών
στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ορίστηκαν όλες οι αρχικές δραστηριότητες, τα
καθήκοντα και οι ρόλοι που σχετίζονται με τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και με τη διαχείριση, τη
διασφάλιση ποιότητας και τη διάχυση των δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, οι εταίροι παρουσίασαν τους
συμμετέχοντες οργανισμούς και πρόσφεραν πληροφορίες για το καθεστώς κάθε χώρας σε θέματα
επιχειρηματικότητας.

Συζητήθηκαν

και

επιλύθηκαν

σημαντικά

θέματα

για

τα

επόμενα

βήματα

της

υλοποίησης και τέθηκαν προθεσμίες για τις επικείμενες εργασίες και δραστηριότητες.

Επόμενα βήματα
Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι του έργου DRONES@STEAM θα ξεκινήσουν την έρευνα σε εθνικό επίπεδο
για να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές στις αντίστοιχες χώρες τους και θα πραγματοποιήσουν
εστιασμένες συνεντεύξεις με τις ομάδες-στόχους, δηλαδή τους Εκπαιδευτές/Δασκάλους και τους μαθητές
ΕΕΚ (16-21 ετών). Επιπλέον, θα ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα για την προετοιμασία ενός Ευρωπαϊκού Οδηγού
(EU GUIDE) για τη χρήση της Τεχνολογίας DRONE και ανάλογες STEAM δεξιότητες στα σχολεία της ΕΕΚ.
Αυτός ο οδηγός θα βοηθήσει και θα ενημερώσει τα σχολεία σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τα drones,
τον EASA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας), την εθνική νομοθεσία για τη χρήση των
drones (για αναψυχή και επαγγελματική χρήση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους), τις διαδικασίες
πιστοποίησης και τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!
DRONESTEAM.EU

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.
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