
ΤΟ ΕΡΓΟ

απευθύνεται σε επαγγελματίες και παρόχους 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) από τον 
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
 
Εκπαίδευση και ανάπτυξη επαγγελματιών από τον 
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα (ΠΔΤ) με νέες δεξιότητες 
για την αντιμετώπιση της ψηφιακής μετάβασης. 

Υποστήριξη και εξοπλισμό παρόχων ΕΕΚ ώστε να 
προσαρμόσουν την κατάρτιση που προσφέρουν στις 
τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, της 
οικονομίας και της κοινωνίας.

ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ

να ενισχύσει τις βασικές ψηφιακές και εγκάρσιες δεξιότητες των 
επαγγελματιών ΠΔΤ / εκπαιδευόμενων ΕΕΚ, βοηθώντας τους να 
δημιουργήσουν, να διαχειριστούν, και να προωθήσουν τα προϊόντα 
τους, καθώς και να συμμετάσχουν με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες 
αγορές και κοινωνίες

να εξοπλίσει τους παρόχους ΕΕΚ προσανατολισμένους στον ΠΔΤ με 
εργαλεία και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ψηφιακών 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση ικανοτήτων και την 
επικύρωση

να δημιουργήσει ένα μεταβιβάσιμο πλαίσιο βασισμένο στο ECVET 
για την υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ στο σχεδιασμό καινοτόμου 
και ευέλικτης κατάρτισης για τον ΠΔΤ

να ενισχύσει την ικανότητα των παρόχων ΕΕΚ, προσανατολισμένων 
στον ΠΔΤ, να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, να 
γίνουν πιο ανοιχτοί, χωρίς αποκλεισμούς, περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιημένοι και ικανοί να παρέχουν κατάρτιση που να 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

να αναβαθμίσει τις προσεγγίσεις RestART, ενθαρρύνοντας τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκά 
προσανατολισμένων ΕΕΚ στον ΠΔΤ προς την ψηφιοποίηση, την 
ένταξη και τη βιωσιμότητα.

ΤΟ RestART ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Ένα πλαίσιο για το RestART: για την  αναδιαμόρφωση των ορίων 
των ΕΕΚ στον ΠΔΤ, μια διεθνική συγκριτική ανάλυση αναγκών, 
τονίζοντας τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες των ΕΕΚ με 
γνώμονα τον ΠΔΤ και πιο συγκεκριμένα των ΠΔΤ στην Ιταλία, τη 
Φινλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την 
Πορτογαλία

Το MOOC-ART: ένα ψηφιακό ταξίδι για τον ΠΔΤ, μέσω του οποίου 
οι φορείς θα μπορούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες 
και άλλες βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να ενισχύσουν τις 
ευκαιρίες τους για ενεργό συμμετοχή στις μεταβαλλόμενες αγορές 
και κοινωνίες

Το RestART-kit για επιτυχημένη ΕΕΚ στον ΠΔΤ, το οποίο θα 
προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης της 
προσφοράς εκπαίδευσης για τον ΠΔΤ, εφαρμόζοντας την προσέγγιση 
RestART

Μια ψηφιακή γκαλερί RestART για την αναβάθμιση της 
καινοτομίας ΕΕΚ στον ΠΔΤ, ώστε να μπορεί να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της 
ΕΕ σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης του ΠΔΤ και των παρόχων ΕΕΚ.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
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