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I N T H I S I S S U E  

 

GET TO KNOW 'VETCAMP'

Η Σημασία της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 

σημαντική για να βοηθήσει τους νέους και τους ενήλικες να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βρουν 

ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα μετά την κρίση του 

κορωνοϊού. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕΚ θα πρέπει να γίνει 

πιο σύγχρονη, ελκυστική και ευέλικτη. Ο στόχος του έργου 

VETCAMP είναι να σχεδιάσει και να εισαγάγει τον Πράσινο 

Διαδικτυακό χώρο (κάμπους) ΕΕΚ, δηλαδή ένα καινοτόμο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό σύστημα που κεφαλαιοποιεί και 

ενισχύει τους πόρους της ΕΕΚ για την παροχή ποιοτικών 

διαδικτυακών εμπειριών επαγγελματικής μάθησης και τις 

καθιστά προσβάσιμες σε μαθητές σε όλη την ΕΕ. 

Ο διαδικτυακός χώρος για Πράσινη ΕΕΚ  (Green VET 

Online Campus) θα προσφέρει λύσεις σε ιδρύματα ΕΕΚ 

που χρειάζονται συμπληρωματικό ψηφιακό περιεχόμενο 

για να παρέχουν περισσότερες ασύγχρονες ευκαιρίες 

μάθησης στα υπάρχοντα μαθήματα σχετικά με τις 

πράσινες δεξιότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

 

 

FIRST PARTNER MEETING GREEN VET ONLINE 

CAMPUS COURSES 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας website για τα τελευταία νέα και πληροφορίες του 

έργου: www.vetcamp-project.eu/  
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Η πρώτη συνάντηση των 
εταίρων έγινε τον περασμένο 

Φεβρουάριο!  

Στις 21-22 Φεβρουαρίου 2022,  

Εκπρόσωποι από κάθε οργανισμό εταίρο 
συναντήθηκαν στο Schrobenhausen, της 

Γερμανίας, αλλά επίσης κάποιοι από τους 
εταίρους συμμετείχαν στη συνάντηση 

διαδικτυακά λόγω των πειορισμών για την 
COVID19. Την έναρξη των εργασιών του 
έργου VETCAMP, έδωσε ο Συντονιστικός 

Οργανισμός VHS  

Institute (Volkshochschule  

Schrobenhausen e.V.), που έδωσε μια επιτυχή 
αμοιβαία αναγνώριση και κατανόηση για τα 

επόμενα βήματα του έργου.

Πράσινη ΕΕΚ Διαδικτυακά 
Μαθήματα του Κάμπους 

Το όραμα πίσω από το Διαδικτυακό κάμπους της ΕΕΚ 

είναι να αναπτυχθούν μαθήματα εκμάθησης που θα 

ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές 

να ανακαλύψουν, να επανεξετάσουν, να κρίνουν και να 

επαναχρησιμοποιήσουν την εργασία άλλων καθώς και 

να την ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους. 

Το Αποτέλεσμα 1 (O1), ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

ενίσχυσης της ικανότητας του τομέα ΕΕΚ για την παροχή 

των δεξιοτήτων βιωσιμότητας που απαιτούνται στο χώρο 

εργασίας και τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των 

οργανισμών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ. Το VETCAMP 

θα προσφέρει τουλάχιστον 8 πράσινα μαθήματα ΕΕΚ 

μέσω του διαδικτυακού κάμπους ΕΕΚ. Οι εταίροι 

κατέληξαν σε κοινή απόφαση για τα επόμενα βήματα.  

εταίροι
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