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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο IMPROVE σκοπεύει να ικανοποιήσει την ανάγκη για καινοτομία στους τομείς της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω εναλλακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών και
προσεγγίσεων στο μαθησιακό περιβάλλον, με σκοπό να δημιουργήσει μια επιτυχημένη εμπειρία
στην προσανατολισμένη στην εργασία μάθηση.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη θεσμικών συμπράξεων που υποστηρίζουν τη
δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών συμπράξεων των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Όλοι οι εταίροι με αντίστοιχες δραστηριότητές τους, χάρη στα ευρωπαϊκά
προγράμματα στα οποία εμπλέκονται, ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών νέων και ενηλίκων για να
αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να ενισχύσουν τη θέση τους
στην αγορά εργασίας και κατ'επέκταση τη σταδιοδρομία τους. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνονται στην
ανάγκη επαγγελματιών και εργαζομένων να μπορούν να διεκδικήσουν τις δεξιότητες και τις
ικανότητές τους σε ένα διεθνές πλαίσιο, προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η ιδέα της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς. Από την ανάγκη αυτή πηγάζουν 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
Η σύμπραξη θα παράξει 7 διδακτικά εγχειρίδια. Αυτά τα διδακτικά εγχειρίδια θα
περιγράφουν μεθοδολογίες, εξηγώντας λεπτομερώς πως θα εφαρμοστούν στον τομέα
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προτείνοντας συμβουλές και
παρέχοντας ένα ποιοτικό σύστημα εφαρμογής. Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν
Multimedia και διασυνδέσεις Web για μία σε βάθος ανάλυση των πεδίων της ΕΕΚ:

1."Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα"
2."Εκπαίδευση Βασισμένη στην Εργασία"
3."Εργαλεία web 2.0 για ΕΕΚ"
4."«Παιχνιδοποίηση» στη μάθηση, Προσομοίωση και Digital
storytelling"
5."Ανοιχτοί διδακτικοί πόροι στην ΕΕΚ"
6."Υλοποίηση διδακτικών μονάδων ECVET"
7."Δημιουργική επίλυση Προβλημάτων"

Σύμπραξη

Find An Internship (UK)
Email:info@findaninternship.co.uk
Phone:+447519322842
Website:http://findaninternship.co.uk

Informamentis Europa (IT)
Email: info@informamentiseuropa.eu
Phone: +390823354691
Website: www.informamentiseuropa.eu

4η Διακρατική
Συνάντηση για το έργο
στη Λάρισα

3η Διακρατική Συνάντηση για
το έργο στην Κασέρτα της
Ιταλίας
Η τρίτη διακρατική συνάντηση για το έργο
IMPROVE: Innovative Metodologies and
Practices on VET, πραγματοποιήθηκε στις 2729 Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της
Informamentis
Europa,
στην
Κασέρτα
(Ιταλία), με την παρουσία όλων των εταίρων
του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, η εταίροι συζήτησαν μεταξύ
άλλων:
την κατάσταση προόδου του φυλλαδίου,
του ενημερωτικού δελτίου και των
μεταφράσεων στη γλώσσα του κάθε
εταίρου
την πρόοδο στην υλοποίηση των
πνευματικών αποτελεσμάτων, όπου κάθε
εταίρος παρουσίασε το δικό του έργο για
την ανάπτυξή τους
τις δυσκολίες που συναντούν οι εταίροι
στην δημιουργία των πνευματικών
αποτελεσμάτων, οι οποίες συζητήθηκαν
και απευθύνθηκαν για λύση
τις λεπτομέρειες σχετικά με τα διοικητικά
και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με
το πλάνο υλοποίησης
τις
προσεχείς
δραστηριότητες
και
προθεσμίες και τον προγραμματισμό της
4ης
Διακρατικής
Συνάντησης
του
προγράμματος στη Λάρισα (Ελλάδα).

Στις 7 και 8 Ιανουαρίου, Το Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης, KAINOTOMIA
διοργάνωσε στη Λάρισα, την τέταρτη
διακρατική συνάντηση του έργου.
Στη
συνάντηση
συμμετείχαν
εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων
εταίρων.
Σκοπός
της
Τέταρτης
Διακρατικής Συνάντησης του έργου
ήταν να ελεγχθεί η πρόοδος του
έργου καθώς και των δραστηριοτήτων
του έργου από κάθε εταίρο οργανισμό
και
σύμφωνα
με
το
σχέδιο
υλοποίησης του έργου και να
αξιολογηθούν
τα
επιτευχθέντα
αποτελέσματα. Οι εταίροι συζήτησαν
για την εξέλιξη των πνευματικών
αποτελεσμάτων,
τις
μελλοντικές
εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν,
ανανέωσαν το website του έργου,
σχεδίασαν
τις
επικείμενες
δραστηριότητες και έθεσαν ορισμένες
προθεσμίες.
Η
συνάντηση
ολοκληρώθηκε
με
τον
προγραμματισμό
της επόμενης
συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί
τον ερχόμενο Ιούνιο στο Turku της
Φινλανδίας!

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 που περιέχονται σε αυτό.
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