
w w w.v wbl .eu

NEWSLETTER 
WYDANIE NR 3, 2/2022
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KURS „ZDALNE NAUCZANIE W MIEJSCU 
PRACY W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU 
ZAWODOWYM”

SZKOLENIE NA CYPRZE

NASTĘPNE DZIAŁANIA

Kurs „Zdalne nauczanie w miejscu pracy 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym” 

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami najświeższymi informacjami 
na temat projektu vWBL.
Projekt vWBL – Zdalne nauczanie w ramach kształcenia i szkolenia 
zawodowego w miejscu pracy jest europejskim projektem finansowanym 
w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest dostarczenie 
rozwiązań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb systemu kształcenia 
i szkolenia zawodowego w postpandemicznej społeczności europejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w miejscu pracy, będącym 
kluczowym elementem kształcenia i szkolenia zawodowego, które zostało 
szczególnie dotknięte przez pandemię i dystans społeczny.
Od momentu wydania ostatniego newslettera pracujemy nad stworzeniem 
treści MOOC do kursu vWBL. Kurs vWBL ma na celu wspieranie nauczycieli 
kształcenia i szkolenia zawodowego w podnoszeniu umiejętności w zakresie 
zdalnego nauczania  w miejscu pracy, w tym wszystkich aspektów, które są 
głównymi elementami i czynnikami wspomagającymi strukturę vWBL, tj.:

• Wykorzystanie umiejętności cyfrowych do zdobycia nowych 
kompetencji w zakresie zdalnego nauczania w miejscu pracy

• Współpraca nauczycieli w przygotowywaniu zadań edukacyjnych
• Współpraca nauczycieli w ocenianiu
• Wykorzystanie możliwości cyfrowych w celu uzyskania szybkiej 

informacji zwrotnej od uczniów
• Wykorzystanie informacji online, forów internetowych i mediów 

społecznościowych do współpracy nauczycieli
• Podnoszenie umiejętności nauczycieli w zakresie zarządzania i 

tworzenia mediów cyfrowych
• Poprawa kompetencji cyfrowych poprzez szkolenia, współpracę i  

partnerskie uczenie się
• Wyznaczanie celów i tworzenie planów edukacyjnych w nauczaniu 

zdalnym, które są jasne i możliwe do monitorowania dla uczniów
• Wykorzystanie oceniania kształtującego, wspierającego uczniów w 

spersonalizowanym uczeniu się
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania w 

miejscu pracy, aby stawali się propagatorami doskonalenia zawodowego 
dla innych nauczycieli / współpracowników

• Różne formy oceniania i zadań edukacyjnych
• Konsultacje indywidualne w formie zdalnej

Kurs „Zdalne nauczanie w miejscu pracy w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym” jest dostępny bezpłatnie w języku angielskim, portugalskim, 
estońskim, włoskim, bułgarskim, greckim i polskim na naszej stronie 
internetowej: https://www.vwbl.eu/en/news/course-virtual-wbl-vet-
teachers.
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Szkolenie na Cyprze

Krótkoterminowe działanie szkoleniowe 
„Awareness and competences of VET teachers 
on WBL training” odbyło się w Nikozji, na 
Cyprze w dniach 15-18 listopada 2021 r. Zostało 
zorganizowane przez partnera projektu 
EUROSUCCESS. 

Podczas szkolenia eksperci wszystkich partnerów 
projektu mieli okazję osobiście przeprowadzić 
poszczególne sesje, a tym samym podzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat 
pedagogicznych i technicznych aspektów 
opracowanych materiałów.. 

Działania obejmowały również wizytę w Nicosia 
Tourism Board i spotkanie z pracownikami 
Human Resource Development Authority of 
Cyprus HRDA. 
https://vwbl.eu/en/news/event-awareness-and-
competences-vet-teachers-wbl-training.
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Następne działania

Pilotaż kursu vWBL 
 
Promocja materiałów 
 
Międzynarodowa konferencja 
podsumowująca projekt 
 
Ewaluacja rezultatów projektu 
 
Planowanie dalszych działań

Więcej informacji na:

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


