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Λόγοι συμμετοχής - η "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ"
Η απασχόληση απαιτεί προσαρμογή στις
απαιτήσεις της αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έτσι ώστε οι νέες δεξιότητες, οι νέες
προσεγγίσεις και οι νέες στάσεις με διεθνή
διάσταση, αποτελούν τα εργαλεία για την
ταχύτερη και καλύτερη απασχόληση των
αποφοίτων.
Η
διαδραστική
διαδικασία
διδασκαλίας/
εκμάθησης που ακολουθείται, βασίζεται σε
καινοτόμες αρχές και τεχνολογίες που οδηγούν
στην ποιοτική εκπαίδευση και σε πτυχιούχους
υψηλής κατάρτισης.
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια νέα προοπτική
στο αντικείμενο εκπαίδευσης, ενισχύοντας τις
γνώσεις τους στην Περιβαλλοντική Μηχανική και
αναπτύσσοντας ελκυστικότερες δεξιότητες στους
ενδιαφερόμενους. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία
άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους
φορείς της αγοράς, γεγονός που μπορεί να
αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε μια
διεθνοποιημένη αγορά.
Συνολικά, οι σπουδαστές που συμμετέχουν στο
EnvYJobs θα έχουν εκτός από μια σημαντική
πρόσθετη εκπαίδευση σε διεπιστημονικά θέματα
αγοράς, μια ευχάριστη και ανταμείβοντας
εμπειρία, αφού θα ταξιδέψουν, θα κάνουν νέους
φίλους και επαγγελματικές επαφές.
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αναμένεται να
αναπτύξουν υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης και
ανεξαρτησίας στο επάγγελμά τους, γεγονός που
θα τονώσει τις επιχειρηματικές τους ικανότητες
στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες & Αιτήσεις @

http://envyjobs.pub.ro

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διαμονή: οι μαθητές που συμμετέχουν στα
ζωντανά εργαστήρια θα έχουν πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις διαμονής κάθε ιδρύματοςεταίρου, σύμφωνα με την πολιτική "Erasmus +
Κινητικότητα για μελέτη".
Τα ιδρύματα αποστολής θα βοηθήσουν τους
σπουδαστές να αποκτήσουν ασφάλεια
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προγράμματος
Erasmus +.
Πέρα από τα Πανεπιστημιακά μαθήματα
http://www.discovertrento.it/en/
http://romaniatourism.com/bucharest.html
http://cityofenschede.com/things-todo/activities/
http://teicm.gr/index.php?lang=en&cat_id=16.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
UNIVERSITY POLITEHNICA OF
BUCHAREST, BUCHAREST,
ROMANIA
http://www.upb.ro/en/
SAXION UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES, ENSCHEDE,
THE NETHERLANDS
https://www.saxion.edu/
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL
INSTITUTE OF CENTRAL
MACEDONIA, SERRES, GREECE
http://www.teicm.gr/index.
php?lang=en

http://www.unitn.it/en
Erasmus+ Programme – Strategic Partnership
Project No. 2015-1-RO01-KA203-015089

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Από τον Οκτώβριο του 2016 προσφέρονται έξι
ηλεκτρονικά μαθήματα (διαδικτυακά μαθήματα και
εργαστήρια καθώς και διαδικτυακά σεμινάρια) σε:
01. Τεχνικές Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης και
Προσομοίωσης
Διαδικασιών
Επεξεργασίας
Λυμάτων.
Πανεπιστήμιο
Politehnica
του
Βουκουρεστίου (UPB), Βουκουρέστι, Ρουμανία.
02. Τεχνικές παρακολούθησης της ποιότητας του
εδάφους και του αέρα. Πανεπιστήμιο Politehnica
του Βουκουρεστίου (UPB), Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Το EnvYJobs προσφέρει στους πτυχιούχους, τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους
διδάκτορες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 6
διεθνή μαθήματα σε 4 διαφορετικές χώρες, υπό την
αιγίδα του προγράμματος Erasmus +.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ασύγχρονη διδασκαλία μέσω διαδικτύου και εικονικά εργαστήρια
που υποστηρίζονται από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ("εργαστήρια ιστού") και
εργαστηριακή κατάρτιση (live lab) σε 4 διαφορετικές
χώρες: Ρουμανία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες και Ιταλία.
Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με
ενδιαφερόμενους
της
αγοράς
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διανομής
ύδατος, των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιομηχανίας,
προκειμένου να αναπτυχθεί μια σαφής προοπτική
και των δύο μερών προκειμένου να προσαρμοστούν
καλύτερα οι αποκτούμενες δεξιότητες στις
απαιτήσεις της βιομηχανίας.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς
τη λειτουργική ενότητα EnvYJobs, θα λάβουν την
ενότητα E-learning EnvYJobs Certificate of
Attendance (Πιστοποιητικό Παρακολούθησης).
Credits:
Έξι (6) ECTS θα απονεμηθούν με την επιτυχή
ολοκλήρωση της ενότητας EnvYJobs, με
πιστοποίηση μέσω διαδικασίας αξιολόγησης που
βασίζεται σε ερωτηματολόγια ιστού (μία για κάθε
μάθημα) διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
EnvYJobs.
Επιπλέον, θα απονεμηθούν 3 ECTS για την επιτυχή
παρακολούθηση (φυσική παρουσία) εργαστηρίων.

Archivio UniTrento, fototonina.com

EnvYJobs
Το
EnvYJobs
είναι
ένα
πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από το ERASMUS +, το οποίο
υλοποιεί καινοτόμες λύσεις μάθησης και κατάρτισης
με στόχο την περιβαλλοντική μάθηση για
περισσότερη γνώση και καλύτερες θέσεις εργασίας,
συνδυάζοντας
βελτιωμένες
δεξιότητες
και
ικανότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της
διεθνοποιημένης αγοράς εργασίας.

03. Κλείνοντας τον νέο κύκλο πόρων μέσω
συστήματος διαχείρισης μηδενικών εκπομπών.
Saxion University of Applied Science (SAXION),
Enschede, Ολλανδία.
04. Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την εκτίμηση
περιβαλλοντικών αλλαγών και πιέσεων. Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
(TEICM), Σέρρες, Ελλάδα.
05. Αξιολόγηση κινδύνου πλημμυρών. Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
(TEICM), Σέρρες, Ελλάδα.
06. Βιώσιμα συστήματα παροχής πόσιμου νερού.
Πανεπιστήμιο του Trento (UNITN), Τρέντο, Ιταλία.
Από την ενότητα EnvYJobs και από τον Φεβρουάριο
του 2017 προσφέρονται επίσης έξι Live Labs.

