


ενημερωτικό δελτίο #1

Καλωσορίσατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του δικτύου EROVET+

Το EROVET+ είναι μια ομάδα φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από 8 ευρωπαϊκές χώρες που
εργάζονται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και των αποφοίτων
ΕΕΚ, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες απασχολήσεώς τους. Το EROVET+ στοχεύει επίσης να υποστηρίξει
εταιρείες και εκπαιδευτικά κέντρα προσφέροντάς τους μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών.

Για να μάθετε περισσότερα για εμάς, επισκεφτείτε το www.erovet.eu
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http://www.erovet.eu


η ομάδα μας

Institut 
Escola del Treball

www.escoladeltreball.cat

Escola Profissional 
Amar Terra Verde

https://epatv.pt

ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE 
TEKNIK ANADOLU LISESI

https://ortakoyeml.meb.k12.tr

Directorate of Secondary 
Education of Rodopi
http://dide.rod.sch.gr

VET Centre Zirmunai
https://www.mczirmunai.lt

Istituto Tecnico Commerciale 
Statale e per Geometri 

"Aulo Ceccato"
https://www.auloceccato.edu.it

Lycee general technique 
gaston berger

https://www.gastonberger.fr

UTC Crewe
https://www.utccrewe.co.uk
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EROVET Δίκτυο κινητικότητας

Το EROVET έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία για να βοηθήσει τους
μαθητές των εκπαιδευτικών κέντρων EROVET να βρουν ευκαιρίες
κατάρτισης ή θέσης εργασίας στο εξωτερικό. Ένας χάρτης
κινητικότητας με τις δεσμεύσεις των κέντρων κατάρτισης και των
μαθητευόμενων έχει δημιουργηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα όλων των κινητικοτήτων.

Έναρξη των μαθημάτων EBM2
Το EROVET EBM2 είναι μια σειρά μαθημάτων για
την επιχειρηματικότητα που θα εκπαιδεύσει τους
μαθητές της ΕΕΚ, που ανήκουν στο δίκτυο των
κέντρων EROVET, να διαχειρίζονται τις δικές τους
επιχειρήσεις.

EROVET+ επισκέπτεται το Ηνωμένο Βασίλειο
Το Crewe University Technical College φιλοξένησε
συνεργάτες EROVET+ ως μέρος μιας σημαντικής
δραστηριότητας εκπαίδευσης προσωπικού. Το
EROVET+ αποτελεί την πρώτη διεθνή συνεργασία
αυτού του σχετικά νέου τεχνικού κολεγίου στη
βορειοδυτική Αγγλία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εταίροι παρακολούθησαν διάφορες
παρουσιάσεις, εργάστηκαν για τα αποτελέσματα του έργου και πραγματοποίησαν
επισκέψεις σε τοπικά κολέγια και επιχειρήσεις για να αποκτήσουν μια εικόνα των
προτεραιοτήτων τους σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την
απασχολησιμότητα των νέων.



Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας για την 
Καινοτομία στην Πράσινη Οικονομία

Τον Σεπτέμβριο του 2021, το κέντρο ΕΕΚ «Žirmūnai» ξεκίνησε ένα νέο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση προσόντων Αειφόρίας για
την ειδικότητα Εργαζομένου Εστιατορίου. Στοχεύει στην εκπαίδευση
ενός καταρτισμένου επαγγελματία που μπορεί να εφαρμόσει τις
φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στην καθημερινή λειτουργία
μιας επιχείρησης εστίασης.

Το VET Center Zirmunai θα γίνει ένα
εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής
Αριστείας που στοχεύει να παρέχει
υψηλής ποιότητας επαγγελματικές
δεξιότητες, να υποστηρίζει
επιχειρηματικές δραστηριότητες και να
λειτουργεί ως κόμβος γνώσης και
καινοτομίας για τις εταιρείες. Η
πιλοτική πρωτοβουλία υποστηρίζεται
μέσω χρηματοδότησης Erasmus+ και
εφαρμόζεται πλέον από 21
οργανισμούς σε 7 χώρες της ΕΕ.

.

Το EPATV διακρίθηκε από το EITA – European 
Innovative Teaching Award 2021

Amar Terra Verde Vocational School (EPATV) συμμετείχε στο Erasmus+ -
“Upskilling for Uspcaled European Challenges” – και διακρίθηκε στο EITA –
European Innovative Teaching Award 2021. Η τελετή δημόσιας διάδοσης
πραγματοποιήθηκε σε εικονική μορφή στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, μια
εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Mariya Gabriel, Επίτροπο για την
Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία
της ΕΕ. Η EITA είναι μια νέα πολιτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία στοχεύει να αναδείξει και να επιβραβεύσει το έργο των
εκπαιδευτικών και των σχολείων και να αναδείξει καινοτόμες διδακτικές
πρακτικές. Παρέχει την ευκαιρία να τονιστεί η ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω διακρατικών δραστηριοτήτων.

https://epatv.pt/


Οι μαθητές στρέφονται στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση: 28 μαθητές δεν μπόρεσαν να 
εγγραφούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής

Δημόσια κλήρωση για 125 μαθητικές θέσεις στην Α' τάξη στο 2ο
ΕΠΑ.Λ Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο. Η σχολική δυναμική
για ασφαλή και ομαλή εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία δεν
πρέπει να υπερβαίνει στο όριο των 125 μαθητών. Ωστόσο οι εγγραφές
μαθητών ξεπέρασαν το όριο και πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία .

