


Πόσο καλός είσαι στην επίλυση προβλημάτων;
Γίνε κοινωνικός δημιουργός! (Young Social Maker)

Το Ευρωπαικό πρόγραμμα Young Social Makers είναι ένα πρόγραμμα 
με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη που συνεργάζονται για να 
γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του περιεχομένου της διδασκαλίας στη 
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕΚ), 
της ανάγκης απόκτησης δημιουργικής κουλτούρας και της κοινωνικής 
μας ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας με ειδικές ικανότητες. 
Με την συνεργασία όλων μας για την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων, 
ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια πιο κοινωνική και αποτελεσματική 
Ευρώπη!

Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων του προγράμματος, οργανισμοί, σχολεία 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ισπανία, Κύπρο, Ιταλία και Ολλανδία θα 
αναπτύξουν ένα μαθησιακό πρόγραμμα  για μαθητές της ΜΤΕΕΚ. Στόχος του 
προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές συγκεκριμένες δεξιότητες 
ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα 
κοινωνικά αντικείμενα που θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ατόμων με 
ειδικές ικανότητες χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και μηχανήματα 
όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, κοπή με λέιζερ, ταχεία προτυποποίηση και 
σχεδιαστική σκέψη.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 
προγράμματος www.youngsocialmakers.eu



Ομάδες Στόχοι
Στο επίκεντρο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος YSM, βρίσκονται οι 
μαθητές ΜΤΕΕΚ που θέλουν να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό ώστε να 
επιλύσουν τα καθημερινά προβλήματα ατόμων με ειδικές ικανότητες. 
Με την εισαγωγή τους στον κόσμο της δημιουργικότητας και στην 
ιδέα της κοινωνικής ευθύνης,  οι μαθητές θα αποκτήσουν πολύτιμες 
επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής. Πέρα από τους 
μαθητές, οι καθηγητές και οι διευθυντές της ΜΤΕΕΚ είναι μια άλλη 
σημαντική ομάδα στόχος, καθώς αυτοί θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα 
YSM στα σχολεία τους. Μια άλλη ομάδα η οποία θα επωφεληθεί είναι 
φυσικά τα άτομα με ειδικές ικανότητες και οι οργανισμοί που τους 
εκπροσωπούν.

Χρονοδιάγραμμα
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος YSM θα πραγματοποιηθούν 
διάφορες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστήρια και 
συναντήσεις, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση του 
προγράμματος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2021.



Τα αποτελέσματα του προγράμματος
Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι η αναπτύξη μιας σειράς 
πρακτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές ΜΤΕΕΚ για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς 
νέων κοινωνικών δημιουργών. Βασιμένο στις δεξιότητες που απαιτούνται 
για το σχεδιασμό και το πρωτότυπο κοινωνικών αντικειμένων και τη 
συνεργασία με τελικούς χρήστες με ειδικές ανάγκες, τα αποτελέσματα 
του έργου διασφαλίζουν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές 
σε ιδρύματα ΜΤΕΕΚ έχουν όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν να 
εργάζονται μαζί για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
του προγράμματος YSM

Το πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προγράμματος 
YSM θα καθορίσει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται 
και θα διαμορφωθεί ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών 
τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 
Αυτό στη συνέχεια θα αποτελέσει τη βάση για το 
πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών του YSM αλλά 
και το πρόγραμμα και υλικό εκμάθησης των μαθητών 
του YSM. Χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες ως αφετηρία, 
οι εταίροι του έργου θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν 
τους τομείς όπου υπάρχει ήδη εκπαιδευτικό υλικό και 
εκείνους τους τομείς όπου πρέπει να αναπτυχθεί νέο 
υλικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
ότι δημιουργούμε κάτι πραγματικά νέο για τον τομέα της 
ΜΤΕΕΚ αντί να ξανά δημιουργούμε υλικό το οποίο υπάρχει 
διαθέσιμο.

Πρόγραμμα κατάρτισης 
εκπαιδευτικών του YSM

Αυτό το παραδοτέο αφορά  τη δημιουργία ενός  
προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών, με βάση τις 
δεξιοτήτες που χρειάζονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και 
αυτών που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές 
τους να αναπτυχθούν προκειμένου να υλοποιήσουν το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του YSM. Θα περιλαμβάνει 
υλικό για την κατανόηση και την προσέλκυση χρηστών 
με ειδικές ικανότητες την εισαγωγή εργαλείων FabLab, 
καθώς και δεξιοτήτων συνεργασίας και συμπαραγωγής. 
Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι 
σίγουροι ότι έχουν τις δεξιότητες και την πρακτική 
τεχνογνωσία που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους μαθητές 
τους να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα  δικά 
τους κοινωνικά αντικείμενα και να αποκτήσουν πολύτιμες 
επαγγελματικές  δεξιότητες.

Πρόγραμμα και υλικό εκμάθησης 
μαθητών του YSM

Το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό του 
YSM θα παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για 
να αρχίσουν να σχεδιάζουν τα δικά τους κοινωνικά 
αντικείμενα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Θα 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τις μηχανές και τις 
τεχνικές που θα διατίθενται στο FabLab, τις κοινωνικές 
δεξιότητες και τις  δεξιότητες συνεργασίας που 
απαιτούνται για τους σχεδιαστές, πρακτικές εργασίες 

για την εξοικείωση των μαθητών με μηχανές και τεχνικές, 
παραδείγματα προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα με 

ειδικές ικανότητες και παραδείγματα ορισμένων κοινωνικών 
αντικειμένων που έχουν σχεδιαστεί για να ξεπεράσουν τις 

προκλήσεις αυτές. Οι μαθητές θα έχουν τότε την ευκαιρία να 
σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δικά τους πρωτότυπα κοινωνικά 

αντικείμενα.



Οι συνεργάτες του προγράμματος
Η κοινοπραξία του προγράμματος YSM αποτελείται από 
συνεργάτες από όλη την Ευρώπη με εμπειρογνωμοσύνη 
στον τομέα της ΜΤΕΕΚ, την εκπαιδευτική καινοτομία, 
την δημιουργικότητα, τα άτομα με ειδικές ικανότητες, τις 
τεχνολογίες FabLab, τη συν-δημιουργία, τον σχεδιασμό και τη 
συνεργασία.

Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι:

 y Fundacion Tecnologia Social (Ισπανία)
 y EOLAS S.L. (Ισπανία)
 y IES Javier Garcia Tellez (Ισπανία)
 y Emphasys Centre (Κύπρο)
 y Istituto dei Sordi di Torino (Ιταλία)
 y Learning Hub Friesland (Ολλανδία)
 y Friesland College (Ολλανδία)



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.youngsocialmakers.eu


