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Вътре в този въпрос

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА VWBL 

КАКВО сме постигнали до момента? 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Представяне на проекта vWBL

vWBL – Виртуалното  обучение ш системата на ПОО, 
проект финансиран  по  Еразъм+ . Проектът има за цел 
да предостави персонализирани решения за реалните 
нужди на системата на ПОО в след пандемията от 
COVID 19.

vWBL ще предложи онлайн уроци, позволяващи обмен 
на проктически опит, в ситуация на невъзмовжост за 
осъществяване на учебния процес на живо в класната 
стая.

Проектът vWBL има за цел да развие компетенциите 
на учителите от ПОО, за подбряване на  
ефективността онлайн обучението, както и  да развие 
компетенциите на учителите  за създаване на на 
собствени онлайн уроци. 

Проектът ще предложи специално обучение на 
учителите в ПОО за използване на онлайн платформи 
и разработване на учебно съдървание, за целите на 
ПОО и дистанционното обучение. 

Проектът ще се допринесе за развитие на 
приобщаващото образование предотвратяване на  
опасността от изолация на учащите в неравностойно 
положение. 

Партньори 

EPRALIMA Escola profissional do Alto 
Lima - Cooperativa de interesse publico e 
responsabilidade limitada, Portugal

Kuressaare Ametikool (KRTC), Estonia

JANUS Ltd, Italy

The University of Naples Federico II, Italy

IPCP, Bulgaria

Eurosuccess Consulting  (EUROSC), Cyprus

OIC Poland Foundation, Poland
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Колекция от най-добри практики

Екипът на проекта извърши оценка и подбор 
на  добри практики от страните партньори. 
Подборът включва:

• Съществуващи модули за обучение / други 
форми на учебни материали за ученици във 
виртуално базирани програми в системата 
на  ПОО в Европа;

• Вътрешнофирмени програми за обучение 
/ модули за обучение / други форми за 
обучение;

• Програми, инициативи, политики в области 
на виртуалното ПОО;

• Съществуващ експертен опит 
дистанционното преподаване и обучение в 
системата на ПОО.

Онлайн среща на партньорите по 
проекта

Проект vWBL стартира на 1 септември 2020 
г. Първата среща на партньорите се проведе 
онлайн на 14 януари 2021 г.

Дневният ред на срещата включваше 
презентации на партньорите,  разпределяне 
на отговорностите за всички проектни 
дейности,  дискусии относно мерките за 
противодействие, които се прилагат в 
практиката, за да се гарантира напредък на 
проекта.

Екипът по пректа ще проведе  проучвания 
в Португалия, Естония, Италия, България, 
Кипър и Полша, с цел установяване на новите 
нужди и настоящите проблеми пред ПОО по 
отношение на  дистанционното обучение .

КАКВО сме постигнали до 
момента?

Среща за наблюдение

В рамките на проекта vWBL,  всички партньори 
ще проведат контролна среща за обсъждане на 
текущата ситуация и оценка на напредъка на 
проекта.

Проучване в страните партньори  по проекта

Екипът на проекта ще проучи потенциалните промени в икономическите и социалните 
приоритети и ще ги свърже с  нуждите/очакванията на ПОО в ситуацията след 
пандемията, чиито характеристики са само прогнозирани към момента на изготвяне 
на наличното предложение.
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Втора международна  среща в 
рамките на проект vWBL

На 21 май ще се проведе онлайн среща на 
партньорите в рамките на проект vWBL.
В началото на проекта бе обсъден  
въпроса за идентифициране на нуждите и 
текущите проблеми пред професионалното 
образование и обучение (ПОО). Предвижда се 
участието на учители и експерти в областта 
на  ПОО  от Португалия, Италия, Естония, 
България, Кипър и Полша.
Целта на въпросника е  да се проучат 
потенциалните икономически промени и 
социалните приоритети, както и бъдещите  
нужди на ПОО след пандемията.
Извършеното проучване ще бъде 
публикувано на уебсайта на проекта ( https://
www.vwbl.eu/ ).
Според предварителните резултати  90% от 
респондентите не са имали предишен опит 
с дистанционно обучение , но по време 
на периода на пандемия са провеждали 
дистанционно обучение.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Ръководството за учители в ПОО

Въз основа на резултатите от проучването,  
през следващите  месеци,  партньорите по 
проект  vWBL ще разработят „Ръководство за 
учители от ПОО‘‘.
Ръководството ще бъде публикувано на 
английски езика като и  всички езици на 
партньорите по проекта.  Ръководството 
ще бъде безплатно , с отворен достъп  за  
изтегляне .

Оценка на Ръководството от 
национални експерти

Националните експерти , участвали в 
изследователската фаза на проекта , ще 
имат възможност да дадат своята оценка за  
Ръководството .

Допълнителна   
информация :

www.vwbl.eu
info@vwbl.eu
https://www.facebook.com/virtualWBL
https://twitter.com/virtualWBL


