
w w w.v wbl .eu

    NEWSLETTER vWBL 
WYDANIE 4, 11.2022  

W tym wydaniu

• MIĘDZYNARODOWA 

KONFERENCJA

• PILOTAŻ PRODUKTÓW 

PROJEKTU VWBL

• PODRĘCZNIK DLA 

NAUCZYCIELI I TRENERÓW 

KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA 

ZAWODOWEGO

• SZKOLENIE W NEAPOLU

• EWALUACJA REZULTATÓW

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

Międzynarodowa konferencja

Koordynator projektu – EPRALIMA – zorganizował ostatnie 
międzynarodowe spotkanie partnerów projektu w 
siedzibie szkoły w Arcos de Valdevez (Portugalia).  Podczas 
międzynarodowej konferencji zorganizowanej w listopadzie 
przez EPRALIMĘ zaprezentowano wszystkie rezultaty projektu 
dla szerokiego grona odbiorców i grupy docelowej w celu 
zebrania opinii i sugestii od uczestników na temat dalszego 
wykorzystywania rezultatów projektu vWBL.
Uczestnicy mogą zaangażować się w projekt na wiele sposobów, 
np.:
• Odwiedzając stronę internetową, aby mieć dostęp do 

materiałów, w tym do szkolenia dla nauczycieli kształcenia 
i szkolenia zawodowego (VET), w szczególności skupionego 
na obszarze kompetencji nauczycieli VET, aby potrafili 
skutecznie wprowadzić kształcenie zdalne w miejscu pracy z 
wykorzystaniem symulacji rzeczywistych doświadczeń

• Odwiedzając Facebooka i Twittera projektu vWBL 
• Udostępniając program szkoleniowy innym nauczycielom i 

trenerom VET.
www.vwbl.eu/pl/news/miedzynarodowa-konferencja

https://www.vwbl.eu/pl/news/miedzynarodowa-konferencja
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Pilotaż produktów projektu vWBL

Współpraca zespołu z sześciu krajów europejskich 
zaowocowała przeprowadzeniem pilotażu wśród 
nauczycieli i trenerów VET w Portugalii, w Estonii, 
we Włoszech, w Bułgarii, na Cyprze i w Polsce. 

Projekt umożliwił zorganizowanie szkolenia dla 
około 150 nauczycieli/trenerów i uczniów VET.

www.vwbl.eu/pl/news/pilotaz-produktow-
projektu-vwbl

Podręcznik dla nauczycieli i 
trenerów kształcenia i szkolenia 
zawodowego

Partnerzy i eksperci opracowali Podręcznik dla 
nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia 
zawodowego na temat wykorzystania kompetencji 
zdobytych podczas kursu vWBL.
Podręcznik ma na celu wspieranie nauczycieli 
VET w lepszym zrozumieniu tego, w jaki 
sposób zwiększenie kompetencji cyfrowych 
nabytych w trakcie kursu „Zdalne nauczanie w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym” może zostać 
wykorzystane podczas lekcji zdalnych w miejscu 
pracy z wykorzystaniem symulacji rzeczywistych 
doświadczeń.

www.vwbl.eu/pl/news/podrecznik-dla-
nauczycieli-i-trenerow-ksztalcenia-i-szkolenia-
zawodowego

https://www.vwbl.eu/pl/news/pilotaz-produktow-projektu-vwbl
https://www.vwbl.eu/pl/news/pilotaz-produktow-projektu-vwbl
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Więcej informacji

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

Szkolenie w Neapolu

Szkolenie o nazwie ‘Perspective strategies on 
virtual WBL’ miało miejsce w Neapolu (Włochy) w 
dniach 3-6 maja 2022 r. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez 
Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, z czynnym 
udziałem partnerów projektu.
Szkolenie uświetniły wykłady ekspertów i badaczy: 
z Włoch - Dario Russo, Carmen Ferrary, Eleny 
Lopresti, Marii Nicoli Buonocore, Gaii Fristachi; i z 
Turcji - Beytullah Ceylan. 

Dyskusje na temat różnych omawianych aspektów 
dostarczyły pomysłów na temat tego, jak 
zwiększyć skuteczność i użyteczność trwającego 
pilotażu kursu vWBL dla nauczycieli VET.

www.vwbl.eu/pl/news/szkolenie-w-neapolu-
perspective-strategies-virtual-wbl

Ewaluacja rezultatów 

Dzięki wykorzystaniu Podręcznika dla nauczycieli 
kształcenia i szkolenia zawodowego, powstały 
kurs dostępny w językach partnerów projektu 
został przetestowany we wszystkich krajach 
partnerskich. Rezultaty projektu zostały ocenione 
przez nauczycieli, trenerów i uczniów VET.

Eksperci przekazali pozytywną informację 
zwrotną, szczególnie jeśli chodzi o perspektywę 
wykorzystania opracowanego szkolenia w 
przyszłości. 

Poniżej przedstawiono wybrane komentarze 
zebrane podczas ewaluacji kursu:

“Bardzo szczegółowy program. Stanowi kompendium 
wiedzy i motywuje do udziału w podobnych 
programach w przyszłości” 
“Materiały mogą być bardzo przydatne. Kurs jest 
uporządkowany, a czas trwania - wystarczający” 
“Program spełnił moje oczekiwania. Jest cennym 
źródłem wiadomości dla wszystkich nauczycieli, 
szczególnie w dobie pandemii koronawirusa” 
“Łatwa w obsłudze platforma oraz interesujące 
materiały i informacje”

www.vwbl.eu/pl/news/ewaluacja-rezultatow
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