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Αναρτήθηκε από Kilkis24 on Παρασκευή, 21 Απρίλιος, 2017 · Σχολιάστε 

Στο Λίμερικ της Ιρλανδίας πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση συντονισμού του προγράμματος
eLearning από τη Φύση, στο οποίο συμμετέχει η Επιμορφωτική Κιλκίς ως εταίρος, στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την
δεύτερη συνάντηση συντονισμού στη Λιέγη τον περασμένο Οκτώβριο, το εταιρικό σχήμα δούλεψε
μεθοδικά και στοχευμένα για τη προετοιμασία του υλικού που πρόκειται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο
του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε μεγάλο μέρος της παραγωγής εκπαιδευτικών βίντεο τα οποία
έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου. Τα βίντεο δημιουργήθηκαν από τους καθηγητές και
μαθητές που συμμετέχουν στο έργο με την καθοδήγηση των εταίρων του έργου από κάθε χώρα. Τα
βίντεο είναι διαθέσιμα για χρήση από τους εκπαιδευτικούς όλων των χωρών (στα αγγλικά). Το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο των βίντεο σχετίζεται με τη διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων μέσω της
φύσης, το οποίο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές για να εμπλουτίσουν την διαδικασία
μάθησης μέσα στην τάξη.

Στη συνάντηση που έλαβε χώρα στις 3-4 Απριλίου και φιλοξενήθηκε από το Limerick Institute of
Technology (LIT) συμμετείχαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων – εταίρων από την Ελλάδα,
Ιταλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λιθουανία. Την Επιμορφωτική εκπροσώπησε ο
Νίκος Γεωργιάδης, διαχειριστής του προγράμματος. Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Λίμερικ είναι το
τέταρτο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ιρλανδίας με πάνω από 6000 σπουδαστές και 500
άτομα προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η παρουσίαση του οδηγού (προσχέδιο) για καθοδήγηση και
χρήση από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Οδηγός με τίτλο «η καινοτομία στη
διδασκαλία των επιστημονικών μαθημάτων» έχει στόχο να παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους που θα
ενθαρρύνουν την παρακίνηση των μαθητών να ασχοληθούν με τα επιστημονικά θέματα και να
βελτιώσουν τις βασικές τους δεξιότητες στον συγκεκριμένο τομέα.

Η τελευταία συνάντηση έργου, αλλά και η τελική διάσκεψη όπου θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα του έργου, θα πραγματοποιηθούν στο Castelfiorentino της Ιταλίας στις 9 και 10
Οκτωβρίου αντίστοιχα.
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Ρεκόρ αφίξεων καταγράφει η Αθήνα 20 Απριλίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αισιόδοξα στοιχεία για την τουριστική κίνηση της Αθήνας το 2017
εμφανίστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη και του
αντιπροέδρου της Aegean Ευτ. Βασιλάκη. Αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος» κατά 14% στο α' τρίμηνο του 2017 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Τσίπρας στη WSJ: Ήρθε η ώρα να δοθεί στην Ελλάδα χώρος να αναπτυχθεί 20 Απριλίου 2017
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Άρθρο στην εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε ο πρωθυπουργός, με το οποίο
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στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους δανειστές ότι αν συνεχιστεί η διελκυστίνδα μεταξύ
Ευρωπαίων και ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος μόνο ζημιά για την ελληνική οικονομία θα υπάρξει.
Τονίζει ότι πλέον η Ελλάδα μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης.
Αναστασιάδης: Καλό το κλίμα, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα 20 Απριλίου 2017
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Με καθυστέρηση μιας ώρας ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου
Αναστασιάδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί λόγω ατυχήματος που είχε η
σύζυγος του δεύτερου. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι υπάρχουν
ακόμη σημαντικές διαφορές.
