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Вътре в този брой

• ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 

МЕЖДУНАРОДНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

• ПИЛОТИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ 

VWBL

• VWBL НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛИ 

/ ОБУЧИТЕЛИ В ПОО

• ОБУЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ В 

НЕАПОЛ, ИТАЛИЯ

• ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Partners
EPRALIMA Escola profissional do Alto 
Lima - Cooperativa de interesse publico e 
responsabilidade limitada, Portugal

Kuressaare Ametikool, Estonia

JANUS Ltd, Italy

University of Naples Federico II,       
Department of Political Science, Italy

International Platform for Citizen 
Participation, Bulgaria

Eurosuccess Consulting, Cyprus

OIC Poland Foundation, Poland

Заключителна Международна 
Конференция

Координаторът от EPRALIMA организира последната 
среща по проекта в централата на своето училище 
в Аркос де Валдевез (Португалия). Заключителната 
международна конференция, организирана през месец 
Ноември, даде възможност да се представят всички 
завършени и валидирани резултати от проекта пред 
широка аудитория от заинтересовани страни ,както да се 
съберат оценките и предложенията на всички участници 
за по-нататъшно използване на резултатите от vWBL.  
Публиката бе насърчена да продължи да се ангажира по 
различни начини, а именно:
• посетете нашия уебсайт за материали, включващи 

специфично обучение за учители в ПОО относно виртуален 
WBL, по-специално работещи в областта на компетенциите 
на учителите в ПОО, за да сте наясно с потенциалната 
ефективност на виртуалния vWBL (виртуално обучение, 
базирано на работа) и да създадете свои собствени 
въздействащи симулации на WBL.

• ангажирайте се с нашата Facebook страница и Tweeter 
акаунт

• споделяме нашата програма за обучение с други учители/
обучители в ПОО.

www.vwbl.eu/bg/news/zaklyuchitelna-mezhdunarodna-
konferenciya

https://www.vwbl.eu/bg/news/zaklyuchitelna-mezhdunarodna-konferenciya
https://www.vwbl.eu/bg/news/zaklyuchitelna-mezhdunarodna-konferenciya
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одобрение на съдържанието, което отразява 

възгледите само на авторите и Комисията 

не може да бъде носи отговорност за всяко 

използване, което може да бъде направено на 

информацията, съдържаща се в него.

Пилотиране на продуктите vWBL 

Работейки с екип от шест партньора, проектът 
vWBL успешно проведе пилотно обучение за 
учители и обучители в ПОО в Португалия, 
Естония, Италия, България, Кипър и Полша. 

Проектът даде възможност за предоставяне 
на обучение на приблизително 150 учители/
обучители и ученици в ПОО.

www.vwbl.eu/bg/news/pilotirane-na-produktite-
vwbl

Наръчник за учители/обучители

Разработен е наръчник за учители/
обучители в ПОО за най-добро използване на 
компетенциите, придобити чрез курса vWBL. 
Този наръчник е насочен към подпомагане 
на учителите в ПОО да разберат по-добре как 
дигиталните умения на високо ниво, постигнати 
чрез курса „Виртуален WBL за учители в ПОО 
“, могат да бъдат успешно приложени към 
виртуален WBL и симулации на базирани на 
работа преживявания. Наръчникът е достъпен 
на всички партньорски езици на:

www.vwbl.eu/bg/news/narchnik-za-
uchiteliobuchiteli

https://www.vwbl.eu/bg/news/pilotirane-na-produktite-vwbl
https://www.vwbl.eu/bg/news/pilotirane-na-produktite-vwbl
https://www.vwbl.eu/bg/news/narchnik-za-uchiteliobuchiteli
https://www.vwbl.eu/bg/news/narchnik-za-uchiteliobuchiteli
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За пошече  
информация:

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

Обучение в Неапол, Италия

Краткосрочното събитие за взаимно обучение 
„Perspective strategies on virtual WBL“се проведе 
в Неапол, Италия, в периода 3-6/5/2022.

Събитието беше организирано и 
домакинствано от партньорския Университет 
на Неапол Федерико II, с участието на 
служители от другите партньори по проекта от 
Португалия, Естония, Италия, България, Кипър 
и Полша.
Дейностите включваха принос на експерти 
и изследователи: от Италия, Дарио Русо, 
Кармен Ферара, Елена Лопрести, Мария 
Никола Буонокоре, Гая Фристачи; и от Турция 
Бейтуллах Джейлан.
Стимулиращи дискусии по различните 
разгледани аспекти, предоставиха идеи 
за това как да се подобри ефективността и 
полезността на текущото пилотиране на курса 
vWBL за учители в ПОО.

www.vwbl.eu/bg/news/kartkostrochno-
obuchenie-svremenni-strategii-za-distancionno-
obuchenie-v-sferata-na-poo-neapol

Оценка на резултатите

Може да се отбележи, че изпълнението на 
програмата беше изключително успешно. 
С Ръководството на vWBL за учители в ПОО, 
Създаденият многоезичен онлайн курс на 
vWBL беше пилотиран във всички държави 
по проекта Португалия, Естония, Италия, 
България, Кипър и Полша. Резултатите от 
проекта са оценени от учители и експерти в 
ПОО, както и от ученици от ПОО.

Анкетираните предоставиха много 
положителна обратна връзка, особено относно 
бъдещото използване на предложеното 
обучение.

Някои от получените коментари са:
„Много подробната програма предлага 
достатъчно знания и мотивация за участие в 
подобни програми в бъдеще “
„Използваните материали са много полезни. 
Добре структуриран и продължителността 
беше достатъчна “
„Програмата изпълни нуждите ми и е от полза 
за всеки, особено през този период на COVID-19“
„Удобна за потребителя платформа и 
интересни материали и информация “

www.vwbl.eu/bg/news/ocenka-na-rezultatite
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