Newsletter 4
Το σεμινάριο στα πλαίσια του έργου ATTRACT-VET έλαβε χώρα
στις 30/5/2017 στις εγκαταστάσεις του εταίρου Eurotraining στην
Αθήνα. Στα πλαίσια του σεμιναρίου/συνεδρίου παρουσιάστηκε το
έργο και όλα τα παραδοτέα του σε ενδιαφερόμενους όπως
εκπαιδευτικά ιδρύματα VET δημόσιες αρχές, εκπαιδευτές και
άλλους. Το συμπόσιο για το ATTRACT-VET διήρκεσε μία μέρα και
οργανώθηκε από το Εurotraining, με τη συμμετοχή πέραν των 25
ατόμων. Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν με παρουσιάσεις
και συζήτηση. Οι ομιλητές είχαν εμπειρία σε θέματα
ECVET-EQF-EQAVET.

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων
•

“Becoming an Adult Trainer in Greece”, Christos Fois, former advisor to the board of directors of the National
Organization

•
•

for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP), EL
“Learning outcomes approach in WBL”, Inta Baranovska, Partnership Projects & Programme Unit of National
Centre for

•
•

Education (NCE), LV
“Quality Management in Practice in the Austrian labour market related VET context”, Helmut Kronika, Managing
Director,

•
•

BEST, AT
“Quality Assurance in e-learning. Policies & Practices. Charalambos Vrasidas, Ph.D., Executive Director, CARDET, CY

•

“European mobility: Presentation of the different documents & the Europeans Associations/Centers for
Mobility.”, César

•
•

Silva, training specialist. CITEVE, PT
“Transfer of experiences from Sweden”, Klas Tallvid, Project coordinator, Halsingland education association, SE

•

“Transfer of experience from Ireland”, Robert McCulloch, Head of Training & Development, Meath Partnership, IE

Κατά την διάρκεια του συμποσίου διασφαλίστηκε η
ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Όλες
οι εισηγήσεις για την διάχυση και βιωσιμότητα του έργου
συζητήθηκαν
ενδιαφέρον
εργαλείων

και

οι

ιδέες

για

συμμετέχοντες
καλύτερη

πρότειναν

εφαρμογή

ECVET-EQF-EQAVE.

των

Επιπρόσθετα

εφαρμόστηκε και ένα εργαστήριο για 11 συμμετέχοντες
για την χρήση των εργαλείων 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.

