6ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ NEWSLETTER – OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 – EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
5η Διακρατική Συνάντηση στη Γρανάδα
Τον Οκτώβριο 2015 οι Docete omnes φιλοξένησαν τη 5η διακρατική συνάντηση στη
Γρανάδα . Η συνάντηση είχε μεγάλη σημασία για το έργο, προκειμένου να σχεδιαστεί η
στρατηγική για την επόμενη περίοδο του έργου . Κατά τη διάρκεια της συνάντησης , οι
εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να συναντηθούν με τον νέα εταίρο FH Joanneum από
το Γκρατς , Αυστρία και να ενημερωθούν για τη συμβολή του στο πρόγραμμα.

Δεύτερη Φάση του πιλοτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος

Ιταλία
Μετά τις προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις
των φοιτητών και καθηγητών που συγκεντρώθηκαν κατά την πρώτη φάση
των δοκιμών, οι μαθητές προσκλήθηκαν μέσω των social media και των
διαύλων πληροφόρησης της Eurocultura. Η επιτυχία ήταν συγκλονιστική ,
112 μαθητές έχουν εγγραφεί για το μάθημα " Γενικά" , 29 για " Υγεία " και 41
για " Τουρισμό" .

Ελλάδα
Στην Ελλάδα, περίπου 30 συμμετέχοντες παρακολουθήσαν τη δεύτερη φάση .
Όλοι είναι σπουδαστές επαγγελματικής καταρτισης του τομέα «Υγείας» ή
«Τουρισμόυ». Περίπου 10 από αυτούς είναι άτομα με ειδικές ανάγκες .

Νέος Εταίρος του YOTE
FH JOANNEUM – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Aυστρία
Με περισσότερους από 4000 φοιτητές το FH JOANNEUM είναι
ένα νέο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο οργανισμός
συμμετείχε ήδη σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής.

Ισπάνια
Περίπου 90 Ισπανοί φοιτητές συμμετείχαν στην πρώτη και τη δεύτερη φάση
πειραματισμού σε τρία διαφορετικά θέματα. Στα μαθήματα συμμέτεχουν όλο
και περισσότεροι μαθητές, χάρη στη σελίδα του Fundación Docete Omnes στο
Facebook . Τα μαθήματα έχουν μια εξαιρετική υποδοχή στην Ισπανία και νέοι
σπουδαστές εγγράφονται στα μαθήματα κάθε μέρα.

Το Πανεπιστήμιο του FH Joanneum θα αναλάβει τα καθήκοντα της διάδοσης και της
πειραματικής φάσης των online μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου YOTE .
Με τεράστιο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων (ΙΤΕ, βιομηχανία, κέντρα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσα ενημέρωσης, Κέντρα εκκίνησης) σε
όλη τη χώρα και την Ευρώπη , το πανεπιστήμιο θα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία
του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, 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

