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Skill-Pics MOOC
Τα Διαδραστικά Γραφήματα
του έργου Skill-Pics είναι ήδη
διαθέσιμα. Δοκιμάστε τα αν
θέλετε να βελτιώσετε τις
δεξιότητές σας στην ομαδική
εργασία, την ηγεσία, την
κριτική και δημιουργική
σκέψη, την επίλυση
προβλημάτων, την
καινοτομία, τον κοινωνικό
αντίκτυπο ή τον ψηφιακό
γραμματισμό.

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης

Συλλογή Διαδραστικών
Γραφημάτων

Εάν είστε καθηγητής ΕΕΚ ή
απλώς ενδιαφέρεστε να μάθετε
περισσότερα για τη διαδικτυακή
μάθηση και τον τρόπο
δημιουργίας ψηφιακών πόρων
για τη διδασκαλία, όπως
διαδραστικά infographics, σας
προσκαλούμε να αξιοποιήσετε
το πρόγραμμα
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης
Skill-Pics.

Στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης Skill-
Pics μπορείτε να βρείτε όλα
τα Διαδραστικά Γραφήματα
και το πρόγραμμα
ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να
εγγραφείτε και θα έχετε
δωρεάν πλήρη πρόσβαση σε
όλο το υλικό.

Το Skill-Pics προωθεί την ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων για την
ευημερία στον κόσμο του 21ου αιώνα.

www.skillpics.eu @SkillPicsEducation 

Για να ενημερώνεστε για τα νέα του
έργου,ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο 

Facebook και στην ιστοσελίδα μας.

Επόμενα Βήματα
Λίγους μήνες πριν από το τέλος του έργου, θα
διοργανώσουμε ένα τελικό συνέδριο στην
Αυστρία και ένα εργαστήριο σε κάθε χώρα-
εταίρο: Αυστρία, Ιρλανδία, Τσεχική Δημοκρατία,
Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Πορτογαλία και
Γερμανία. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας
οργανισμό.

Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
Το έργο Skill-Pics έχει πραγματοποιήσει δύο
διαδικτυακές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για
καθηγητές ΕΕΚ. Από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου και
από τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, εκπαιδευτές
ΕΕΚ από όλες τις χώρες εταίρους συμμετείχαν σε
αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις, όπου είχαν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους
ικανότητες, να δοκιμάσουν τους πόρους του έργου
Skill-Pics και να μάθουν, να συζητήσουν και να
μοιραστούν ιδέες και καλές πρακτικές με
επαγγελματίες από άλλες χώρες.

http://www.skillselevationfhb.com/
http://www.jaitek.net/en/
https://www.trainers-alliance.eu/
https://www.bfi-burgenland.at/
https://www.ustanovacallidus.hr/en/home/
https://fipl.euhttps/www.futureinperspective.com/
https://www.innovade.eu/
https://rightchallenge.org/en/

