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Στόχοι του έργου

 Να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα

κατάρτισης στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)

για τους επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 Να εισάγει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και καινοτόμους ανοικτούς

παιδαγωγικούς πόρους.

 Να συμβάλει στην ένταξη των προ-απαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής

Νοημοσύνης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων, καθώς και

στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης.



Ομάδες-στόχοι

 Επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 Σπουδαστές

 Εκπρόσωποι του κλάδου των ΤΠΕ

 Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Φορείς χάραξης πολιτικής στο τομέα της εκπαίδευσης



Εταίροι του έργου ARIS

 BUSINESS TRAINING SA (Επικεφαλής Εταίρος, Βέλγιο)

 www.businesstraining.be

 LITHUANIAN COMPUTER SOCIETY(Λιθουανία)

 www.liks.lt

 POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA(Ισπανία)

 www.upc.edu

 INSTITUTE OF COGNITIVE SCIENCE AND TECHNOLOGIES(Ιταλία)

 www.cnr.it

 EXELIA E.E. (Ελλάδα)

 www.exelia.gr

http://www.businesstraining.be/
http://www.liks.lt/
http://www.upc.edu/
http://www.cnr.it/
http://www.exelia.gr/


Πρόοδος και κύρια αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα για την παροχή κατάρτισης στη τεχνολογία και εφαρμογές
Τεχνητής Νοημοσύνης για επαγγελματίες ΤΠΕ

Πρόγραμμα σπουδών που αντιστοιχεί στο 5ο επίπεδο EQF και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί
Πόροι

Εγχειρίδιο εκπαιδευτών και κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των
μαθησιακών υλικών του έργου στα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης

Μαζικό Διαδικτυακό Μάθημα Επαγγελματικής Κατάρτισης (VOOC) στην τεχνολογία
και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρότυπο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Certificate
Supplement)



Κύρια αποτελέσματα 3ου εξαμήνου

Πακέτο Εκπαιδευτικών Υλικών

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ενσωμάτωση των Μαθησιακών Υλικών σε 
Υφιστάμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)



Πακέτο εκπαιδευτικών υλικών

Τα εκπαιδευτικά υλικά που συνοδεύουν το πρόγραμμα σπουδών του έργου ARIS έχουν σχεδιαστεί να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ευρωπαικής αγοράς εργασίας και κατ’επέκταση στις σύγχρονες
ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών ΤΠΕ αναφορικά στην τεχνολογία και τις εφαρμογές της
Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πακέτο εκπαιδευτικών υλικών του έργου ARIS αποτελείται από:

365 διαφάνειες PowerPoint

215 σελίδες σημειώσεων

36 μελέτες περίπτωσης

190 ερωτήσεις και απαντήσεις

36 πρακτικές ασκήσεις

240 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 



Χαρακτηριστικά προγράμματος σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στο 5ο επίπεδο EQF

36 ώρες μέση διάρκεια μελέτης του υλικού

12 ώρες μέση προσωπική εργασία από τον εκπαιδευόμενο

Εκπαιδευτικά υλικά ανοικτής πρόσβασης

Γλώσσα υλικών/παρακολούθησης: Αγγλικά



Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να
παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα σπουδών και τα υλικά του έργου ARIS.

Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες που αφορούν στην:

 Οργάνωση του προγράμματος σπουδών και την χρήση του
εκπαιδευτικού υλικού

 Μεθοδολογία επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων

 Τρόπο διευκόλυνσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση
των υποστηριζόμενων εργαλείων του MOOC



Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων σε 

υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης

Η συγκεκριμένη έκθεση παρέχει πρακτικές οδηγίες για την ενσωμάτωση των

μαθησιακών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών που ανέπτυξε το έργο σε

υφιστάμενα, θεματικά συναφή, προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε

επαγγελματίες ΤΠΕ.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οδηγίες για:

 Χρήση των ECVET μονάδων που προσφέρουν οι μαθησιακές ενότητες του ARIS

προγράμματος σπουδών

 Σύνδεση των μαθησιακών ενοτήτων με τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών

προσόντων (NQF) των χωρών της κοινοπραξίας

 Ανάπτυξη πρόσθετων μαθησιακών ενοτήτων προσαρμοσμένων στα τρέχοντα

προγράμματα κατάρτισης

 Παρουσίαση ενός ενδεικτικού παραδείγματος για το πώς ένα υπάρχον

πρόγραμμα κατάρτισης δύναταται να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τα

μαθησιακά αποτελέσματα του έργου ARIS



Κύρια αποτελέσματα 4ου εξαμήνου

Ανάπτυξη πρόσθετου παιδαγωγικού υλικού και ενσωμάτωσή του στο διαδικτυακό μάθημα

Ολοκλήρωση και διάθεση του Μαζικού Διαδικτυακού Μαθήματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης (VOOC)

Καμπάνια δήλωσης στήριξης στους στόχους και αποτελέσματα του έργου ARIS

Youtube videos: https://www.youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg

https://www.youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg


Διαδικτυακό μάθημα ARIS στο Openlearing.com

Εγγραφή στο παρακάτω link:
www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals

http://www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals


Δομή και περιεχόμενο του ARIS VOOC

 Κάθε μαθησιακή ενότητα χωρίζεται σε επιμέρους θεματικές

περιοχές (μαθήματα) με δυνατότητα επιλογής χωρίς

υποχρεωτική παρακολούθηση των προγενέστερων

ενοτήτων (σπονδυλοτή δομή).

 Κάθε μάθημα αποτελείται από 5 μέρη:

 Θεωρητικό υλικό

 Επεξηγηματικες ερωτήσεις και απαντήσεις

 Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές

 Πρακτικές ασκήσεις

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής



Τρέχουσες δραστηριότητες

1. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΕΩΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 Εγγραφή στην πλατφόρμα https://www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-

for-ict-professionals

 Φόρμα σχολίων και αξιολόγησης https://forms.gle/AvJUpymniTf1uvVP6

2. ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

 Online φόρμα υποβολής: https://forms.gle/c6t86CwfdTFbzFui8

https://www.openlearning.com/courses/artificial-intelligence-ai-skills-for-ict-professionals
https://forms.gle/AvJUpymniTf1uvVP6
https://forms.gle/c6t86CwfdTFbzFui8


Επικοινωνήστε μαζί μας

 Πρόσωπο επικοινωνίας: Διονύσιος Σολωμός

 Email: solomos@exelia.gr

 Επισκεφθείτε μας για τα τελευταία νέα, το περιεχόμενο και τους διαδικτυακούς πόρους:

 ARIS Website

 ARIS LinkedIn

 ARIS Twitter

 ARIS Facebook

 ARIS YouTube

mailto:solomos@exelia.gr
http://www.aris-project.eu/
http://linkedin.com/company/aris-ai-project
http://twitter.com/aris_ai_project
https://facebook.com/aris.ai.project
https://www.youtube.com/channel/UCc7lqoPHLZGtCmU7gg61iUg

