
Εγκαίνια της Γερμανικής επιχείρησης "Exciting Hellas ΕΠΕ" στο Κιλκίς

Τετάρτη, 7 Νοεµβρίου 2018

Επιµορφωτική Κιλκίς: Ολοκληρώθηκε το έργο
Work Based Learning 2.0 στο πλαίσιο του
Erasmus+

Η Επιµορφωτική Κιλκίς συµµετείχε στην τελική συνάντηση συντονισµού του
έργου Work Based Learning 2.0 «WBL 2.0» στο πλαίσιο του προγράµµατος
Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συµπράξεις που πραγµατοποιήθηκε στη Βαλένθια της
Ισπανίας στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2018. 

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Esmovia, εταιρία που δραστηριοποιείται στο
χώρο της διαχείρισης ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας, µε εξειδίκευση στην
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παροχή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό για τους τοπικούς σπουδαστές καθώς
και φιλοξενία σπουδαστών από όλη την Ευρώπη. 

Στο έργο συµµετείχαν 6 εκπαιδευτικοί φορείς από τις χώρες Ελλάδα, Σκοτία,
Ισπανία, Ιταλία και Λιθουανία. Την Επιµορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Νίκος
Γεωργιάδης, µέλος της οµάδας Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (2 χρόνια) οι εταίροι εργάστηκαν για τη
δηµιουργία εκπαιδευτικού και µη υλικού µε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας
µεταξύ των Κέντρων παροχής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΕΠ.ΑΛ., Ι.Ε.Κ. και Κέντρων δια βίου Μάθησης) και των επιχειρήσεων, καθώς και
στην αποθάρρυνση των εκπαιδευόµενων να σταµατήσουν τη φοίτησή τους λόγω
της έλλειψης πρακτικής εφαρµογής αυτών που διδάσκονται. 

Κύριο θέµα της συνάντησης ήταν ο απολογισµός από τη δηµιουργία των τριών
βασικών εργαλείων του έργου: 

· Συλλογή µε εκπαιδευτικά βίντεο συνεντεύξεις σχετικά µε τη δηµιουργία
ιστοσελίδων και χρήση των κοινωνικών µέσων δικτύωσης από επιχειρηµατίες
καθώς και τις προσδοκίες τους. 

· Online πλατφόρµα για την οργάνωση και διαχείριση εικονικής πρακτικής
άσκησης. 

· Εύχρηστο οδηγό και εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση πρακτικής
άσκησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή µε τις συνεντεύξεις η οποίο
αποτελείται από συνολικά 120 εκπαιδευτικά βίντεο: 

· 60 βίντεο συνεντεύξεις από επιχειρηµατίες που αναλύουν τις ιστοσελίδες που
έχουν ή θέλουν να δηµιουργήσουν σύµφωνα µε τις ανάγκες τους καθώς και τον
τρόπο µε τον οποίο εκµεταλλεύονται τα οφέλη των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

· 60 βίντεο µε success stories επιχειρηµατιών ως ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο
παρότρυνσης προς τους µαθητές να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. 

· Πραγµατικά σενάρια, βασισµένα στις απαιτήσεις των επιχειρηµατιών. Αυτά τα
σενάρια σε συνδυασµό µε τα παραπάνω εκπαιδευτικά βίντεο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για να εργαστούν µε τους µαθητές
πάνω στις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Όλα τα βίντεο που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου περιλαµβάνουν
υπότιτλους στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Λιθουανικά. 

Τα βίντεο είναι διαθέσιµα στο επίσηµο κανάλι του προγράµµατος στο Youtube. 
Όλο το υλικό, βίντεο, σενάρια κλπ. καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε το έργο µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα του – http://wbl.pixel-
online.org (οι πληροφορίες παρέχονται στα αγγλικά).

* ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
* Ακολουθήστε τη Γνώµη στο Facebook
* Ακολουθήστε τη Γνώµη στο Twitter
* Ακολουθήστε τη Γνώµη στο Pinterest
* Ακολουθήστε τη Γνώµη στο Google+
* Ακολουθήστε τη Γνώµη στο Dailymotion
* Ακολουθήστε τη Γνώµη στο Youtube
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Επιδιορθώσεις ρούχων στο Κιλκίς

Ιχθυοπωλείο Ψάρια - Ψάρια

Δώρισε το πατρικό του
σπίτι στο δήµο Κιλκίς -
Φωτογραφίες
Ο Χρήστος Ζιώγας, ένας

γνήσιος Κιλκισιώτης ευπατρίδης
που τίµησε και συνεχίζει να τιµά
τον τόπο όπου µεγάλωσε και
ανδρώθηκε, αποφάσισε να...

Ασθενής σεισµική
δόνηση στο Κιλκίς
Ασθενής σεισµική
δόνηση µεγέθους 3,1

βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ 
σηµειώθηκε σ τις 16:45  και είχε
επίκεντρο 15 χλµ. δυτικά της
πόλης του ...

"Οι Κιλκισιώτες που
δηµιουργούν πολύ
περισσότερα
προβλήµατα από αυτά
που λύνουν"

Υπογράφει ο Κώστας Κωστόπουλος
Τελικά ποτέ δεν πρέπει να θεωρείς
ότι τα έχεις δει ή ακούσει όλα.
Καθηµερινά προκύπτει κάτι νέο
που σου ...

