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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 

To know more and keep up-to-date with the
Skill-Pics project, follow us on our

Facebook Page and Website 

Next Steps
With just a few months left until the end of the
project, we will hold a final conference in
Austria and a Skill-Pics Workshop in every
partner country: Austria, Ireland, Czech
Republic, Spain, Croatia, Cyprus, Portugal,
and Germany.  If you want to participate,
please contact your local organisation.

Training Events
Skill-Pics has held two training events online for
VET tutors. From March 8th to the 10th, and from
May 31st to June 3rd, VET educators from all
partner countries took part in these online events,
where they were able to develop their digital
competences, test the Skill-Pics resources, and
learn, discuss and share ideas and good
practices with professionals from other countries.

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/

