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VOCATIONAL WEB LEAP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τεύχος 1ο/ Σεπτέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020 

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Υπηρεσία
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του 
προγράμματος «Vocational 
WebLeap: Ανοιχτού λογισμικού 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης για την κατάρτιση 
μαθητών, μαθητευόμενων και 
αποφοίτων του Επαγγελματικού 
Λυκείου στο Σχεδιασμό και την 
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων», έλαβε 
χώρα στο Fenerbahçe Topuk 
Highland Resort, στο Düzce της 
Τουρκίας, στις 13 Ιανουαρίου 2020. 

Η  συνάντηση ξεκίνησε στις 9:30 πμ, 
όπως αναφερόταν στην ατζέντα. 
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του 
Duzce έκανε μια εναρκτήρια ομιλία. 
Είπε ότι ήταν πολύ χαρούμενος που 
καλωσορίζει όλους τους 
συμμετέχοντες. Πρόσθεσε επίσης 
ότι το επίπεδο συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Duzce βρίσκεται στο 
υψηλότερο σημείο, και ένα από τα 
οράματα του επιμελητηρίου είναι η 
αύξηση της ικανότητας του έργου, 
προκειμένου να αναπτυχθεί η 
εταιρική ικανότητα. Τέλος ευχήθηκε  
οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν 
στις χώρες τους με καλές 
αναμνήσεις.

Μετά την ομιλία του προέδρου, οι 
συμμετέχοντες παρακολούθησαν 
ένα σύντομο βίντεο παρουσίασης 
της περιοχής του Düzce.

Κατόπιν, το Πανεπιστήμιο του 
Düzce παρουσιάστηκε στους 
συμμετέχοντες. Ο συντονιστής του 
προγράμματος, παρουσίασε την 
δράση του Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του 
Duzce μέσω μιας παρουσίασης 
PowerPoint.  Στη συνέχεια οι 
υπόλοιποι συμμετέχοντες εταίροι 
του προγράμματος , 
παρουσιάστηκαν ως εξής:

UMFST/Ρουμανία, Colegiul  Tehnik 
Gheorghe Cartinau / Ρουμανία, 2
ο Ε Π Α Λ Ι ω α ν ν ί ν ω ν / Ε λ λ ά δ α , 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Ελλάδα, 
FyG Consultores/ Ισπανία, SOU Jane 
Sandanski  Strumica/ Β. Μακεδονία, 
και ΚΕΚ ΔΙΑΣ / Ελλάδα.

Στις παρουσιάσεις υπήρχαν 
σύντομες εισαγωγικές πληροφορίες 
σχετικά με τις χώρες των 
συμμετεχόντων, πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες των 
συνεργαζόμενων οργανισμών και 
προγραμμάτων σπουδών για το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
ιστοσελίδων, καθώς και παρόμοια 
θέματα εκπαίδευσης. Ο 
συντονιστής του έργου, 
τουΤμήματοςΕπιστήμης      
Υπολογιστών –του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων / Ελλάδα , συμμετείχε 
στη συνάντηση έναρξης μέσω 
skype και έδωσε πληροφορίες για 
το τι έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς 
και τις επόμενες ενέργειες σύμφωνα 
με το πρόγραμμα εργασίας.

Αργότερα, ο συντονιστής 
παρουσίασε τα πακέτα εργασίας και 
διευκρίνισε τα σημαντικά σημεία 
του έργου, συμπεριλαμβανομένων 
των αποφάσεων του λογότυπου του 
έργου και του τίτλου του 
διαδικτυακού τομέα. Εξήγησε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
δείκτες απόδοσης  και τους στόχους 
του έργου. Εκτίμησε τις 
παρουσιάσεις που  
πραγματοποίησαν οι 
 συμμετέχοντες και διευκρίνισε τον 
αριθμό των ομάδων στόχων και των 
τελικών δικαιούχων του έργου.

Ο συντονιστής υπέβαλε τη λίστα 
των εναλλακτικών διαδικτυακών 
τομέων του έργου στους 
συμμετέχοντες και ζήτησε να 
επιλεγούν περισσότερα από ένα για 
να καθοριστεί το πιο επιθυμητό. 
Μετά την επιλογή, όλοι οι 
συμμετέχοντες συμφώνησαν στο 
"vocwebleap.org". Τέλος ο 
συντονιστής πρότεινε μια λίστα 
εναλλακτικών λογότυπων έργου  
στους συμμετέχοντες και ζήτησε να 
επιλεγεί ένας από αυτούς.

Η τελική επιλογή , θα αναρτηθεί  
στην πλατφόρμα επικοινωνίας του 
προγράμματος, 
  http://adminproject.eu/
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