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Μέσα σε αυτό το θέμα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΕΚ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VWBL

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Οδηγός για Εκπαιδευτικούς ΕΕΚ 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας ορισμένα 
νέα για το έργο vWB.
Το vWBL - Virtual Work-Based Learning, 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.
Από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, σχεδιάσαμε τον Όδηγό για 
Εκπαιδευτικούς ΕΕΚ στο εικονικό WBL, με βάση τα αποτελέσματα 
μιας ειδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην αρχή των 
δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό νέων αναγκών και ζητημάτων 
στην ψηφιακή εκπαίδευση της ΕΕΚ. Δάσκαλοι και εμπειρογνώμονες 
ΕΕΚ στην Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την 
Κύπρο και την Πολωνία συνέβαλαν στην εκτεταμένη έρευνα του 
έργου, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται ως ανοιχτά 
δεδομένα στον Όδηγό για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ στο εικονικό WBL.
Ό Όδηγός παρουσιάζει δηλώσεις, πρότυπα και κριτήρια, ορίζοντας 
πτυχές που θα υποστηρίξουν τους δασκάλους/εκπαιδευτές ΕΕΚ 
στο σχεδιασμό της εικονικής μάθησης βάσει εργασίας και τη χρήση 
της προτεινόμενης κατάρτισης, όπως:

• σχεδιασμός της επιμελητείας του vWBL, ορίζοντας στόχους, 
περιεχόμενο, στρατηγικές μάθησης και σύστημα αξιολόγησης.

• δημιουργία του μαθησιακού περιεχομένου που θα συμβάλει 
από κοινού στην προσομοίωση της πρακτικής.

• εργασίες και αξιολογήσεις σχεδιασμού και διαχείρισης.
• λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα 

και τη χρηστικότητα του συστήματος διαχείρισης μάθησης,
• κατανόηση και υιοθέτηση κινητοποιητικών στρατηγικών για 

την ενθάρρυνση των μαθητών ΕΕΚ να εξασκήσουν το εικονικό 
WBL.

Κάθε δήλωση, πρότυπο και σύσταση που προτείνεται στον Όδηγό 
vWBL βασίζεται στη διαβούλευση με έμπειρους επαγγελματίες 
ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου Πορτογαλία, Εσθονία, 
Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία που διεξήχθη στην αρχή 
του έργου.
Ό Όδηγός vWBL είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, 
Εσθονικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά και Πολωνικά. Δείτε 
τον Όδηγό τώρα εδώ:  https://www.vwbl.eu/en/news/guide-vet-
teachers-virtual-wbl
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Το πλαίσιο του έργου vWBL

Τα αποτελέσματα της έρευνας vWBL παρείχαν 
επίσης σημαντικές πληροφορίες για τη 
δημιουργία του πλαισίου vWBL, το οποίο 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα βασικά στοιχεία 
και παράγοντες διευκόλυνσης:
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ

• Διδάσκοντας και μαθαίνοντας
• Εκτίμηση
• Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
• Εξοπλισμός και σύνδεση

ΠΑΡΑΓΌΝΤΕΣ ΔΙΕΎΚΌΛΎΝΣΗΣ
• ΠΌΛΙΤΙΚΗ – Συστάσεις της ΕΚ για την ΕΕΚ και 

τις εθνικές πολιτικές
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – κατάλληλη διαχείριση σε 

επίπεδο συστήματος ΕΕΚ και ιδρύματος 
(σχολείου).

• ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑ – συνεργασία μεταξύ μεντόρων, 
δασκάλων, μαθητών

Το πλαίσιο vWBL θα υποστηρίξει την ακόλουθη 
δημιουργία του μαθήματος vWBL για ΕΕΚ.

Αξιολόγηση του Οδηγού από εμπειρογνώμονες ΕΕΚ

Η κοινοπραξία του vWBL επικοινώνησε τον Νοέμβριο του 2021 με εκπαιδευτές ΕΕΚ και τους 
ζήτησε να αξιολογήσουν τον Όδηγό για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ. Συνολικά, 30 εκπαιδευτές ΕΕΚ 
διάβασαν τον Όδηγό και παρείχαν τα σχόλιά τους και τη συμβολή τους για βελτίωση.

Τα περισσότερα σχόλια των εκπαιδευτικών είναι πολύ θετικά: 
«Ό Όδηγός έχει μια σαφή δομή και είναι εύκολο να ακολουθηθεί»:
«Ό Όδηγός είναι πρακτικός και απευθύνεται αποτελεσματικά στους τελικούς 
χρήστες»
«Το μήκος των μαθημάτων επαρκεί για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
θέματος»

Αυτά είπαν οι ειδικοί σχετικά με τη γενική αξιολόγηση:
«Ένας πολύ περιεκτικός οδηγός. Ωραία δουλειά!”
«Πιστεύω ότι έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν έχω τίποτα να προσθέσω»
 «Είναι συγκεκριμένο, δεν έχω τίποτα να προσθέσω»
 «Καλά αναλυμένο και γραμμένο»
«Πολύ καλή και ολοκληρωμένη δουλειά»
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Επόμενα βήματα

Μάθημα vWBL για ΕΕΚ

Το μάθημα vWBL θα παρέχει υποστήριξη στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
ΕΕΚ σχετικά με τη χρήση του εικονικού WBL, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών 
που αποτελούν τα βασικά στοιχεία και τους 
παράγοντες ενεργοποίησης του πλαισίου vWBL.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 
Κύπρο

Τον Νοέμβριο του 2021 θα διοργανωθεί στην 
Κύπρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης 
«Awareness and competences of VET teachers 
on WBL training».

Περισσότερες 
πληροφορίες:

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


