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Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Αρχή
δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση η
οποία μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που περιέχονται.

www.vocwebleap.org
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Τα διαδικτυακά μαθήματα θα δοκιμαστούν σε δύο φάσεις, πρώτα από
καθηγητές πληροφορικής και έπειτα από μαθητές, επαγγελματίες,
πτυχιούχους και ειδικούς πληροφορικής. Επίσης, η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί από μαθητές
Επαγγελματικών Σχολείων, από μαθητές Επαγγελματικών Κέντρων
Κατάρτισης διαφόρων τομέων, αποφοίτους, οι οποίοι βρίσκονται στη
διαδικασία εύρεσης εργασίας ή εργάζονται και χρειάζονται τις αντίστοιχες
δεξιότητες και καθηγητές πληροφορικής ή άλλους που θέλουν να
εμπλουτίσουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

DÜ
Z

9
CE - 19 5

ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και οι πρακτικές
κατάρτισης αναβαθμίζονται, αναπτύσσονται και εκσυγχρονίζονται, τα
Ευρωπαϊκά Σχολεία Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένα με νέες τεχνολογικές εγκαταστάσεις και να πληρούν σύγχρονα
πρότυπα. Το ασύγχρονο περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης όπως τα
διαδικτυακά μαθήματα είναι ένας τέλειος τρόπος διανομής γνώσεων σε
τεράστιες ομάδες μαθητών. Τα σχολεία ή οι εταιρείες είναι σε θέση να
δημιουργήσουν τα μαθήματά τους και να παραδώσουν σε ένα τεράστιο
ακροατήριο μαθητών χωρίς να χρειάζεται να προγραμματίζουν εφάπαξ
συνεδρίες ή να απαιτούνται εκπαιδευτές ή οι διαμεσολαβητές να είναι
παρόντες σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή ώρα. Οι μαθητευόμενοι μπορούν να
παρακολουθήσουν ένα βίντεο στο τηλέφωνό τους κατά τη διάρκεια της
καθημερινής τους μετακίνησης και να ξεκινήσουν μια ζωντανή συζήτηση
σε ένα φόρουμ σχετικά με συγκεκριμένα θέματα μάθησης. Σε αυτό το
πλαίσιο είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί καινοτόμο
εκπαιδευτικό υλικό για το θέμα «Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Ιστοσελίδων»,
προσανατολισμένο στα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης το προτεινόμενο
εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι ασύγχρονο το οποίο αναφέρεται σε
αλληλεπιδράσεις δασκάλων και μαθητών που συμβαίνουν σε
διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικές τοποθεσίες.
Οι Ευρωπαϊκές χώρες είναι υπεύθυνες για τα συστήματα που εφαρμόζονται
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση
συμβάλλει στον καθορισμό κοινών στόχων και στην ανταλλαγή ορθών
πρακτικών. Το Erasmus+ έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες, αλλά και
την απασχολησιμότητά τους διεθνώς. Στόχος του είναι να ενισχύσει τη
σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
ιδρυμάτων αγοράς εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η προετοιμασία εκπαιδευτικού
υλικού σε πλατφόρμα για το θέμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Ιστοσελίδων» για μαθητές πληροφορικής Επαγγελματικών σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό το διαδικτυακό μάθημα αναμένεται να είναι ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα για πρακτική άσκηση και μαθητεία. Επίσης θα σχεδιαστεί για
ειδικούς που ήδη εργάζονται στο τομέα της πληροφορικής. Αυτοί θα έχουν
την δυνατότητα να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν το μάθημα.

Στο έργο θα αναπτυχθούν 3 διαδικτυακά μαθήματα σε μια πλατφόρμα με
θέμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων» που θα απευθύνονται σε
μαθητές πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επαγγελματικών
Σχολείων, ως εξής :
• «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων για αρχάριους», για τους
μαθητές της 1ης Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου
• «Προχωρημένα θέματα για Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Ιστοσελίδων», για
μαθητές της 2ης Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου
• «Πιο προηγμένα θέματα στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων»,
για τους μαθητές 3ης Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου.
Αυτό το διαδικτυακό μάθημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από
πτυχιούχους πληροφορικής Επαγγελματικών Σχολείων, από εργαζομένους
στον τομέα τη πληροφορικής και από άτομα που κάνουν πρακτική
εξάσκηση.

Η ηλεκτρονικής πλατφόρμα μάθησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτικό εργαλείο για ώρες απουσίας από μαθήματα ή από άτομα που
δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την κανονική ροή των μαθημάτων
λόγω προσβασιμότητας ή προβλημάτων έλλειψης ή περιορισμένου
χρόνου. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, σε
εξειδικευμένες δεξιότητες, στην απασχολησιμότητα και την επαγγελματική
επιτυχία. Επιπλέον, μέσω αυτής της Ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης και της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών που σχετίζονται με διαφορετικά συστήματα
Επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων χωρών, θα
δημιουργηθεί ένα πιο συνεκτικό Ευρωπαϊκό προφίλ στην Επαγγελματική
εκπαίδευση, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής.
Ιδιαίτερα με τη συμμετοχή ενός εμπορικού επιμελητηρίου στην εταιρική
σχέση, το έργο αυτό θα κάνει τη σύνδεση μεταξύ των αναγκών της
επιχειρηματικής κοινότητας και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων σε
Επαγγελματικά σχολεία έτσι ώστε η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας
να είναι έγκυρη και υποστηρικτική για την Ευρωπαϊκή οικονομία.

