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Μέσα σε αυτό το θέμα

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΕΡΓΟ VWBL 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΜΑΣ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ

Εισαγωγή στο έργο vWBL 

Το vWBL - Virtual Work-Based Learning, είναι ένα 
ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, 
κι επικεντρώνεται στην παροχή εξατομικευμένων 
λύσεων στις πραγματικές ανάγκες των συστημάτων 
ΕΕΚ στις επερχόμενες ευρωπαϊκές κοινωνίες μετά την 
πανδημία, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μάθηση με βάση την 
Εργασία (WBL) ως βασικό συστατικό της ΕΕΚ, έχοντας 
επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κοινωνική απόσταση που 
επιβλήθηκε και στη διδασκαλία της ΕΕΚ κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας.

Το vWBL θα προτείνει όχι μόνο εικονικές καταστάσεις 
που επιτρέπουν τη μεταφορά εναλλακτικής εμπειρίας 
στην πρακτική όταν υπάρχουν εμπόδια στην πραγματική 
μάθηση με βάση την εργασία.
Επιπρόσθετα, το έργο vWBL θα εστιάσει ιδιαίτερα 
στις ικανότητες των εκπαιδευτικών ΕΕΚ ώστε αυτοί 
να γνωρίζουν την πιθανή αποτελεσματικότητα του 
εικονικού vWBL (εικονική μάθηση βάσει εργασίας) και 
να αναπτύξουν ικανότητες για τη δημιουργία των δικών 
τους προσομοιώσεων που επηρεάζουν το WBL.
Το έργο θα προτείνει ειδική κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς 
ΕΕΚ σχετικά με το εικονικό vWBL.

Επιπλέον, η εκπαίδευση vWBL θα δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στο θέμα του ψηφιακού χάσματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης όλης της 
απαραίτητης υποστήριξης για την ενημέρωση των 
καθηγητών ΕΕΚ σχετικά με το θέμα της δημιουργίας 
vWBL που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές 
με κακή ψηφιακή σύνδεση ή συσκευή.
Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση 
της ένταξης και στην πρόληψη του κινδύνου κατηγορίες 
μαθητών να μειονεκτούν ή να αποκλειστούν από τη 
μάθηση.

Η κοινοπραξία

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



w w w.v wbl .eu

2020-1-PT01-KA202-078845

The European Commission support for the

production of this publication does not constitute

an endorsement of the contents which refl ects the

views only of the authors, and the Commission

cannot be held responsible for any use which may be

made of the information contained therein.

Συλλογή καλών πρακτικών

Εκτός από μια έρευνα που έχει γίνει, η ομάδα του του 
vWBL θα αναζητήσουν δείγματα καλών πρακτικών.
Τα δείγματα καλών πρακτικών εστιάζονται στη 
συλλογή πρακτικών που είναι χρήσιμες, κατάλληλες 
και σχετικές με την ομάδα-στόχο των μαθητών/
εκπαιδευόμενων. 
Όι καλές πρακτικές του vWBL εστιάζουν:

• υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης βέλτιστων 
πρακτικών / εκπαιδευτικές ενότητες / άλλες 
μορφές εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές στην 
εικονική ΕΕΚ που βασίζεται στην εργασία 

• υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης καλών 
πρακτικών εντός της εταιρείας / εκπαιδευτικές 
ενότητες / άλλες μορφές κατάρτισης

• υφιστάμενα υλικά καλών πρακτικών, προγράμματα, 
πρωτοβουλίες, πολιτικές στον τομέα της εικονικής 
ΕΕΚ που βασίζεται στην εργασία

• υπάρχοντα δείγματα καλών πρακτικών για την 
κατανόηση της τεχνογνωσίας στην εικονική 
διδασκαλία και μάθηση με βάση την εργασία.

Διαδικτυακή εναρκτήρια 
συνάντηση με την ομάδα του έργου 

Το vWBL ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η 
εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά στις 14 Ιανουαρίου 2021.
Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε 
τις παρουσιάσεις των εταίρων-οργανισμών που είναι 
υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα και αποτελέσματα 
του έργου, με λεπτομερείς συζητήσεις των 
συμμετεχόντων, ειδικά για τα αντίμετρα που πρέπει 
να εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί η πρόοδος του 
έργου στην τρέχουσα κατάσταση πανδημίας στις 
χώρες του έργου.
Η ομάδα που υλοποιεί το vWBL - Virtual Work-Based 
Learning για προσομοίωση πραγματικών εμπειριών 
στην ψηφιακή εκπαίδευση ΕΕΚ θα πραγματοποιήσει 
μια έρευνα μεγάλης κλίμακας στην Πορτογαλία, την 
Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την 
Πολωνία, με στόχο τον εντοπισμό νέων αναγκών και 
προβλημάτων στην ΕΕΚ ψηφιακή εκπαίδευση.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Συνάντηση παρακολούθησης

Στο πλαίσιο του έργου vWBL – Virtual Work-Based 
Learning για προσομοίωση πραγματικής εμπειρίας στην 
ψηφιακή εκπαίδευση ΕΕΚ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
παρακολούθησης τον Απρίλιο, με όλους τους εταίρους για 
να συζητηθεί η κατάσταση και να αξιολογηθεί η πρόοδος 
του έργου.

Έρευνα στις συμμετέχουσες χώρες

Η ομάδα του έργου θα διερευνήσει τις πιθανές αλλαγές των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων 
και τις σχετικές ανάγκες/προσδοκίες στην εκπαίδευση ΕΕΚ στη μεταπανδημική κατάσταση, τα 
χαρακτηριστικά της οποίας απλώς προβλέπονται τη στιγμή που θα εκπονηθεί η παρούσα πρόταση. 
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Δεύτερη διακρατική συνάντηση 
στο πλαίσιο του έργου vWBL

Στις 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή 
συνάντηση στο πλαίσιο του έργου vWBL.
Στην αρχή του έργου δημιουργήθηκε ένα 
ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό 
των ψηφιακών αναγκών και ζητημάτων στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), με 
τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ειδικών ΕΕΚ στην 
Πορτογαλία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, 
την Κύπρο και την Πολωνία. 
Ό στόχος του ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει 
πιθανές οικονομικές αλλαγές και κοινωνικές 
προτεραιότητες και ανάγκες και προσδοκίες που 
σχετίζονται με την ΕΕΚ σε μια μεταπανδημική 
κατάσταση.
Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε θα δημοσιευτεί 
πολύ σύντομα στην ιστοσελίδα του έργου 
(https://www.vwbl.eu). Έχουν προκύψει ορισμένα 
αποτελέσματα, για παράδειγμα, το 90% των 
ερωτηθέντων δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία 
με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά κατά την 
περίοδο της πανδημίας βελτίωσαν την εμπειρία τους 
στην ηλεκτρονική εκπαίδευση
.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Οδηγός για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ

Τους επόμενους μήνες, η ομάδα του vWBL πρόκειται 
να σχεδιάσει τον Όδηγό για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για 
εικονικό WBL, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.
Ό Όδηγός θα δημοσιευτεί στα Αγγλικά και σε όλες 
τις γλώσσες των συνεργατών. Θα είναι διαθέσιμο 
στον ιστότοπο του έργου, με ανοιχτή πρόσβαση, 
εκτυπώσιμο και δυνατότητα λήψης.

Αξιολόγηση του Οδηγού από 
εθνικούς εμπειρογνώμονες

Όι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην 
ερευνητική φάση του έργου θα έχουν την ευκαιρία 
να αξιολογήσουν τον Όδηγό.

Περισσότερες  
πληροφορίες:

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


