Newsletter 3
Στο πλαίσιο του έργου ATTRACT-VET, το πρόγραμμα σπουδών ECVET και η εργαλειοθήκη
του έχουν ολοκληρωθεί και οι εθνικές μεταφράσεις αναμένονται να γίνουν στην Αυστρία, τη
Σουηδία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Οι Ιρλανδοί εταίροι
προφανώς δεν χρειάζεται να μεταφράσουν το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό το προϊόν παρέχει
ένα επαγγελματικό προσόν για να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες ΕΕΚ(Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση) στη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων EQF-ECVET-EQAVET. Ο
στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας, της αριστείας
και της ελκυστικότητας στους οργανισμούς τους και η βελτίωση της Ευρωπαϊκής
κινητικότητας των ειδικευμένων εργατών. Το παραδοτέο αυτό σχετίζεται με τα
αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να ενισχύσει τη συνοχή μεταξύ του προγράμματος
σπουδών και των εργασιακών απαιτήσεων και για να παρέχει μια διεπιστημονική
προσέγγιση και τις απαραίτητες βάσεις για την ανάπτυξη του επόμενου παραδοτέου – “Ο4
Πρόγραμμα Κατάρτισης του έργου ATTRACT-VET”. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα
σχετικά με αυτό το παραδοτέο πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.attractvet.eu/

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης του έργου ATTRACT-VET (O4)
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, και συμπεριλαμβάνει
καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και υλικά,
προσαρμοσμένα για την κατάρτιση/μάθηση. Αποτελείται
από ένα μέρος που λειτουργεί ως οδηγός και ένα δεύτερο
μέρος, την εργαλειοθήκη, όπου παρέχεται πρακτικό υλικό.
Τα πάντα αναπτύσσονται με βάση τα μαθησιακά
αποτελέσματα που ορίζονται στο παραδοτέο "O3
Πρόγραμμα Σπουδών και Εργαλειοθήκη του έργου ATTRACT
VET" και θα είναι διαθέσιμο στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή
στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Λετονικά, Πορτογαλικά και Σουηδικά.
Το προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί δοκιμαστικά σε όλες τις χώρες εταίρους τον Απρίλιο, το
οποίο αποτελεί μια πραγματικά συναρπαστική φάση του έργου. Μετά την αξιολόγηση και
παρακολούθηση της δοκιμαστικής εφαρμογής, θα αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές
για περαιτέρω χρήση και βιωσιμότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν ενδιαφέρεστε να
συμμετέχετε στην κατάρτιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.attractvet.eu/

Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

