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Οι εταίροι του έργου
RTD Talos Ltd (συντονιστής του έργου)
Κύπρος
www.talos-rtd.com

Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Σχολή
κλωστοϋφαντουργικών ειδών τεχνολογία
Κροατία
www.ttf.unizg.hr
‘Dunarea de Jos’ Πανεπιστήμιο Galati
- UDJG
Ρουμανία
www.ugal.ro
Syntea S.A.
Πολωνία
www.syntea.pl
EPRALIMA - Escola Prossional do Alto
Lima, C.I.P.R.L.
Πορτογαλία
www.epralima.com/epralima
!

Inercia Digital S.L.

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα μπορούν να
διδαχθούν. Με βάση αυτή την παραδοχή το έργο
TECRINO έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός
κατάλληλου διδακτικό υλικό για τη βελτίωση της
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των
μαθητών στον τομέα της μηχανικής για τη νοητική
διαδικασία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που
απαιτούνται
για
την
«εκπαίδευση
της
δημιουργικότητας”.
Το έργο TECRINO θα προσφέρει στους
επαγγελματίες
κατάρτισης
(εκπαιδευτές,
διευθυντές και καθοδηγητές) τα απαραίτητα
εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
μιας νέας κοινωνίας, όπως αυτή ορίζεται μέσα
από την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας
και την ανακοίνωση της ΕΕ (2008) 3058 σχετικά με
τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας –
Πρόβλεψη και κάλυψη της αγοράς εργασίας και
των αναγκών με βάση τις δεξιότητες όπως η Δια
Βίου μάθηση, η συνεχής αλλαγή και η καινοτομία»
που είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την
προσωπική αλλά και την επαγγελματική επιτυχία.
Μέσα από το έργο TECRINO οι επαγγελματίες
κατάρτισης θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν
τις δεξιότητες που συνδέονται με την καινοτομία και
την καθημερινή τους ενασχόληση με τους μαθητές.

Ισπανία
www.inerciadigital.com

LEONARDO DA VINCI Πολυμερή Σχέδια για την ανάπτυξη της καινοτομίας

Fondo Formación Euskadi
Ισπανία
www.-euskadi.net
HAMAG-BICRO
Κροατικού οργανισμού για τις ΜΜΕ και
τις επενδύσεις
Κροατία
www.hamag.hr
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Ο στόχος του έργου TECRINO
είναι να δημιουργηθεί μια
μεθοδολογία για το σχεδιασμό,
την ανάπτυξη και επικύρωση των
δεξιοτήτων που συνδέονται με
την καινοτομία
(δημιουργικότητα, κοινωνική και
συναισθηματική γνώση, την
ομαδική εργασία και την ηγεσία
κ.λπ.).
Το έργο στοχεύει την κατάρτιση
τόσο των ενήλικων μαθητών
αλλά και των επαγγελματιών.

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα εκπαίδευσης, μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό
για ενήλικες στο τομέα της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας. Η εν λόγω εκπαίδευση είναι βασισμένη
στης μεθοδολογία TRIZ. Η μεθοδολογία TRIZ
αναπτύχθηκε στη Ρωσία πριν από έξι δεκαετίες
και από τότε έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε όλο τον
κόσμο. Η ιδέα πίσω από τη μεθοδολογία TRIZ είναι η
λύση επιχειρηματικών προκλήσεων με ένα καινοτόμο και
δημιουργικό τρόπο.
.

Στάδια του έργου:
1) Σχεδιασμός και επαλήθευση από εμπειρογνώμονες
της παιδαγωγικής μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού
υλικού που προτείνει το έργο;
2) Πιλοτική εφαρμογή με σκοπό την
επικύρωση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας
και του εκπαιδευτικού υλικού;
3) Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου;

Οι «Ικανότητες για Καινοτομία»
και η «Επιστημολογία» είναι βασικές
έννοιες που καθορίζονται μέσα από το
έργο TECRINO και σε αυτές βασίζεται το
παιδαγωγικό μοντέλο που προτείνει το
έργο. Με βάση τη διακρατική κοινοπραξία
η οποία έχει συσταθεί, έρευνα θα
διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου με
σκοπό τον καθορισμό των αναγκών όλων
Σημείο επικοινωνίας του έργου όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα
των ενδιαφερομένων, των ορισμό των
σχετικά με εταίρων, έγγραφα, παραδοτέα και τα ενημερωτικά δελτία:
μαθησιακών στόχων αλλά και του
υλικού κατάρτισης.

http://www.tecrino-project.eu/

4) Εκμετάλλευση του καινοτόμου
εκπαιδευτικού υλικού και των προϊόντων του
έργου.
Το έργο μπορεί να συνοψισθεί στις ακόλουθες
δράσεις:
• Την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για
την αξιοποίηση, ανάπτυξη και κινητοποίηση των
δεξιοτήτων που συνδέονται με την καινοτομία
και τη δημιουργικότητα.
•Την έκδοση οδηγού καλής πρακτικής σε μορφή
CD Rom (μία έκδοση για τον εκπαιδευτή και μία
για τον εκπαιδευόμενο) για την αξιοποίηση,
ανάπτυξη και κινητοποίηση των δεξιοτήτων που
συνδέονται με την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα.

