
 

Ενημερωτικό σημείωμα υπ.αρ. 2 

Αξιότιμη Κυρία/Κύριε, 

 

Το έργο με τίτλο WOODual – το οποίο αφορά στην ξυλεία και τη μαθητεία για την 

βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιότητες των νέων – είναι ένα πρόγραμμα στο 

πλαίσιο του Erasmus+, και στοχεύει να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων καθώς και ομαλή μετάβαση από την 

εκπαίδευση στην εργασία. 

 

Αναφορικά στο το έργο WOODUAL, έχει ληφθεί υπόψη ότι το πιο σημαντικό ώστε να 

προκηρυχθεί μια δράσει επιτυχημένη ως προς την ανάπτυξη των τεχνικών, 

επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εμπειρία 

μάθησης σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας μιας άλλης χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι 

δεξιότητες δεν πρέπει να αποκτώνται μόνο με της θεωρητικής διαδικασίας αλλά και μέσα 

από μια πρακτική εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα υποστηρίζεται με εκπαιδευτικό υλικό 

που δημιουργήθηκε με σκοπό να επιτρέψει στο σπουδαστή να φανταστεί τη δική τους 

εμπειρία που αποκτήθηκε στην εταιρεία και για την εργασία που φέρνει εις πέρας κάθε 

μέρα. 

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας στείλουμε μας το δεύτερο (2ο) σε σειρά  

ενημερωτικό δελτίο, το οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν από το 

έργο μέχρι στιγμής καθώς και την ολοκλήρωση του τέταρτου σε σειρά παραδοτέου του 

έργου μας: 

• WOODual ν.2 ενημερωτικό δελτίο  (Infographic από AHK) 

Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή σας προς το «πλαίσιο του σχεδιασμού του 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΌΥ προγράμματος ΜΆΘΗΣΗΣ και ΕΡΓΑΣΊΑΣ» από το Γερμανικό Ιταλικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με εταίρους του WOODual. 

•         Σύνδεση με το αρχείο 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλώ παρακολουθήστε τη 

συνέντευξή μας με τον Giovanni Albetti από την Federlegno, κορυφαίου συνεργάτης του 

WOODual. 

•         Βίντεο 

 

https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/30245/mod_resource/content/3/1.%20Newsletter%20IO4_AHK%20Italien.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/30246/mod_resource/content/2/2._WooDual_O4_Design%20Framework%20for%20transnational%20DL%20programme.pdf
https://vimeo.com/233644150


 

Για να μείνετε ενήμεροι, σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του 

WOODual εδώ: 

Εγγράψου στο ενημερωτικό email μας 

Sign-up to Our newsletter 

 

 

Με εκτίμηση 

Οι εταίροι του WOODual 

http://eepurl.com/cKVGwz
https://vimeo.com/233644150

