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«Creating Opportunities Through Mobility

Πρόσκληση σε εκδήλωση ενημέρωσης για το 

Το Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια υλοποίησης

ERASMUS+2022 με τίτλο 

εκδήλωση ενημέρωσης την

αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, 

- Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

- Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένου

σπουδών ή πρόσφατα απ

Το σχέδιο κινητικότητας με τίτλο «

παρακάτω ροές κινητικότητας σπουδαστών

- τη ροή Let the children

δομές προσχολικής αγωγής

Βουκουρέστι (άνοιξη 

Βρεφονηπιοκόμων

- τη ροή Web and video

σε πρωτοπόρες εταιρείες

χρήστη, στο Βελιγράδι

Εφαρμογών Πληροφορικής

- τη ροή 3d modeling and eco

μοντελοποίηση (3dmodeling

εκπαιδευτικά κέντρα και επαγγελματικά εργαστήρια της 

για καταρτιζόμενους της ειδικότητας 

σχεδιασμός αντικειμένου

   ERASMUS+2022«Creating Opportunities Through Mobility
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Πρόσκληση σε εκδήλωση ενημέρωσης για το ERASMUS+

στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού σχεδίου κινητικότητας 

με τίτλο «Creating Opportunities Through Mobility

την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 4μμ. 

αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, σπουδαστές των παρακάτ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 

Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένου

σπουδών ή πρόσφατα απόφοιτοι) 

με τίτλο «Creating Opportunities Through Mobility

παρακάτω ροές κινητικότητας σπουδαστών διάρκειας 15 ημερών: 

Let the children play workshop που αφορά δραστηριότητες μάθησης 

προσχολικής αγωγής διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο 

άνοιξη 2023), για καταρτιζόμενους της ειδικότητας 

Βρεφονηπιοκόμων 

video games development που αφορά δραστηριότητες μάθησης 

εταιρείες αναφορικά με τον καθολικό σχεδιασμό με επίκεντρο τον 

Βελιγράδι(άνοιξη 2023) για καταρτιζόμενους της ειδικότητας 

Εφαρμογών Πληροφορικής 

3d modeling and eco-3d printing workshop που αφορά 

dmodeling) και εκτύπωση (3dprinting) σε εξειδικευμένα 

εκπαιδευτικά κέντρα και επαγγελματικά εργαστήρια της Βαρκελώνης

καταρτιζόμενους της ειδικότητας Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και 

σχεδιασμός αντικειμένου 

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής

Θωμάς Γούβαλης 

Creating Opportunities Through Mobility» 
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+ 

σχεδίου κινητικότητας 

Mobility» διοργανώνει 

 προσκαλεί στην 

παρακάτω ειδικοτήτων: 

Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένου(2ου έτους 

Mobility» προβλέπει τις 

αφορά δραστηριότητες μάθησης σε 

διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο 

της ειδικότητας Βοηθός 

αφορά δραστηριότητες μάθησης 

εδιασμό με επίκεντρο τον 

της ειδικότητας Τεχνικός 

αφορά τρισδιάστατη 

dprinting) σε εξειδικευμένα 

Βαρκελώνης(άνοιξη 2023), 

Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και 

Με εκτίμηση, 

Διευθυντής 

Θωμάς Γούβαλης  


