
Search

Επιλογή γλώσσας Επιλογή γλώσσας   Με την υποστήριξη της Μετάφραση

  Με την υποστήριξη της Μετάφραση

T h u r s d a y ,  9  M a r c h  2 0 1 7

Work Based Learning 2.0

Η Επιµορφωτική Κιλκίς συµµετέχει ως διακρατικός εταίρος στο έργο Work
Based Learning 2.0 «WBL 2.0» στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές

Συµπράξεις. Είναι το 3ο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα της Επιµορφωτική Κιλκίς
για το 2016.
Στόχος του προγράµµατος είναι να βελτιώσει τη συνεργασία µεταξύ των
φορέων που παρέχουν Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και
των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να παρέχουν µια όσο το δυνατό

προσανατολισµένη στις επαγγελµατικές ανάγκες της αγοράς εκπαίδευση, στους µαθητές ή καταρτιζόµενους
στον τοµέα του web design και της διαχείρισης µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δραστηριότητες του προγράµµατος περιλαµβάνουν τη δηµιουργία µιας σειράς από video µε τις εξής
θεµατολογίες:

     Συνεντεύξεις σχετικά µε τις προσδοκίες των επιχειρήσεων: δηµιουργία 12 βίντεο ανά χώρα
(συνολικά 60) όπου οι διευθυντές ή ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα περιγράφουν τις προσδοκίες
τους σχετικά µε την ιστοσελίδα της επιχείρησής τους, την ψηφιακή της ταυτότητα και την
στρατηγική της στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

     Συλλογή από ιστορίες επιτυχίας: δηµιουργία 12 βίντεο ανά χώρα (συνολικά 60) µε τις ιστορίες
επιτυχίας των επιχειρηµατιών.

     Δηµιουργία σεναρίων από την πραγµατική ζωή, βασισµένα στα παραπάνω βίντεο.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε την
περίοδο 20 – 21 Ιανουαρίου 2017 στη Φλωρεντία της Ιταλίας και
φιλοξενήθηκε από το PIXEL ένα διεθνές εκπαιδευτικό ινστιτούτο µε
εξειδίκευση στη διεθνή συνεργασία και τη διαχείριση προγραµµάτων. Στη
συνάντηση συµµετείχαν 10 εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων – εταίρων
από την Ελλάδα, Ιταλία, Σκοτία, Ισπανία και Λιθουανία. Την Επιµορφωτική Κιλκίς εκπροσώπησε ο Νίκος
Γεωργιάδης, µέλος της οµάδας Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν
αναλυτικά οι στόχοι του προγράµµατος και τα
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίησή του,
το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα δράσεων, καθώς και ο
καθορισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των εταίρων.

Τέλος, ανανεώθηκε το ραντεβού των εταίρων για το
Νταντί της Σκωτίας στις 17 – 18 Ιουλίου 2017.
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