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Εργάζεσαι στον τομέα της μεταλλουργίας ή
ενδιαφέρεσαι για τον συγκεκριμένο κλάδο;
Θέλεις να γίνεις περισσότερο δημιουργικός;
Θέλεις να καινοτομήσεις στην εργασία σου;

Εάν ναι, μπορείς να το πετύχεις με την συμμετοχή
σου στο Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον του
προγράμματος ΤΙΜ

Το έργο ΤΙΜ συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
προγράμματος Lifelong Learning και είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας 7 φορέων 6
χωρών: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία,
Γερμανία, Πολωνία και Ελλάδα.
Στόχος του έργου είναι η παροχή των
απαραίτητων δεξιοτήτων, οι οποίες θα
βελτιώσουν την δημιουργικότητα των
εργαζομένων του μεταλλουργικού τομέα.
Έτσι, θα αποκτήσουν τη γνώση που
χρειάζεται προκειμένου να αφομοιώσουν
την καινοτομία στην καθημερινή τους
εργασία και να συμβάλλουν στην
ενδυνάμωση του τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο;
Εργαζόμενους στον τομέα της μεταλλουργίας:
t Τεχνικούς
tȜɂɈɂɃητικούς

υπαλλήλους
tȝργοδηγούς

tȚɈɀɁɈύς

σχεδιασμού έργου

Μέσω του Εικονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος θα
αναπτύξετε τις εξής δεξιότητες:
tȝπικοινωνία

tȜημιουργικότητα

& Καινοτομία

tȨɉɈɊαρμοστικότητα
& Ευελιξία

tȧργανωτικές
Ικανότητες


tȧɅȺȽɂɃɔȝργασία
Για περισσότερες πληροφορίες:
Site έργου: http://timproject.eu
Πλατφόρμα Εικονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος:
tim.project-platform.eu

