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Σε αυτό το τεύχος

ΜΑΘΗΜΑ VWBL ΓΙΑ ΕΕΚ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Μάθημα vWBL για 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, έχουμε εργαστεί για τη 
δημιουργία των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών περιεχομένων 
(MOOC) για το μάθημα vWBL. Το μάθημα vWBL έχει σχεδιαστεί 
για να 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 διευκόλυνσης του πλαισίου vWBL, όπως:

• Χρήση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων για την απόκτηση 
ικανοτήτων σε νέες ευκαιρίες στο vWBL

• Συνεργασία των εκπαιδευτικών στην προετοιμασία των 
μαθησιακών εργασιών

• Συνεργασία των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση
• Χρήση ψηφιακών ευκαιριών για γρήγορη ανατροφοδότηση από 

τους μαθητές
• Χρήση διαδικτυακών πληροφοριών, φόρουμ και μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών
• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υφιστάμενων εκπαιδευτικών στη 

διαχείριση και παραγωγή ψηφιακών μέσων
• Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της 

συνεργασίας και της ομαδικής μάθησης
• Στόχοι και σχέδια μαθησιακών δραστηριοτήτων στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση που είναι σαφείς και ανιχνεύσιμοι για 
τους μαθητές

• Διαμορφωτική αξιολόγηση για την υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων με εξατομικευμένη μάθηση

• Δάσκαλοι με ανώτερες δεξιότητες στο εικονικό WBL ως φορείς 
επαγγελματικής βελτίωσης για άλλους δασκάλους/συνομηλίκους

• Παραλλαγές σε μαθησιακά καθήκοντα και αξιολογήσεις
• Ψηφιακές λύσεις που χρησιμοποιούνται για ατομική διαβούλευση.

Το μάθημα vWBL για την ΕΕΚ διατίθεται δωρεάν στα Αγγλικά, 
Πορτογαλικά, Εσθονικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Πολωνικά 
και είναι προσβάσιμο από στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.
vwbl.eu/en/news/course-virtual-wbl-vet-teachers.

Partners

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.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην 
Κύπρο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης « 
Awareness and competences of VET teachers 
on WBL training» πραγματοποιήθηκε στη 
Λευκωσία (Κύπρος) την περίοδο 15-18/11/2021, 
που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από τον 
οργανισμό Eurosuccess Consulting. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι οργανισμοί-
εταίροι από τις ευρωπαϊκές χώρες Πορτογαλία, 
Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία 
είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
προσωπικά την εκπαίδευση και να μοιραστούν 
έτσι τη γνώση και την εμπειρία τους σχετικά 
με τις παιδαγωγικές και τεχνικές πτυχές των 
αποτελεσμάτων του vWBL. 

Όι δραστηριότητες περιελάμβαναν επίσης 
επίσκεψη στο συμβούλιο της εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας και 
συνάντηση με συναδέλφους της Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
( Α ν Α Δ ) . h t t p s : / / v w b l . e u / e n / n e w s / e v e n t -
awareness-and-competences-vet-teachers-wbl-
training.
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Επόμενα βήματα

Πιλοτική εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του vWBL 
 
Πρωτοβουλίες προώθησης 
 
Τελική εκδήλωση 
 
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
 
Σχεδιασμός επακόλουθων 
ενεργειών

Περισσότερες 
πληροφορίες:

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