Εκτός κούρσας ο Αχμαντινετζάντ, «άκυρη» η υποψηφιότητά του 20 Απριλίου 2017
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Το εκλογικό συμβούλιο ακύρωσε την υποψηφιότητα του Μαχμούντ
Αχμαντινετζάντ για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου. Στην κούρσα για τη διεκδίκηση του
θώκου μένουν ο μετριοπαθής Χασάν Ρουχανί και σκληροπυρηνικός κληρικός Εμπραχίμ Ραΐσι,
του κλίματος του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Σοβαρές αδυναμίες στη φιλοξενία προσφυγόπουλων 20 Απριλίου 2017
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σε έκθεση ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει σοβαρές αδυναμίες στη
φιλοξενία παιδιών προσφύγων και μεταναστών, ενώ αναφέρει στοιχεία, παρατηρήσεις και
προτάσεις σχετικά με τον εντοπισμό και την καταγραφή του πληθυσμού των παιδιών που
μετακινούνται από τρίτες χώρες.
Ρυμουλκείται στην Άνδρο το δεξαμενόπλοιο «USICHEM» 20 Απριλίου 2017
ΕΛΛΑΔΑ Ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης, η ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου «USICHEM»,
σημαίας Μάλτας, από το ρυμουλκό «Ιόνιον Πέλαγος», σημαίας Παναμά, με κατεύθυνση βόρεια
της Ανδρου. Ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της
Ρόδου, εκδηλώθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο.
Δεύτερη διαδοχική ήττα του ΠΑΟ από τη Φενερμπαχτσέ 20 Απριλίου 2017
ΜΠΑΣΚΕΤ Οι «πράσινοι» πάλεψαν μέχρι τέλους με στόχο την ισοφάριση, αλλά έχασαν με 75-
80 στο ΟΑΚΑ από την Φενερμπαχτσέ, η οποία κατάφερε να σπάσει και για δεύτερη φορά την
έδρα του ΠΑΟ. Η υπόθεση πρόκριση στο φάιναλ φορ της -για πρώτη φορά από το 2012-
φαίνεται να απομακρύνεται.
Χρυσαυγίτικη επίθεση με πέτρες εναντίον καταυλισμού στη Χίο 20 Απριλίου 2017
ΕΛΛΑΔΑ Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, αφού μέλη της Χρυσής Αυγής πέταξαν ξανά
σήμερα πέτρες στον καταυλισμό προσφύγων της Σούδας. Ωστόσο, η αστυνομία προχώρησε σε
επτά προσαγωγές μεταναστών. Νωρίτερα, χρυσαυγίτες είχαν επιτεθεί στον αστυνομικό
διευθυντής του νησιού.
Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση στα Ηλύσια Πεδία 20 Απριλίου 2017
ΕΥΡΩΠΗ Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα
από πυροβολισμούς στο κέντρο του Παρισιού, στην περιοχή των Ηλύσιων Πεδίων. Την ευθύνη
της επίθεσης ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Τα στοιχεία του δράστη έχει η αστυνομία. Σταματά
η προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία για τις εκλογές της Κυριακής.
«Τέλος η ελεύθερη μετακίνηση» της Ε.Ε. στη Βρετανία 20 Απριλίου 2017
ΕΥΡΩΠΗ Αυλαία για την προεκλογική εκστρατεία ενόψει της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες
στις 8 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Βρετανίδα πρωθυπουργός θα δεσμευτεί ότι θα
σταματήσει η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα. Ο
Κόρμπιν εμφανίζεται ως ο υπέρμαχος των μη προνομιούχων έναντι του κατεστημένου. Δεν θα
είναι υποψήφιος ο […]

 tvxs

Δικός μας μαχητής ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι, λέει το Ισλαμικό Κράτος 20 Απριλίου
2017
Facebook true true Το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε την ταυτότητα του ενός δράστη της
επίθεσης στο Παρίσι Το Ισλαμικό Κράτος ευθύνεται για την ένοπλη επίθεση στο κέντρο του
Παρισιού που κόστισε τη ζωή σε έναν αστυνομικό και τραυμάτισε άλλους δύο σοβαρά, ανέφερε
το Amaq, που παίζει το ρόλο του επίσημου μέσου προπαγάνδας της τζιχαντιστικής οργάνωσης.
