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В този брой

VWBL - ОБУЧИТЕЛЕН КУРС 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ПОО

ОБУЧЕНИЕ В КИПЪР

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
VWBL - Обучителен курс  за 
преподаватели в системата на ПОО 

Радваме се да споделим с Вас актуалните новини по проект „vWBL- 
Виртуално обучение в сферата на ПОО“, проект финансиран  по  
програма Еразъм+ . 
Проектът има за цел да предостави персонализирани решения за 
реалните нужди на системата на ПОО в след пандемията от COVID 19. 
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 се допринесе за развитие на 
приобщаващото образование предотвратяване на  опасността от 
изолация на учащите в неравностойно положение.
След последния ни бюлетин работихме по  съдържанието на 
Обучителния курс  за преподаватели в системата на ПОО. Курсът 
vWBL е предназначен да осигури подкрепа за увеличаване на 
уменията на учителите в ПОО за провеждане на онлайн обучение, 
съобразно Рамката на проекта. Например:

• Използване на съвременните цифрови умения за придобиване 
на компетенции за нови възможности при дистанционното 
обучение в сферата на ПОО. 

• Сътрудничество на учителите при подготовката на учебните 
задачи

• Сътрудничество на учителите в рамките на  процеса на 
оценяване

• Използване на цифровите възможности за бърза обратна връзка 
с уюениците и обучаемите

• Използване на онлайн информация, онлайн форуми и социални 
медии за сътрудничество между  учители и обчаеми

• Повишаване на уменията на съвременните учители за 
управление и създаване  на цифрово съдържание

• Подобряване на цифровите умения чрез обучение, 
сътрудничество и взаимно обучение

• Цели и планове на учебните дейности в дистанционното 
обучение

• Формалното  оценяване 
• Вариации в учебните задачи и оценки
• Цифрови решения, използвани за индивидуални консултации

Обучителен курс  за преподаватели в системата на ПОО е достъпен 
на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки 
и полски език и може да бъде намерен на  уебсайта на проект vWBL 
на адрес https://www.vwbl.eu/en/news/course-virtual-wbl-vet-teachers 
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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.

Обучение в Кипър

Обучение на тема „Осведоменост и 
компетенции на учителите от ПОО за 
предоставяне на онлайн обучение“ се 
проведе  15-18/11/2021 г.  – гр. Никозия , Кипър 
. Обучението бе организирано партньора по 
проекта -  Eurosuccess. По време на събитието 
на партньорите от европейските страни 
Португалия, Естония, Италия, България, Кипър 
и Полша имаха възможност лично да проведат 
обучение и да споделят своите знания и опит 
относно . 

педагогическите и технически аспекти на 
онлайн обучението за учиотели от сферата на 
ПОО. Дейностите включваха също посещение 
на Съвета по туризъм в Никозия и срещи с 
колеги от Центъра  за развитие на човешките 
ресурси в Кипър HRDA.
https://vwbl.eu/en/news/event-awareness-and-
competences-vet-teachers-wbl-training.
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Партньори по проект vWBL:
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Следващи стъпки

Пилотна фаза на обучителния 
курс 
 
Инициативи за разпространение 
на резултатите 
 
Заключителна международна 
конференция 
 
Оценка на резултатите 
 
Планиране на последващи 
действия

Допълнителна 
информация:

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


