
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018, 7:58:48 πμ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο (0 ψήφοι)

Παρασκευή, 01 Σεπτέμβριος 2017 23:48

Επιμορφωτική Κιλκίς: Work Based Learning 2.0 στο πλαίσιο
του Erasmus+
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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.

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 – http://wbl.pixel-online.org (οι πληροφορίες παρέχονται στα αγγλικά).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Επιμορφωτική Κιλκίς: ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων έργων

του ERASMUS+  Δάσκαλοι και βιβλία στις θέσεις τους. Δυο εκκρεμότητες με σχολεία »

επιστροφή στην κορυφή

Joomla SEO by AceSEF

Πρωινή

https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82%20Work%20Based%20Learning%202.0%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20Erasmus%2B%20-%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20-%20Eidisis.gr%20-%20%CE%97%20%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.eidisis.gr%2Fekpaideysi%2Fepimorfotiki-kilkis-work-based-learning-20-sto-plaisio-toy-erasmus-dp1.html
http://wbl.pixel-online.org/
http://www.eidisis.gr/ekpaideysi/epimorfotiki-kilkis-imerida-paroysiasis-apotelesmaton-ergon-toy-erasmus-dp1.html
http://www.eidisis.gr/ekpaideysi/daskaloi-kai-biblia-stis-theseis-toys-dyo-ekkremotites-me-sxoleia.html
http://www.eidisis.gr/ekpaideysi/epimorfotiki-kilkis-work-based-learning-20-sto-plaisio-toy-erasmus-dp1.html#startOfPageId120434
http://www.joomace.net/joomla-extensions/acesef
http://www.eidisis.gr/#


ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Κική της ΤΕΧΝΗΣ και του πολιτισμού

22-11-2017 - Κανένα σχόλιο

Πρωινή 26-1-2018

  

Ειδήσεις

Ειδήσεις 24-1-2018

  

http://www.eidisis.gr/banner/kinitro-dp2.html
http://www.eidisis.gr/apopseis/i-kiki-tis-texnis-kai-toy-politismoy.html
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/#


Ο αλυτρωτισμός είναι το πραγματικό “αγκά…

21-01-2018 - Κανένα σχόλιο

Παυλίδης - Το σχόλιό μας: Αλά Τούρκα!

19-01-2018 - Κανένα σχόλιο

Για τις επιθέσεις στον Ιβάν Σαββίδη

10-01-2018 - Κανένα σχόλιο

Φωτοσχόλιο

http://www.eidisis.gr/apopseis/o-alytrotismos-einai-to-pragmatiko-agkathi.html
http://www.eidisis.gr/apopseis/paylidis-to-sxolio-mas-ala-toyrka.html
http://www.eidisis.gr/apopseis/gia-tis-epitheseis-ston-iban-sabbidi.html


Δρομολόγια
ΚΤΕΛ

Δρομολόγια
Τρένων

Φαρμακεία Κιλκίς

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

Μικρές
Αγγελίες

Επαγγελματικός
Κατάλογος

 

http://www.ktelkilkis.gr/?module=default&pages_id=6&lang=el
https://tickets.trainose.gr/dromologia/
http://www.fskilkis.gr/
http://www.eidisis.gr/xrisima-tilefona
http://www.eidisis.gr/diafora/mikres-aggelies.html
http://www.eidisis.gr/
http://www.frontpages.gr/d/20180126/1/%CE%97-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE


Αρέσει σε 154 φίλους

Eidisis.gr - Η ενημερωτική πύλ…
5.688 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα! Κοινοποίηση

http://www.eidisis.gr/banner/terzis-nikos-fysiatros.html
javascript:void(window.open('http://live24.gr/radio/generic.jsp?sid=1867','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=800,height=600'))
https://www.facebook.com/themis.anthrak
https://www.facebook.com/alexandridispanagiotis81
https://www.facebook.com/petros.moschoutas
https://www.facebook.com/kostas.fountas.7
https://www.facebook.com/aspa.klt
https://www.facebook.com/lol789
https://www.facebook.com/Anestis.Papadopoulos111115
https://www.facebook.com/spetalas
https://www.facebook.com/elli.frengidou
https://www.facebook.com/eidisis.gr/
https://www.facebook.com/eidisis.gr/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feidisis.gr%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/eidisis.gr/


-3°C

Κιλκίς
Αίθριος
Υγρασία: 89%
Άνεμος: 11.27 km/h

26 Ιαν 2018

7°C  -4°C

27 Ιαν 2018

9°C  -1°C

Copyright © 2006-2014 Eidisis.gr - Η ενημερωτική πύλη του Κιλκίς. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η
αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου άρθρου, όπως επίσης και η αναδημοσίευση φωτογραφίας επιτρέπεται

μόνο μέ έγγραφη άδεια του εκδότη.
Σχεδίαση και Υλοποίηση Τερζενίδης Νικος

http://www.eidisis.gr/banner/oro-campo.html
mailto:nikos@eidisis.gr

