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Η δεύτερη διακρατική συνάντηση για το έργο έλαβε

χώρα στην Κύπρο στις 8 και 9 Μαΐου 2019. Η 

συνάντηση οργανώθηκε από τη RTD Talos Ltd. Κατά τη

διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το προσχέδιο

της πρώτης έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του

κάθε Πακέτου Εργασίας του έργου. Την ίδια στιγμή,

συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για

το κάθε Πακέτο Εργασίας από όλους τους εταίρους και

ετοιμάστηκε μια λίστα υποχρεώσεων για να βοηθήσει

τους εταίρους του έργου να ακολουθήσουν το πλάνο

εργασίας.

 

 

.

 

 

ROBOVET: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΚ
ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Οι κύριοι στόχοι της συζήτησης για την

πρώτη έκθεση του έργου, ήταν να

παρουσιαστεί στους εταίρους μια λίστα με

την κατάσταση που βρίσκετε το έργο, την

πρόοδο που έγινε και τα επόμενα βήματα

που θα ληφθούν για την εφαρμογή των

δραστηριοτήτων του έργου. Αυτή η

δραστηριότητα βοήθησε τους εταίρους να

εξετάσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τη

ροή εργασίας και το εργασιακό φόρτο σε

σχέση με το έργο. Ακόμη, η δραστηριότητα

αυτή, βοήθησε στο να διασφαλιστεί η

εκπλήρωση όλων των καθηκόντων των

εταίρων. Η περίοδος που καλύπτει η έκθεση

είναι από τον Οκτώβρη του 2018 μέχρι το

Μάρτιο του 2019.

 

Μετά τη συζήτηση για την πρώτη έκθεση του

έργου, οι εταίροι παρουσίασαν τις

δραστηριότητες που έκαναν σε σχέση με τις

υποχρεώσεις που είχαν υπό το πλαίσιο των

Πακέτων Εργασίας του έργου.

 

Όλα τα καθήκοντα των Πακέτων

Εργασίας, τα οποία έπρεπε να

περατωθούν μέχρι το Μάρτιο,

ολοκληρώθηκαν και οι εταίροι ήταν

ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που

επιτεύχθηκαν.

 

Γενικώς, η δεύτερη διακρατική

συνάντηση του έργου RoboVET πέτυχε

όλους τους στόχους της. Η ατζέντα

ολοκληρώθηκε και υπήρχε ενεργή

συμμετοχή των εταίρων κατά τη

συνάντηση.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 

Οι συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης που

αναπτύχθηκαν μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο των

δραστηριοτήτων του Πακέτου Εργασίας 1, είναι πολύ

σημαντικές. Επέτρεψαν την παρουσίαση της αρχικής

δομής του προγράμματος εκπαίδευσης σε ειδικούς και

σε ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης, οι συναντήσεις

βοήθησαν στη συλλογή εισηγήσεων για τη βελτίωση

της δομής του προγράμματος εκπαίδευσης.

 

Οι εταίροι οργάνωσαν μια συνάντηση στρογγυλής

τραπέζης σε κάθε χώρα εταίρο. Ενδιαφερόμενοι

φορείς (εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και

εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων)

προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν στις συναντήσεις

αυτές. Οι συμμετέχοντες επίσης συνεισφέραν στη

συζήτηση για τα κύρια ευρήματα από τις έρευνες σε

κάθε χώρα εταίρο (μέσω ερωτηματολογίων και

συνεντεύξεων). Περισσότερες πληροφορίες είναι

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου.

 

 

 

Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην

Πορτογαλία

Η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην

Πορτογαλία οργανώθηκε από την Ovar Forma-

Ensino e Formação Lda. και έλαβε χώρα στις 11

Απριλίου 2019.

 

Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην Ισπανία

Η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην Ισπανία

πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου στις

εγκαταστάσεις του Consejería de Educación,

part of the Junta de Castilla y León.

 

Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην Κύπρο

Η συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην Κύπρο

οργανώθηκε από την RTD Talos Ltd και

πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2019 στις

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη

Λεμεσό.
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Συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκαν και στις 3 χώρες εταίρους.



ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση του RoboVET στη σχολή

επαγγελματικής κατάρτησης EPRAMI

 

Στις 28 Φεβρουαρίου, στελέχη από τη CEPROF,

APSU και την Ovar Fοrma επισκέφθηκαν τη

σχολή επαγγελματικής κατάρτισης EPRAMI

στο Paredes de Coura, στη βόρεια Πορτογαλία.

Η συνάντηση αυτή είχε σκοπό την παρουσίαση

του έργου RoboVET, την δουλειά που έχει

γίνει μέχρι τώρα και την ανταλλαγή ιδεών για

το μάθημα ρομποτικής το οποίο θα

δημιουργηθεί από κοινού από τους εταίρους.

Έγινε υποδοχή της ομάδας στις εγκαταστάσεις

της σχολής και οι ειδικοί μοιράστηκαν τις

επικερδής εμπειρίες τους.

 

 

 

 

«Ο καλύτερος τρόπος για να
προβλέψεις το μέλλον είναι να το

δημιουργήσεις»!
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Διάδοση του RoboVET στην Έκθεση

Εργασίας

 

Στις 11 και 12 Μαρτίου, η Ovar Forma και η

CEPROF συμμετείχαν στην Έκθεση Εργασίας

για τη προώθηση των εκπαιδευτικών

δυνατοτήτων κατάρτισης που προσφέρουν.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διέδωσαν

πληροφορίες για το έργο RoboVET ούτως

ώστε οι παρευρισκόμενοι να γνωρίζουν για

τη δημιουργία της νέας προσφοράς

κατάρτισης.

 

 

 



ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

 

Οι επόμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν για το έργο, βρίσκονται υπό το πλαίσιο του

Πακέτου Εργασίας 3 και έχουν ξεκινήσει ήδη από την 1η Ιουλίου.

 

Η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου θα οργανωθεί από την Acción Laboral στις 14 και 15

Ιανουαρίου στο Valladolid στην Ισπανία.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα μας:

www.robovetproject.com
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