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Μάθετε περισσότερα για το έργο στη
σελίδα μας στο Facebook και στην

ιστοσελίδα του έργου

learning.skillpics.eu

Αποτελέσματα
Το έργο Skill-Pics είχε
τρία κύρια αποτελέσματα,
ένα από τα οποία ήταν
μια πλατφόρμα ψηφιακής
εκπαίδευσης. Η εγγραφή
και τα μαθήματα στην
πλατφόρμα είναι εντελώς
δωρεάν. Στο MOOC θα
βρείτε τα υπόλοιπα αποτελέσματα του
έργου: μια συλλογή διαδραστικών
γραφημάτων για όσους ενδιαφέρονται να
βελτιώσουν τις εγκάρσιες δεξιότητές τους,
και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για
εκπαιδευτικούς, το οποίο θα τους δώσει
εκπαιδευτικές και ψηφιακές δεξιότητες για
να εργαστούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Στη διαρκώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας,
είναι σημαντικό να εργαζόμαστε για τη
συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων μας
προκειμένου να γίνουμε πιο πολύτιμοι και
προσαρμόσιμοι εργαζόμενοι ή εργοδότες.
Για τον λόγο αυτό, από τον Σεπτέμβριο του
2020, η ομάδα έργου Skill-Pics έχει
επικεντρωθεί στη δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού και ευκαιριών για την ανάπτυξη
βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως
μεταξύ άλλων η ηγεσία, η
επιχειρηματικότητα, ο ψηφιακός
γραμματισμός και η κριτική και δημιουργική
σκέψη.
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Τελευταία Νέα

Αντίο!
Καθώς το έργο φτάνει στους τελευταίους μήνες
του, η ομάδα Skill-Pics συναντήθηκε για τελευταία
φορά δια ζώσης, στις 11 και 12 Οκτωβρίου.
Καθώς ο κύκλος ζωής του έργου φτάνει στους
τελευταίους μήνες υλοποίησης, αυτό δεν σημαίνει
ότι είναι το τέλος. Το Skill-Pics MOOC θα
παραμείνει διαθέσιμο για τα επόμενα χρόνια,
καθώς και η ιστοσελίδα του έργου, όπου μπορείτε
να βρείτε τις πληροφορίες για το πώς να
επικοινωνήσετε με τους οργανισμούς που
εργάστηκαν στο έργο σε περίπτωση
οποιουδήποτε ερωτήματος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η
ομάδα του έργου Skill-Pics παρουσίασε τα
αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου
στους νέους ενήλικες, στους επαγγελματίες ΕΕΚ,
στη γενική κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι εταίροι πραγματοποίησαν πιλοτικές συνεδρίες
όπου έλαβαν ανατροφοδότηση σχετικά με το
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, με στόχο
την παροχή εκπαιδευτικών πόρων με την
καλύτερη δυνατή ποιότητα. Πραγματοποιήθηκαν
επίσης εργαστήρια Skill-Pics σε όλες τις χώρες-
εταίρους, τα οποία είχαν ως στόχο την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και τα
θέματα που πραγματεύεται.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.” Αριθμός έργου 2020-1-AT01-KA202-077956
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