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Θεματικές τεύχους

• ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

• ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VWBL

• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ VWBL ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΕΚ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ 

ΝΑΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η κοινοπραξία
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

Τελικό διεθνές συνέδριο

Ο συντονιστής του έργου EPRALIMA διοργάνωσε τη τελευταία 
συνάντηση του έργου στα κεντρικά γραφεία του σχολείου στο 
Arcos de Valdevez (Πορτογαλία). Το τελικό διεθνές συνέδριο, 
που διοργάνωσε η EPRALIMA το Νοέμβριο, έδωσε την ευκαιρία 
να παρουσιαστούν όλα τα ολοκληρωμένα και επικυρωμένα 
αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κοινό ενεδιαφερομένων 
και να συλλεχθούν όλες οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων 
και οι προτάσεις για περεταίρω χρήσεις των αποτελεσμάτων 
του έργου. Το κοινό ενθαρρύνθηκε να συνεχίσει να συμμετέχει 
με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα:
• Επίσκεψη του ιστοτόπου για υλικό, συμπεριλαμβανομένης 

της ειδικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για εικονική 
εργασία, ιδιαίτερα που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να γνωρίζουν τη 
πιθανή αποτελεσματικότητα της εικονικής εργασίας και να 
δημιουργήσουν δικές τους προσομοιώσεις.  

• Αλληλεπίδραση με τη σελίδα του έργου στο Facebook και το 
λογαριασμό Tweeter 

• Προώθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με άλλους 
δασκάλους/ εκπαιδευτές ΕΕΚ

www.vwbl.eu/el/news/teliko-diethnes-synedrio

http://www.vwbl.eu/el/news/teliko-diethnes-synedrio
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πιλοτική εκπαίδευση των 
προϊόντων του έργου vWBL 

Σε συνεργασία με μια ομάδα έξι εταίρων, το 
έργο vWBL παρέδωσε με επιτυχία πιλοτική 
εκπαίδευση για δασκάλους και εκπαιδευτές ΕΕΚ στη 
Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο 
και Πολωνία. 

Το έργο επέτρεψε τη παροχή κατάρτισης σε περίπου 
150 εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές και μαθητές ΕΕΚ. 

www.vwbl.eu/el/news/pilotiki-ekpaideysi-ton-
proionton-toy-ergoy-vwbl

Εγχειρίδιο vWBL για 
εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές ΕΕΚ

Έχει αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς/ 
εκπαιδευτές ΕΕΚ σχετικά με τη καλύτερη χρήση των 
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του μαθήματος 
vWBL. 

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στα να υποστηρίξει 
τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να κατανοήσουν καλύτερα 
πως οι ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου που 
επιτυγχάνονται μέσω του μαθήματος θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν με επιτυχία σε εικονικά μαθήματα 
και προσομοιώσεις εμπειριών που βασίζονται στην 
εργασία. 

www.vwbl.eu/el/news/egheiridio-gia-
ekpaideytikoysekpaideytes-vet

https://www.vwbl.eu/el/news/pilotiki-ekpaideysi-ton-proionton-toy-ergoy-vwbl
https://www.vwbl.eu/el/news/pilotiki-ekpaideysi-ton-proionton-toy-ergoy-vwbl
https://www.vwbl.eu/el/news/egheiridio-gia-ekpaideytikoysekpaideytes-vet
https://www.vwbl.eu/el/news/egheiridio-gia-ekpaideytikoysekpaideytes-vet
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Περισσότερες πληροφορίες:

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

Εκπαιδευτική Εκδήλωση στη 
Νάπολη της Ιταλίας 

Η σύντομη κοινής εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα 
«Στρατηγικές προοπτικής για την εικονική εργασία» 
πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας κατά τη 
περίοδο 03-06/05/2022. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από 
το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II, με τη 
συμμετοχή προσωπικού από τους εταίρους του 
έργου από την Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, 
τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία.
Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν συνεισφορές 
εμπειρογνωμόνων και ερευνητών: από την Ιταλία, 
Dario Russo, Carmen Ferrara, Elena Lopresti, Maria 
Nicola Buonocore, Gaia Fristachi και από την Τουρκία, 
Beytullah Ceylan. 

Οι συζητήσεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές που 
εξετάστηκαν, έδωσαν ιδέες για το πώς μπορεί να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα 
της τρέχουσας πιλοτικής εφαρμογής του μαθήματος 
vWBL για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ.

www.vwbl.eu/el/news/ekdilosi-stratigikes-
prooptikis-gia-tin-eikoniki-mathisi-me-basi-tin-
ergasia

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 

Η υλοποίηση του προγράμματος ήταν εξαιρετικά 
επιτυχής. 

Με την υποστήριξη του Οδηγού vWBL για 
εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, Το πολυγλωσσικό διαδικτυακό 
μάθημα vWBL που δημιουργήθηκε εφαρμόστηκε 
πιλοτικά σε όλες τις χώρες του έργου Πορτογαλία, 
Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία. 
Τα αποτελέσματα του έργου αξιολογήθηκαν από 
εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες ΕΕΚ, καθώς 
και από μαθητές ΕΕΚ.
Οι ερωτηθέντες παρείχαν πολύ θετικά σχόλια, ιδίως 
όσον αφορά τη μελλοντική χρήση της προτεινόμενης 
κατάρτισης. 

Ορισμένα από τα σχόλια που ελήφθησαν είναι τα 
εξής: 
“Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική:
“Πολύ λεπτομερές πρόγραμμα, προσφέρει αρκετές 
γνώσεις και κίνητρα για συμμετοχή σε τέτοια 
προγράμματα στο μέλλον”
“Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι πολύ χρήσιμο. 
Καλά δομημένο και η διάρκεια ήταν ακριβώς αρκετή”
“Το πρόγραμμα κάλυψε τις ανάγκες μου και είναι 
ωφέλιμο για οποιονδήποτε, ειδικά κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου COVID-19”
“Φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα και ενδιαφέρον 
υλικό και πληροφορίες”

www.vwbl.eu/el/news/axiologisi-apotelesmaton
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