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Τελική διακρατική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 5: Ανάλυση αποτελεσμάτων

Η τελευταία συνάντηση του YOTE Project έλαβε χώρα από 7 – 10 Mαρτίου, στη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Οι εταίροι επισκέφτηκαν δύο οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη και
είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση με το προσωπικό και τους ειδικούς.

Έχοντας ολοκληρώσει την φάση πειραματισμού του έργου YOTE, ο AIFED
πραγματοποίησε την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αυτό το πακέτο εργασίας
αποτελείται από διάφορα μέρη: 1)το γενικό μέρος, το οποίο είναι να
διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής των μαθημάτων στην χώρα των
εταίρων 2)το ειδικό μέρος, το οποίο είναι αφιερωμένο στα ερωτηματολόγια
τα οποία απαντήθηκαν από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Τα Highlights της Συνάντησης:
8 Μαρτίου: Οι εταίροι επισκέφτηκαν το κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης E-DIS-NET και αντάλλαξαν
σκέψεις και απόψεις για το πρόγραμμα YOTE και τις
δραστηριότητες του E-DIS-NET. Η κα Fatima Carmona,
η Ισπανίδα συντονίστρια του προγράμματος
παρουσίασε το πρόγραμμα ΥΟΤΕ στο προσωπικό του
κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης.
9 Μαρτίου: Οι εταίροι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της
CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη. (European Centre for the
Development of Vocational Training). Οι εταίροι και ο Ernesto
Villalba-Garcia, ειδικός στο Τμήμα Μάθησης και Εργασίας της
CEDEFOP, αντήλλαξαν απόψεις και σκέψεις σχετικά με την
Online Εκπαίδευση του προγράμματος ΥΟΤΕ και εξερεύνησαν
τα υπάρχοντα εργαλεία προκειμένου να αποκτήσει κάποιος τις
ΥΟΤΕ δεξιότητες στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιτυχία του FDO στην Online καμπάνια
1. Ο οργανισμός Fundacion Docete
Omnes έφτασε τους 35,437 χρήστες
μεταξύ των ηλικιών 17-30 μέσω της
σελίδας του YOTE στο Facebook
2. Το βίντεο του οργανισμού FDO
έφτασε τους 21,065 χρήστες και έχει
προβληθεί 2,694 φορές

Επισκεφτείτε: https://www.facebook.com/yote.eu!

Βιωσιμότητα του προγράμματος
1. Τα αποτελέσματα του έργου και τα εργαλεία των μαθημάτων είναι διαθέσιμα
στους εταίρους μέσω όλων των δικτύων
2. Η Ιστοσελίδα του προγράμματος θα παραμείνει ενεργή μετά το τέλος της
χρηματοδότησης
3. Τα ψηφιακά εργαλεία θα παραμείνουν ανοιχτά για τους μελλοντικούς
συμμετέχοντες
4. Νέες συνεργασίες προέκυψαν από τη συνεργασία

http://www.yote.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει για πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή.

