5ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ NEWSLETTER – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 – EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
4η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΤΖΕΝΤΖΑ
Toν Απρίλιο του 2015 η Eurocultura φιλοξένησε την 4 διακρατική εκπαίδευση. Το γεγονός έδωσε
την ευκαιρία να αναλυθεί η πρόοδος του προγράμματος τόσο από την τεχνική πλευρά όσο και
από την οικονομική αλλά και να αναλυθούν οι λεπτομέρειες για τις μελλοντικές κινήσεις.

Training Course: Testing phase
Η πειραματική φάση της υλοποίησης
ξεκίνησε στην Ιταλία ( Vinceza ) ,την Ισπανία (
Γρανάδα ) και την Ελλάδα (Καβάλα ) . Οι
μαθητές έκριναν τις δραστηριότητες
κατάρτισης ενδιαφέρουσες και τους
βοηθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ,
αναφορικά με την προσωπική ανάπτυξη και
την απασχόληση

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο website:

http://www.yote.eu

Μαθαίνοντας online για τα Κλειδιά – Ικανότητες –
λαμβάνοντας γνώσεις για τη δουλειά
Ότι ένα καλό επίπεδο βασικών ικανοτήτων μπορεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και
τους μαθητευόμενους στο ξεκίνημα της καριέρας τους, είναι αδιαμφισβήτητο. Οι
βασικές ικανότητες έχουν μια ισχυρή σχέση με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που
απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή . Έτσι , η βελτίωση των βασικών ικανοτήτων
μέσα από την επιτυχή χρήση του διαδικτυακού εργαλείου θα πρέπει να αξιολογούνται
με έναν επίσημο τρόπο . Εμείς επιλέξαμε τους επαγγελματικούς τομείς της
περίθαλψης (υγεία) και του τουρισμού για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται σε αυτές τις θέσεις εργασίας και τις
βασικές ικανότητες με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου . Η εξεταστέα ύλη για την
Περίθαλψη (Υγεία) και τον Τουρισμό αξιολογούνται με ECVET και δείχνουν ένα ευρύ
φάσμα δεξιοτήτων και στάσεων ιδιαίτερης σημασίας για αυτές τις θέσεις εργασίας .
Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για να επισκεφθείτε το online μάθημα δωρεάν !
http://trainingcourses.yote.eu

Δραστηριότητες Διάδοσης
Οι δραστηριότητες διάδοσης
για το YOTE περιλάμβαναν
διάφορες αναρτήσεις στο
Facebook, σεμινάρια και
ημερίδες.

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

