
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο IMPROVE σκοπεύει να ικανοποιήσει την ανάγκη για καινοτομία στους τομείς της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσω εναλλακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών και
προσεγγίσεων στο μαθησιακό περιβάλλον, με σκοπό να δημιουργήσει μια επιτυχημένη εμπειρία
στην προσανατολισμένη στην εργασία μάθηση.
 
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη θεσμικών συμπράξεων που υποστηρίζουν τη
δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής διεθνοποίησης των μαθητών και σπουδαστών της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Όλοι οι εταίροι με αντίστοιχες δραστηριότητές τους,
χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία εμπλέκονται, ικανοποιούν τις ανάγκες πολλών νέων
και ενηλίκων για να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να
ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και κατ'επέκταση τη σταδιοδρομία τους. Ταυτόχρονα,
ανταποκρίνονται στην ανάγκη επαγγελματιών και εργαζομένων να μπορούν να διεκδικήσουν τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε ένα διεθνές πλαίσιο, προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η
ιδέα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Από την ανάγκη αυτή πηγάζουν τα κίνητρα των εταίρων να
συμμετάσχουν σε σχέδια που μπορούν να ευνοήσουν τη διεθνή διάσταση της επαγγελματικής
κατάρτισης, και την καινοτομία των συστημάτων ΕΕΚ.
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1."Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα"
 
2."Εκπαίδευση Βασισμένη στην Εργασία"
 
3."Εργαλεία web 2.0 για ΕΕΚ"
 
4."«Παιχνιδοποίηση» στη μάθηση, Προσομοίωση
και Digital storytelling"
 
5."Ανοιχτοί διδακτικοί πόροι στην ΕΕΚ"
 
6."Υλοποίηση διδακτικών μονάδων ECVET"
 
7."Μεθοδολογία δημιουργικής επίλυσης
προβλημάτων"

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Η σύμπραξη θα παράξει 7 διδακτικά εγχειρίδια. Αυτά τα διδακτικά εγχειρίδια θα
περιγράφουν μεθοδολογίες, εξηγώντας λεπτομερώς πως θα εφαρμοστούν στον τομέα
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προτείνοντας συμβουλές και
παρέχοντας ένα ποιοτικό σύστημα εφαρμογής. Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν
Multimedia και διασυνδέσεις  Web για μία σε βάθος ανάλυση των ακόλουθων πεδίων:



Find An Internship (UK)
Email:info@findaninternship.co.uk

Phone:+447519322842
Website:http://findaninternship.co.uk

Kainotomia (EL)
Email: info@kainotomia.com.gr

Website: kainotomia.com.gr

Euro-idea (PL)
Email: euroidea.fsk@gmail.com

Website: http://euroidea.wordpress.com

Youth Europe Service (IT)
Email:yes.potenza@gmail.com

Phone:+39097121124
Website: www.yespotenza.wordpress.com

Informamentis Europa (IT)
Email: info@informamentiseuropa.eu

Phone: +390823354691
Website: www.informamentiseuropa.eu

UNIVERSITY OF TURKU (FL)
Email: communications@utu.fi

Phone: +358 29 450 5000
Website:https://www.utu.fi/en

Ακολούθησε μας!

http://blog.findaninternship.c
o.uk/eu-projectimprove/

Innovative Metodologies and
PRactices On VET

https://www.improveproje
ct.eu

Κοινοπραξία

Εναρκτήρια συνάντηση για
το έργο IMPROVE στην
Ποτένζα
Στις 5 και 6 Απριλίου 2019 έλαβε χώρα η
πρώτη διακρατική συνάντηση για το
ευρωπαϊκό έργο IMRPOVE. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
οργανισμού Youth Europe Service, στην
Ποτένζα της Ιταλίας. Στόχος της εναρκτήριας
συνάντησης ήταν η παρουσίαση του έργου
στους εταίρους οργανισμούς, η ανάλυση των
οικονομικών κανόνων, η συζήτηση για τις
αναφορές και για τις εσωτερικές συμφωνίες
ανάμεσα στη σύμπραξη, η παρουσίαση του
πλάνου για την πρώιμη έρευνα των καλών
πρακτικών για τη δημιουργία του e-book
καθώς επίσης η κατανομή ρόλων και
αρμοδιοτήτων και ο καθορισμός προθεσμιών
για τις επερχόμενες δραστηριότητες. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε
επίσης η αποχώρηση δύο εταίρων
οργανισμών από την κοινοπραξία λόγω της
επερχόμενης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ε.Ε. και συζητήθηκε το ενδεχόμενο
προσθήκης νέων εταίρων οργανισμών.

Στις 22 και 23 Ιουλίου 2019, ο
οργανισμός FAI-Find An Internship,
εταίρος-συντονιστής του έργου
IMPROVE, φιλοξένησε και
διοργάνωσε στο Λονδίνο την
δεύτερη διακρατική συνάντηση
του έργου. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του οργανισμού FAI-Find An
Internship, με συντονιστή τον
Oliver Gnamian.
Σκοπός της συνάντησης ήταν το
καλωσόρισμα των νέων εταίρων
οργανισμών, Πανεπιστήμιο Turku
από Φιλανδία και Euro Idea από
Πολωνία στην κοινοπραξία, η
συζήτηση για την μέχρι τώρα
πορεία και πρόοδο του έργου, η
κατανομή ρόλων και
αρμοδιοτήτων σε κάθε εταίρο,
καθώς επίσης ο καθορισμός
προθεσμιών και η παροχή
διευκρινήσεων για τις επόμενες
εργασίες με σκοπό την εξασφάλιση
μιας αποτελεσματικής και
ποιοτικής υλοποίησης. Τέλος έγινε
η παρουσίαση του προωθητικού
φυλλαδίου και του  επίσημου
website του έργου στους εταίρους.

2η Διακρατική
συνάντηση του έργου
IMRPOVE στο Λονδίνο

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το υλικό αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέως, η Εθνική
Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι
για την οποιανδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών του


