3ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ NEWSLETTER – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 – Eλληνική Έκδοση
Video-Παρουσίαση
Το Σεπτέμβριο του 2013, η Giorgia Atezi, μία εθελοντής στο πρόγραμμα " οι γνωσεις από την
Αναπηρία» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση , που φιλοξενείται από το ίδρυμα
Docete Omnes, έκανε ένα βίντεο σχετικά με τις 8 βασικές ικανότητες που συνιστώνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαικό Συμβούλιο.
Μπορείτε να ελέγξετε το video στη διεύθυνση: http://goo.gl/yyEGdN




Δραστηριότητες Διάδοσης





Παρουσίαση σε συνέδρια / σεμινάρια:
30/10/2014 Εθνικές Εκδηλώσεις
Παρουσιάσεις σε συναντήσεις
Networking: Ιταλική Περίληψη του 1ου και του and 2ου Newsletter
Publications: Muoversi, Bollettino Eurosportello Veneto, Bolletino
VERONA INNOVAZIONE, Website Eurocultura

Το Ψηφιακό Εργαλείο

Η εκπαίδευση

…είναι μια πλατφόρμα e-learning, όπου οι
μαθητές μπορούν να βρουν το θεωρητικό μέρος,
το πρακτικό υπόθεσης και την αξιολόγηση των 8
βασικών ικανοτήτων. Η είσοδος στην
Πλατφόρμα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε
σημείο με πρόσβαση στο internet.

180 φοιτητές θα συμμετέχουν άμεσα στη φάση:
Docete Omnes Fundación, Eurocultura και
Asedoedfe θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση
του προγράμματος με τους μαθητές. Η
εκπαίδευση αφορά το πρακτικό μέρος, την
αξιολόγηση και το πιστοποιητικό του τέστ.






Δραστηριότητες Διάδοσης
Dissemination Activities

Διανομή του φυλλαδίου του YOTE
Project στο συνέδριο των Υπεύθυνων για την
επαγγελματική εκπαίδευση στην Lower Saxony
Πληροφορίες σχετικά με το πρότζεκτ σε συνέδρια από
εκπροσώπους τον επαγγελματικών κέντρων και των
κοινωνικών επιχειρήσεων, καθηγητές των σχολείων
δεύτερης ευκαιρίας και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών
συστημάτων
Δημοσιεύσεις: άρθρα στα έντυπα, website, Newsletter

Εθνικά Event για την παρουσίαση του πρότζεκτ
Πολλές δραστηριότητες διάδοσης
σε Επαγγελματικά Κέντρα: “Eκπαιδευτική
Καβάλας”, Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Καβάλας, Εκπαιδευτικό Κέντρο “edis-net”, Εκπαιδευτικό
Κέντρο του Δήμου Καβάλας, “Rotary Club”

Οι συμμετέχοντες

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότζεκτ,
τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.yote.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Η παρούσα
δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα , και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που περιέχονται