Μάλιστα […]
Ολάντ: Όλα τα στοιχεία δείχνουν τρομοκρατική επίθεση 20 Απριλίου 2017
Facebook true true "Θα βρισκόμαστε σε άκρα επαγρύπνηση" Όλα τα στοιχεία που αφορούν την
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ένοπλη επίθεση σε αστυνομικούς στο Παρίσι υποδεικνύουν ότι πρόκειται για επίθεση που
σχετίζεται με την τρομοκρατία, δήλωσε ό γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, προσθέτοντας ότι
οι δυνάμεις ασφαλείας θα παραμείνουν σε κατάσταση επαγρύπνησης κατά τις επικείμενες
προεδρικές εκλογές. διαβάστε περισσότερα
Σκοτώθηκε σε τροχαίο Ολυμπιονίκης του Πεκίνου 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Σκοτώθηκε σε τροχαίο Ολυμπιονίκης του Πεκίνου Ο Ζερμέν Μέισον,
«ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο άλμα εις ύψος στο Πεκίνο το 2008, σκοτώθηκε σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Κίνγκστον, στην Τζαμάικα. Αυτό ανακοινώθηκε από την
τοπική αστυνομία, με τη διευκρίνιση ότι νωρίς σήμερα το πρωί ο 34χρονος Μέισον έχασε τον
έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε. διαβάστε […]
Τραμπ για ένοπλη επίθεση στο Παρίσι: Η τρομοκρατία δεν τελειώνει ποτέ 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Τραμπ για ένοπλη επίθεση στο Παρίσι: Η τρομοκρατία δεν τελειώνει ποτέ Τα
συλλυπητήριά του στον λαό της Γαλλίας έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά
τους πυροβολισμούς στο κέντρο του Παρισιού. «Φαίνεται σαν ακόμα μία τρομοκρατική
επίθεση» είπε και πρόσθεσε «δεν τελειώνει ποτέ». «Πρέπει να είμαστε δυνατοί» δήλωσε ο
Τραμπ.
ΟΗΕ για Βενεζουέλα: Να σταματήσουν οι συγκρούσεις, να αρχίσει ο διάλογος 20 Απριλίου
2017
Facebook true true ΟΗΕ για Βενεζουέλα: Να σταματήσουν οι συγκρούσεις, να αρχίσει ο
διάλογος Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη στην Βενεζουέλα να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
αποτραπούν περαιτέρω συγκρούσεις στις βίαιες διαδηλώσεις και ζήτησε να ξαναρχίσει ο
πολιτικός διάλογος. «Απευθύνουμε έκκληση για την […]
Αναστασιάδης μετά την συνάντηση με Ακιντζί:Παραμένουν οι διαφορές 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Παραμένουν σημαντικές διαφορές, δηλώνει ο Αναστασιάδης μετά την
συνάντηση με τον Ακιντζί Παραμένουν σημαντικές διαφορές, δήλωσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση που
είχε το βράδυ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. «Συνεπώς δεν επιθυμώ να
δημιουργώ εικόνες οι οποίες αποπνέουν είτε αισιοδοξία είτε απαισιοδοξία», […]
Συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ στην Ουάσινγκτον στα μέσα Μαΐου 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ στην Ουάσινγκτον στα μέσα Μαΐου Ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό
ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον στις 16 και 17 Μαΐου. Πρόκειται για την
πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών, έπειτα από την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου τον
Ιανουάριο.
