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YOTE ιστοσελίδα, Facebook και Blog
Tο website και η σελίδα στο Facebook στοχεύουν στην παροχή
δωρεάν πρόσβασης σε νέα, ενημερώσεις και τρέχοντα γεγονότα,
καθώς επίσης και στο υλικό του YOTE πρότζεκτ. Στην ιστοσελίδα
μας μπορείτε να βρείτε και ένα blog! Σας προσκαλούμε να μας
ακολουθήσετε σε αυτή τη συναρπαστική εμπειρία.
.

Οδηγός Χρήσης: 8 Κλειδιά
mpetences

Ο οδηγός χρήσης εισάγει με σύντομο τρόπο τις
8 βασικές ικανότητες και τη μεθοδολογία του
σεμιναρίου. Επιπλέον, ο οδηγός περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και τη
χρήση του διαδικτυακού εργαλείου.
Ο οδηγός μπορεί να ληφθεί στα Αγγλικά και σε
όλες τις γλώσσες των εταίρων εδώ:

https://www.facebook.com/yote.eu
http://www.yote.eu

Tο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σαν ένα μάθημα online-καταρτισης. Για να
παρακολουθησουν οι εκπαιδευομενοι το μαθημα, θα πρέπει να εγγραφούν.
Tο URL link για την πλατφόρμα τηλεκαταρτισης (Moodle) είναι:
http://goo.gl/TyXKe1
Eκτός από την εκπαιδευτική ενότητα, η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει επίσης πολλά
εκπαιδευτικά υλικά τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.
180 φοιτητές θα συμμετέχουν άμεσα στη φάση πειραματισμού: Docete Omnes
Fundación, Eurocultura και Asedoedfe θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του
πειραματισμού με τους μαθητές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει το πρακτικό μέρος, την
αξιολόγηση και το πιστοποιητικό της εκαιδευσης.
180 students will be directly involved in the experimentation phase: Docete Omnes
Εάν θέλετε
να μάθετε
περισσότερες
σχετικά
με το πρότζεκτ,
Fundación,
Eurocultura
and Asedoedfe
will be πληροφορίες
responsible to carry
out the
experimentation with the students. The training includes a practical case, an
τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
evaluation and the certification of the test.

http://www.yote.euhttp://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

