
 

 

Αγαπητή κυρία / κύριε, 

Οι εταίροι του έργου WOODual – το οποίο αφορά στον τομέα του ξύλου και της μαθητείας για την 

βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων – βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας 

πληροφορήσουν ότι εκδόθηκε το 3ο ενημερωτικό σημείωμα. 

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβρη του 2017 ορισμένοι από τους σπουδαστές μας, οι οποίοι προέρχονταν 

από την Ιταλία και την Ελλάδα ξεκίνησαν το πρόγραμμα κινητικότητάς τους στην Ολλανδία. Στο 

πλαίσιο του εν λόγω γεγονότος οι εταίροι του Woodual ολοκλήρωσαν το 6ο παραδοτέο το οποίο 

αφορούσε σε σεμινάριο κατάρτισης απευθυνόμενο σε ειδικούς που εργάζονται σε εταιρείες και 

ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθητείας περιλάμβανε φυσική και εικονική  κινητικότητα. Αυτή είναι 

η καινοτομία καθώς και η ουσία  του προγράμματός μας: οι δεξιότητες, οι γνώσεις, οι ικανότητες και 

η τεχνογνωσία που αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στην εταιρεία 

φιλοξενίας θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση της εικονικής κινητικότητας μόλις επιστρέψουν στις 

χώρες καταγωγής τους. Αναμφισβήτητα, θα αναπτύξουν ένα έργο που συνδέεται με τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας. Για να μάθετε 

περισσότερα σχετικά με την εικονική κινητικότητα WOODual, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 - http://adapt.it/WOODual/Woodual_output6.html 

Επιπλέον, στις 7 Νοεμβρίου, η περιφέρεια της Λομβαρδίας (Μιλάνο, Ιταλία) φιλοξένησε την II Διεθνή 

Διάσκεψη. Αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία, όπου οι  συνεργάτες του έργου WOODual, 

ενδιαφερόμενοι, φοιτητές και επισκέπτες συναντήθηκαν σε ένα δυναμικό γεγονός για να 

συζητήσουν τη διπλή μάθηση, τον τομέα του ξύλου στην Ευρώπη, την κινητικότητα των σπουδαστών 

και τις διεθνείς εμπειρίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές συνέδριο WOODual 

II, παρακαλώ πατήστε εδώ: http://adapt.it/WOODual/second_conference.html. 

Τέλος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε με εσάς κάποιες φωτογραφίες σχετικά με την 

εμπειρία των φοιτητών μας σχετικά με την κινητικότητα και την πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό.  

Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε την κινητικότητα του WOODual Project στην επίσημη σελίδα FB: 

https://www.facebook.com/WOODual 

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ένα Ευτυχισμένο 2018,  

Τις καλύτερες ευχές 

Οι εταίροι του Woodual 
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