Πρωτόκολλο για την ενίσχυση της σχολικής 
επιχειρηματικότητας

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της ANKESOB. για το πρωτόκολλο συνεργασίας
μεταξύ της Ένωσης Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων
Άγκυρας (ANKESOB) και του Mamak-Ortaköy 80. Yıl Επαγγελματικό
και Τεχνικό Γυμνάσιο Ανατολίας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Mamak και της Διεύθυνσης Εθνικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Mamak και περιλαμβάνει τις σπουδές για εκπαίδευση ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού με βάση νέες τεχνικές μεθόδους



Το Επίσημο Κολλέγιο Χημικών της Καταλονίας 
βραβεύει τα καλύτερα έργα στην 
επαγγελματική κατάρτιση στη χημεία

Το Υπουργείο Παιδείας και το Επίσημο Κολλέγιο Χημικών της
Καταλονίας βραβεύουν τα καλύτερα έργα στην επαγγελματική
κατάρτιση στη χημεία.

Ανάμεσα στα νικητήρια κέντρα, μπορούμε να βρούμε το Institut Escola
del Treball, έναν από τους συνεργάτες της EROVET.

Κοινότητα: μια διαφορετική εκπαίδευση στις 
δεξιότητες

Στην αρχή κάθε έτους, οι μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα
τουρισμού και γεωργίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποδοχής των
νέων μαθητών του Ceccato. Μεταξύ των δραστηριοτήτων
συμπεριλαμβάνεται μια ξενάγηση στα ιστορικά και φυσικά μέρη της
πόλης για να αισθάνονται οι νέοι μαθητές μέρος στην κοινότητα και
για τους τελειόφοιτους έναν τρόπο να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους.
Κατά τη διάρκεια του έτους οι μαθητές συμμετέχουν επίσης στις
εκδηλώσεις της πόλης που διοργανώνονται από το Δημαρχείο και το
Castello di Thiene.



Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην 
περιοχή Hauts-de-France!

Οι μαθητές στην πανεπιστημιούπολη Gaston Berger λαμβάνουν μέρος σε διάφορες
εκδηλώσεις στην περιοχή Nord-Pas-de-Calais. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν το
καλωσόρισμα των επισκεπτών και την προσφορά ξεναγήσεων σε βασικές τοποθεσίες –
όπως το Παλιό Λιμάνι της Δουνκέρκης, που εργάζεται παράλληλα με το Συμβούλιο
Τουρισμού της Δουνκέρκης. Όσον αφορά τη Λιλ, η πόλη υποδέχθηκε πρόσφατα έναν
επίτιμο καλεσμένο στο Gare Lille-Flandre: το Orient-Express. Ένα πλήθος επισκεπτών
βρέθηκε εκεί για να κοιτάξει τα θαύματα αυτού του τρένου και να φανταστεί τον εαυτό του
να ταξιδεύει στην Ευρώπη.

Ένα νέο διεθνές μέλλον για το Ηνωμένο Βασίλειο
Μετά την αποχώρησή του από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο
ξεκίνησε το The Turing Scheme, ένα
πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να
παρέχει ένα «παγκόσμιο πρόγραμμα
εργασίας και σπουδών στο Ηνωμένο
Βασίλειο στο εξωτερικό».

Η έναρξη αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης επιτρέπει σε βρετανικούς
οργανισμούς να παρέχουν στους φοιτητές τη συνεχή ευκαιρία να αναπτύξουν
νέες δεξιότητες και διεθνή εμπειρία, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητά
τους. Αναμένεται ότι το Πρόγραμμα Turing θα υποστηρίξει τους οργανισμούς
στην οικοδόμηση διεθνών σχέσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών –
συμβάλλοντας με τη σειρά της στη δέσμευση της κυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου για μια παγκόσμια Βρετανία.

Οι ETD (Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς) είναι μια
πολύ σημαντική στιγμή στη Γαλλία για τον εορτασμό
της εθνικής κληρονομιάς και της διαφορετικότητας. Ο
εορτασμός αυτός είναι η συνέχεια των «Ημέρες
Ανοιχτών Ιστορικών Μνημείων» που εγκαινιάστηκαν
το 1984. Από το 2001 ονομάζονται «Ημέρες
Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς». Πραγματοποιούνται το
τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και
προσφέρουν στο ευρύ κοινό ευκαιρίες να
ανακαλύψουν τοποθεσίες και μνημεία που ενδέχεται
να παραμείνουν κλειστά τον υπόλοιπο χρόνο.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης δρομολόγησαν μια συνολική κρατική επένδυση 
άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, η οποία μπορεί να υποβληθεί σε 
τρεις κύριες κατηγορίες:1. Χρηματοδότηση Ανώτατης Εκπαίδευσης, 2. 
Χρηματοδότηση FE και ΕΕΚ, 3. Χρηματοδότηση Σχολείων



EROVET, you bet!

www.erovet.eu


