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Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Υπηρεσία 
δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.

Δημιουργία Διαδικτυακών Μαθημάτων 
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων» 

Το πιο σημαντικό σημείο στις χώρες 
εταίρους είναι ότι οι μαθητές προτιμούν 
τη γενική εκπαίδευση από την 
επαγγελματική εκπαίδευση. Δεδομένης 
της πληθώρας ανέργων από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και της 
ανάγκης για καλά εκπαιδευμένους 
επαγγελματίες σε τεχνικά θέματα, αυτές 
είναι δύο σημαντικές παράμετροι που 
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και 
να κάνουν τους εμπειρογνώμονες να 
προσπαθήσουν να στρέψουν τους 
νέους στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Είναι όλο και περισσότερο απαραίτητο 
να δημιουργηθεί διαδραστικό, φιλικό 
προς τους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό 
διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας στο θέμα Web Design 
and Development (Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων), οργανωμένο 
σε τρία μέρη:

• Ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών 
Πληροφορικής για το θέμα "Σχεδιασμός 
και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων", με τίτλο 
"Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 
για αρχάριους", κατάλληλο για 
αρχάριους μαθητές Πληροφορικής της 
1ης Τάξης του Επαγγελματικού 
Λυκείου.

• Ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών 
Πληροφορικής για το θέμα "Σχεδιασμός 
και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων", με τίτλο 
"Προχωρημένα θέματα για τον 
Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων", 
κατάλληλο για μαθητές  Πληροφορικής 
της 2ης Τάξης του Επαγγελματικού 
Λυκείου  .

• Ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών 
Πληροφορικής για το θέμα "Ανάπτυξη 
και Σχεδιασμός Ιστοσελίδων", με τίτλο 
"Πιο προηγμένα θέματα για τον 

Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη 
Ιστοσελίδων", κατάλληλο για μαθητές  
της 3ης Τάξης του Επαγγελματικού 
Λυκείου , απόφοιτους  πληροφορικής, 
υπαλλήλους πληροφορικής.
Προτείνεται το περιεχόμενο κάθε 
Διαδικτυακού Μαθήματος να χωρίζεται 
σε 26 αρχεία θεωρίας, 26 φύλλα 
εργασίας, 26 αρχεία βίντεο, 26 αρχεία 
δραστηριότητας αυτοαξιολόγησης, 26 
αρχεία ασκήσεων, καθώς κάθε 
Διαδικτυακό Μάθημα θα διδάσκεται σε 
26 εβδομάδες, όσο η διάρκεια του 
σχολικού έτους. Κάθε εβδομαδιαίο 
υλικό θα περιέχει ένα αρχείο θεωρίας, 
ένα αρχείο φύλλου εργασίας, ένα 
αρχείο βίντεο, ένα μίνι αρχείο 
δραστηριότητας αυτοαξιολόγησης και 
ένα αρχείο άσκησης.

Επιπλέον υλικό αξιολόγησης είναι 
επίσης απαραίτητο (π.χ. 2  τελικά τεστ 
αξιολόγησης, 1 τεστ ανακεφαλαίωσης).

Κάθε Διαδικτυακό Μάθημα θα είναι 
διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, 
Ρουμανικά, Ισπανικά, Μακεδονικά και 
Τούρκικα.

Αυτή είναι ακριβώς η καινοτομία αυτού 
του έργου. Όλες αυτές οι χώρες θα είναι 
σε θέση να εργαστούν σε μια κοινή 
πλατφόρμα και οι μαθητές της  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  να 
διδαχθούν σύγχρονες τεχνικές και να 
αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες.

Ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε ένα 
σύγχρονο εύχρηστο εκπαιδευτικό 
εργαλείο κατάλληλο για όλες τις χώρες, 
ειδικά για χώρες των οποίων η 
Επαγγελματική Κατάρτιση και 
Εκπαίδευση έχει σταθερά θεμέλια και 
είναι εγκατεστημένη στην αγορά.

Το υλικό αρχικά θα συνταχθεί στην 
αγγλική γλώσσα και οι αντίστοιχοι 
συνεργάτες θα το μεταφράσουν.

Ο τρόπος προετοιμασίας του 
περιεχομένου των Διαδικτυακών 
Μαθημάτων εξηγήθηκε λεπτομερώς 
από τον συντονιστή του έργου σε 
διαδικτυακές συναντήσεις. Έχουν 
σχεδιαστεί διαδικτυακές συναντήσεις 
για τακτική παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων του έργου και 
ενημέρωση των διαδικασιών 
υλοποίησης των εργασιών μεταξύ των 
εταίρων. Μέχρι στιγμής, έχουν 
πραγματοποιηθεί τρεις διαδικτυακές 
συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Η 
πρώτη διαδικτυακή συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στις 09.04.2020 με 
τη συμμετοχή εξειδικευμένου 
προσωπικού από όλους τους εταίρους.

www.vocwebleap.org
www.twitter.com/vocwebleap 
www.facebook.com/vocwebleap
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