
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018, 8:00:30 πμ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο (0 ψήφοι)

Κυριακή, 12 Μάρτιος 2017 20:11

Επιμορφωτική Κιλκίς: Work Based Learning 2.0 στο πλαίσιο
του Erasmus+
Γράφτηκε από τον Eidisis.gr

μέγεθος γραμματοσειράς ! " Εκτύπωση E-mail Έκθεση εικόνων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

     

- Εκπαίδευση Αρχική

Αναζήτηση...

http://www.eidisis.gr/author/42-eidisisgr.html
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=109780:epimorfotiki-kilkis-work-based-learning-2-0-sto-plaisio-tou-erasmus&Itemid=216&tmpl=component&print=1
http://www.eidisis.gr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jm-hot-news&link=d428c1c6065a7a02110000ecd4f2673f840ebe15
http://www.eidisis.gr/ekpaideysi/epimorfotiki-kilkis-work-based-learning-20-sto-plaisio-toy-erasmus.html#itemImageGalleryAnchor
http://www.eidisis.gr/media/k2/items/cache/6ca355da13dc5d2952a445bf46c8cb1c_XL.jpg
http://www.eidisis.gr/dimosiografikos-organismos-kilkis.html
http://www.facebook.com/eidisis.gr
http://twitter.com/EidisisGr
http://www.youtube.com/user/eidisisgr
http://www.eidisis.gr/diafora/rss.html
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/#
http://www.eidisis.gr/#


Tweet

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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