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Στη Σκοτία για τον συντονισµό του έργου Work Based Learning 2.0

Η Επιµορφωτική Κιλκίς συµµετείχε στη δεύτερη διακρατική
συνάντηση του έργου Work Based Learning 2.0 «WBL 2.0»
στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές
Συµπράξεις που πραγµατοποιήθηκε στο Dundee της Σκωτίας
στις 17 και 18 Ιουλίου 2017.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Dundee and Angus
College ένα κολέγιο που παρέχει υπηρεσίες δια βίου
µάθησης σε ένα µεγάλο εκπαιδευτικό φάσµα (µηχανολογία,
κατασκευαστικός τοµέας, αθλητισµός, τέχνες, κοινωνικές
επιστήµες κ.α.)

Στο έργο συµµετέχουν 6 εταίροι
από τις χώρες: Ελλάδα, Σκοτία,
Ισπανία, Ιταλία και Λιθουανία.

Την Επιµορφωτική Κιλκίς
εκπροσώπησε ο Νίκος
Γεωργιάδης, µέλος της οµάδας
Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
παρουσιάστηκαν τα πρώτα
βίντεο που δηµιουργήθηκαν στο
πλαίσιο του έργου, τα οποία είναι διαθέσιµα στο επίσηµο κανάλι του προγράµµατος στο
Youtube.
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Σκοπός της δηµιουργίας των εκπαιδευτικών βίντεο είναι αφενός να χρησιµοποιηθούν ως
εργαλείο µάθησης από τους εκπαιδευτικούς (παρουσιάζοντας τις πραγµατικές ανάγκες της
αγοράς στους µαθητές πληροφορικής) και αφετέρου να δώσει κίνητρα στους µαθητές ώστε
να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. Τα βίντεο αυτά είναι µέρος των δραστηριοτήτων του
προγράµµατος και συνδέονται άµεσα µε τους στόχους του.

Η επόµενη συνάντηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Μάρτιο και θα
φιλοξενηθεί από την Επιµορφωτική στο Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκεφτούν την επίσηµη ιστοσελίδα του (οι πληροφορίες παρέχονται στα αγγλικά). 

Παρακολούθηση θεωρίας,
πιστοποίηση και
επαγγελµατική
αποκατάσταση
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