Μοσκοβισί: Επίτευξη συμφωνίας στο ελληνικό πρόγραμμα μέχρι τις 22 Μαΐου 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Μοσκοβισί: Επίτευξη συμφωνίας στο ελληνικό πρόγραμμα μέχρι τις 22 Μαΐου
Την αισιοδοξία του για ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος
έως τις 22 Μαΐου εξέφρασε την Πέμπτη ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιέρ Μοσκοβισί, μιλώντας σε εκδήλωση του Peterson
Institute for International Economics στη Ουάσινγκτον με τίτλο […]
Γιατί οι Τούρκοι της Γερμανίας ψήφισαν «ναι»; 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Γιατί οι Τούρκοι της Γερμανίας ψήφισαν «ναι»; Σχεδόν 450.000 Τούρκοι της
Γερμανίας ψήφισαν «ναι» στο τουρκικό δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής. Γιατί;
Αρνούνται την ενσωμάτωσή τους στη γερμανική κοινωνία, η πολιτική κοινωνικής ένταξης
απέτυχε ή μήπως όχι; διαβάστε περισσότερα
Τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι: Νεκρός ένας αστυνομικός και ο δράστης [Βίντεο και
Φωτογραφίες] 20 Απριλίου 2017
Facebook true true Έκτακτη Είδηση Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο
κέντρο του Παρισιού, στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας
αστυνομικός, ενώ οι πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό αστυνομικό δεν επιβεβαιώνονται από
το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο όπως ανακοινώθηκε δύο ακόμη αστυνομικοί
έχουν τραυματιστεί και βρίσκονται σε σοβαρή […]
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Από την ανάγνωση της ζωής των Ρομά στην απόγνωση της καθημερινότητάς της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού
5ο Φεστιβάλ Σεξουαλικότητας: Κάλεσμα για συγγραφή παραμυθιών και για φωτογραφίες με
θέμα «Γυναίκες με Τρίχες»
Ανοιχτό Κάλεσμα για τη διοργάνωση του 1ου αυτo-οργανωμένου Thessaloniki Pride
Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Ανοικτό Τουρνουά Σκάκι στη ΔΕΘ
Τι είναι η Τέχνη για τον λαό των Ζαπατίστας; Της Άννας Μαρίας Αρβανιτίδου
Τροχαίο με αρκούδα –Απαραίτητα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τον άξονα ΚΑ45
Σε απεργία πείνας εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, πολιτική ελίτ και αριστερά: Τσίπρα θεέ, πάρε τη ΠΑΕ. Του Μανόλη Ντουντουνάκη
Ερντογάν: Ένας «Σουλτάνος με πήλινα πόδια»
«Τα Δάση της Σιβηρίας», του Σαφί Νεμπού
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Survivor: Αυτός δεν θα λείψει καθόλου στον Ντάνο! 21 Απριλίου 2017
Το ομολόγησε στην κάμερα ο αγαπημένος του κοινού
Survivor: Η υπέρτατη ατάκα του Μπο στον Χούτο! 21 Απριλίου 2017
Κι όμως το είπε!
Euroleague: Eτοιμάζεται για το 2-0 ο Ολυμπιακός 21 Απριλίου 2017
Τη δεύτερη νίκη του στη σειρά με την Εφές Αναντολού…
Παναθηναϊκός Superfoods-Φενέρμπαχτσε: Πήγαν… στράφι τα καρφώματα (vid) 21 Απριλίου
2017
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού Superfoods έβγαλαν πάθος στο παρκέ, είχαν…
Η «έκρηξη» του Πασκουάλ (pics) 21 Απριλίου 2017
Ο Τσάβι Πασκουάλ έγινε έξαλλος με ορισμένες από τις αποφάσεις…
Οι Γκρίζλις είναι ακόμα εδώ! 21 Απριλίου 2017
Το Μέμφις επικράτησε του Σαν Αντόνιο με 105-94 στο Μέμφις…
Έξαλλοι στην ΑΕΚ για Σεμπά! 21 Απριλίου 2017
Εκνευρισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της Ένωσης μετά και την εξέλιξη…
Survivor: Φοβερή αποκάλυψη Χανταμπάκη για Ντάνο! 21 Απριλίου 2017
Και όμως κανείς δεν περίμενε αυτή την αντίδραση από τον…
Survivor: Πότε φεύγει ο Ρουβάς για τον Άγιο Δομίνικο; Θα πάρει μέρος στα αγωνίσματα; 21
Απριλίου 2017
Το ότι ο Σάκης Ρουβάς θα πάει στον Άγιο Δομίνικο…
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4) 21 Απριλίου 2017
Το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές για…
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