Κιλκίς: Πρόγραµµα
εκδηλώσεων µνήµης των
ΠεντεκαίΔεκα Μαρτύρων
Ο Δήµαρχος Κιλκίς

Δηµήτρης Σισµανίδης σας
προσκαλεί να τιµήσετε µε την
παρουσία σας τις εκδηλώσεις
µνήµης των ΠεντεκαίΔεκα
Μαρτύρων.

Κιλτίδης: "Έφυγαν
πολλοί"
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Κιλτίδης "Παύλος

Πασσαλίδης, Νίκος Ταχτσίδης,
Αλέξης Καζαντζίδης, Παναγιώτης
Φλωρίδης, Μανώλης Λαζαρίδης,
Γιώρ...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

https://www.youtube.com/channel/UChcKGLnssJ4jfGJbaig2M3g
http://wbl.pixel-online.org/index.php
http://gnomikilkis.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7-%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/239815186103458?ref=hl
https://twitter.com/GNOMIKILKIS
https://gr.pinterest.com/gnomikilkis/%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CF%83-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83/
https://plus.google.com/u/0/106226467693135638141/posts
https://plus.google.com/u/0/106226467693135638141/posts
http://www.dailymotion.com/GNOMIKILKIS
https://www.youtube.com/user/GNOMIKILKISPEONIAS/videos?flow=grid&live_view=500&sort=dd&view=0
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%93%CE%9B%CE%9F%CE%A5
https://gnomikilkis.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%97
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A3%20%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.com/search/label/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A5
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A8%CE%95%20%CE%9B%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%94%28%CE%AE%29%CE%B3%CE%BC%CE%B1...%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%21
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%99%CE%A7%CE%91%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%91%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%9B%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%91%CE%92%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.com/search/label/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%9C%CE%91%CE%96%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5
http://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3
https://gnomikilkis.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3
http://stratosavramidis.blogspot.gr/
http://stratigousiskilkis.blogspot.gr/
http://www.alexandrossportscenter.gr/
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/work-based-learning-20-erasmus.html
http://efstratioskaramanidis.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007115264976&fref=ts
http://stratosavramidis.blogspot.gr/
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_44.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_24.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_11.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_78.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_52.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_44.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_24.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_11.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_78.html
https://gnomikilkis.blogspot.com/2018/11/blog-post_52.html


Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης ( Atom )

στις 9:01 µ.µ.  Ετικέτες ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ     

Αποσύνδεση

 Να λαµβάνω ειδοποιήσεις

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...

Υποβολή σχολίου ως: Epimorfotiki Kilkis / Επιµορφωτική Κιλκίς (Google)

ΔηµοσίευσηΔηµοσίευση  
ΠροεπισκόπησηΠροεπισκόπηση

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δηµοσίευση σχολίου

Κιλκισιακός, ΠΑΟΚ και
πολίτες του Κιλκίς στο
πλάι της µικρής
Ουρανίας

Επιµέλεια Κειµένου: Μαρκόπουλος
Χ. Θωµάς  Ο καιρός ήταν ιδανικός
για το σηµερινό γεγονός. Ο Α.Ο.
Κιλκισιακός και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ
έδειξαν το κ...

Αποτελέσµατα εκλογών
για ΠΥΣΔΕ νοµού Κιλκίς
Αποτελέσµατα εκλογών
για ΠΥΣΔΕ νοµού Κιλκίς

(Τετάρτη, 7/11/2018) 
453 (ΑΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑ: 29) 
ΕΛΑΒΑΝ:  - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
...

Λιναρδάκης: "Για τις
δηµοτικές εκλογές,
συστρατεύοµαι στο
πλευρό του Δ.
Κυριακίδη"

Υπογράφει ο Ιωάννης Κ.
Λιναρδάκης  "Γεννήθηκα και
µεγάλωσα στο Ηράκλειο Κρήτης.
Από το 1996 εργάζοµαι στην
Περιφερειακή Ενότητα του ...

Κιλκίς: Υποδοχή της
Ιεράς Εικόνας της
"Παναγίας Παντάνασσας"
από την Νάουσα

Την Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 17:00 το απόγευµα, στον
Ιερό Ναό Αγίων Πέντεκαίδεκα
Ιεροµαρτύρων θα γίνει η υποδοχή
της Ιεράς Εικόν...

Εορτάζει και πανηγυρίζει
η Ιερά Μονή Αγίου
Νεκταρίου Κιλκίς
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ 
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
3o χλµ παλαιάς οδού Κιλκίς –
Τερπύλου 611 00 – ΚΙΛΚΙΣ –
Τηλ....

«ΕΡΓΑΤΙΚΉ
ΕΝΌΤΗΤΑ»-ΠΑΜΕ:
"ΚΑΤΑΔΙΚΆΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΈΡΕΣ, ΠΟΥ

ΚΆΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΒΈΡΚΟ ΜΑΣ"
Δελτίο τύπου «Εργατικής
Ενότητας» ΘεσσαλονίκηςΗ
«Εργατική Ενότητα»,...

ΤΙ, ΠΌΤΕ, ΠΟΥ: Η
ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΓΝΏΜΗΣ
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου
2018➤Κιλκίς: 2ο

Σαρακατσάνικο γλέντι αφιερωµένο
στους...

ΔΕΊΤΕ VIDEO ΑΠΌ ΤΑ
ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΉΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

"EXCITING HELLAS ΕΠΕ" ΣΤΟ
ΚΙΛΚΊΣ
Τα εγκαίνια της Γερµανικής
επιχείρησης "Exciting Hellas ΕΠΕ"
στο Κιλκίς, έγιναν...

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 20 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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