
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Σύμπραξη  

 
 

 

http://blog.findaninternship.co.uk/eu-

projectimprove/ Kainotomia (EL)  
Email: info@kainotomia.com.gr 

Phone: +302410555590 

Web www.kainotomia.com.gr 

Informamentis Europa (IT)  
Email: info@informamentiseuropa.eu 

Phone: +390823354691 

Web www.informamentiseuropa.eu 

 

Youth Europe Service (IT)  

Email:yes.potenza@gmail.com 
Phone:+39097121124  

Web www.yespotenza.wordpress.com 

Find An Internship (UK) 

Email:info@findaninternship.co.uk 

Phone:+447519322842 

Web http://findaninternship.co.uk 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το υλικό 

αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 

συγγραφέως, η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση 

υπεύθυνοι για την οποιανδήποτε χρήση που 

μπορεί να γίνει των πληροφοριών του  

 

 

Innovative 

Methodologies and 

Practices on VET 

  

  

Το έργο πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του προγράμματος 

Erasmus Plus KA2 
Στρατηγικές συμπράξεις στον 

τομέα της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

https://www.improveproject.eu 

Innovative Metodologies and 

PRactices On VET 

Euro-Idea Fundacja 

Społeczno-Kulturalna (PL)  
Email: euroidea.fsk@gmail.com 

Phone: +48795071528 

Web https://euroidea.wordpress.com/ 

+48795071528 

University of Turku (FI)  
Email: communications@utu.fi 

Phone: +358 29 450 5000 

Web https://www.utu.fi 
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Το έργο IMPROVE έχει στόχο να ικανοποιήσει 
την ανάγκη για καινοτομία στον τομέα της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

χάρις σε εναλλακτικές και επιτυχημένες 

μεθοδολογίες και προσεγγίσεις στο μαθησιακό 

περιβάλλον, στοχεύοντας στη δημιουργία 

αξιόλογης εμπειρίας στην επαγγελματικά 

προσανατολισμένη μάθηση. 

 

Αυτό θα συντελέσει στην δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της 

γνώσης και θα εξοπλίσει τους μαθητές με τα 

απαραίτητα εφόδια  για αυτό-απασχόληση και  
εργασία. 

  

Οι μεθοδολογίες/προσεγγίσεις που θα 

αναλυθούν θα είναι:  
-«Εκπαίδευση στην Eπιχειρηματικότητα»,  

-«Εκπαίδευση Βασισμένη στην Εργασία», 

-«Μεθοδολογία δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων»,  

-«Εργαλεία web 2.0 για ΕΕΚ»,  

-«Παιχνιδοποίηση» στη μάθηση, Προσομοίωση 

και Digital storytelling,  

-«Ανοιχτές διδακτικές πηγές»,  

-«Υλοποίηση και Αναγνώριση ECVET».  

 
Οι εταίροι του έργου στόχο έχουν να 

δημιουργήσουν καινοτόμα εργαλεία και οδηγίες 

που θα χρησιμοποιηθούν από τους 

επαγγελματίες της ΕΕΚ (δασκάλους, 

εκπαιδευτικούς, σχολικούς οργανισμούς), οι 
οποίοι θα τις μεταδώσουν στους μαθητές για να 

υποστηρίξουν την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση και αυτό-απασχόληση. 
 

Innovative Methodologies and Practices on VET 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Ο κύριος σκοπός είναι η ανάπτυξη θεσμικών 

συμπράξεων που υποστηρίζουν τη δημιουργία 

και την εφαρμογή μιας στρατηγικής 

διεθνοποίησης των μαθητών και σπουδαστών 

της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης.  

Όλοι οι εταίροι στις αντίστοιχες δραστηριότητές 

τους, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα 

οποία εμπλέκονται, ικανοποιούν τις ανάγκες 

πολλών νέων και ενηλίκων ώστε να 

αποκτήσουν/βελτιώσουν τις δεξιότητες με σκοπό 

να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά 

εργασίας και τη σταδιοδρομία τους. 

 

 

 

 

 

Ταυτόχρονα, ανταποκρίνονται στην ανάγκη 

να μπορούν οι επαγγελματίες και οι 

εργαζόμενοι να διεκδικούν τις δεξιότητες και 

τις ικανότητές τους σε ένα διεθνές πλαίσιο 

προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά, εξ ου και τα κίνητρα των 

εταίρων να συμμετάσχουν σε σχέδια που 

μπορούν να ευνοήσουν τη διεθνή διάσταση 

της επαγγελματικής κατάρτισης, την 

καινοτομία των συστημάτων ΕΕΚ. 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  

" Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα " 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

" Εκπαίδευση Βασισμένη στην Εργασία "  

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

" Δημιουργική επίλυση Προβλημάτων " 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

" Εργαλεία web 2.0 για ΕΕΚ " 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

 "«Παιχνιδοποίηση» στη μάθηση, Προσομοίωση και 

Digital storytelling " 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

" Ανοιχτοί Διδακτικές πηγές στην ΕΕΚ" 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  

" Υλοποίηση/Αναγνώριση διδακτικών μονάδων ECVET " 

  

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο Λονδίνο (UK) – Φεβρουάριος 2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στην Ποτένζα (IT) – Φεβρουάριος 2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο Τουρκού (FL) – Φεβρουάριος 2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στην Κρακοβία (PL) – Φεβρουάριος 2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στην Λάρισα (GR) – Μάρτιος 2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στην Κασέρτα (IT) - Μάρτιος 2021 

  


