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πηγή agelioforos, edugate.gr
Από το 2006 έως σήμερα οι θέσεις εκπαίδευσης στα ΚΕΕ του νομού Θεσσαλονίκης έχουν
αγγίξει τις 11.100

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ 31 νέων προγραμμάτων
διάρκειας 25 ωρών, τα οποία στοχεύουν στην επικαιροποίηση και αναβάθμιση των
υπαρχουσών δεξιοτήτων.

Το ΚΕΕ ανατολικής Θεσσαλονίκης υλοποιεί συνολικά 15 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για
ενήλικες που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες: τοπική Ιστορία, αγγλικά στο εργασιακό
περιβάλλον, αγγλικά στον τουρισμό, γαλλικά στον τουρισμό, ιταλικά στο εργασιακό
περιβάλλον, ιταλικά στον τουρισμό,
περιβάλλον - οικολογία, πληροφορική VI: δυναμικές εφαρμογές παγκόσμιου ιστού,
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρήση νέων τεχνολογιών στις
επιχειρήσεις, σωματική και ψυχική υγεία, φωτογραφία, πολιτιστικός τουρισμός εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ψυχαγωγία και ενημέρωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η κατάταξη στα τμήματα μάθησης θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις των
υποψηφίων, ενώ η έναρξη των μαθημάτων θα ξεκινήσει μόλις συμπληρωθεί ο
προβλεπόμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο ΚΕΕ
ανατολικής Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 8, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310/219.939) και στα κατά
τόπους γραφεία των δήμων Αγίου Παύλου, Απολλωνίας, Βασιλικών, Επανομής, Θερμαϊκού,
Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμαριάς, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Μαδύτου, Μηχανιώνας,
Μίκρας, Πανοράματος, Πυλαίας, Τριανδρίας, Χορτιάτη) μέχρι και την Παρασκευή 19
Μαρτίου.
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Δυτική Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, 16 προγράμματα αντίστοιχης διάρκειας υλοποιεί το ΚΕΕ δυτικής
Θεσσαλονίκης και αφορούν τις θεματικές ενότητες: αγγλικά στον τουρισμό ή στο
εργασιακό περιβάλλον, γερμανικά στον τουρισμό ή στο εργασιακό περιβάλλον, γαλλικά
στον τουρισμό ή στο εργασιακό περιβάλλον, ιταλικά στον τουρισμό ή στο εργασιακό
περιβάλλον
, οργάνωση και διοίκηση
επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, λαογραφία: παραδοσιακός πολιτισμός, τοπική Ιστορία, φυσικό
περιβάλλον και προστασία του, σωματική και ψυχική υγιεινή, διατροφή, ψυχαγωγία και
ενημέρωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών - διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για
αρχαρίους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 26
Μαρτίου στα γραφεία του ΚΕΕ (Χρ. Σμύρνης 20, τηλ. 2310/587.004) ή στα κατά τόπους
καθορισμένα σημεία υποβολής αιτήσεων των δήμων του νομού δυτικής Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν και
φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στοιχεία

Από το 2006 έως σήμερα οι θέσεις εκπαίδευσης στα ΚΕΕ του νομού Θεσσαλονίκης έχουν
αγγίξει τις 11.100. Η ανταπόκριση του κόσμου, μάλιστα, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική κατά
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου 2008 - 2009, όπου οι εκπαιδευόμενοι ανήλθαν
στους 5.820.
Σχετικό θέμα http://www.edugate.gr/content/epimorfotika-programmata-gia-enilikes-diarkeias25-oron-apo-kee-anatolikis-thessalonikis
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