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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.

Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Μαθήματα που έρχονται. 

Οι συνεργάτες του έργου ολοκλήρωσαν όλες τις μελέτες για 
το IO3 ως «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοτόπων για 
Αρχάριους» και μόλις ολοκλήρωσαν τις απαιτητικές εργασίες 
τους για το IO4 ως «Πολυγλωσσικά Ηλεκτρονικά Μαθήματα 
Προχωρημένων Θεμάτων για την Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
Ιστοτόπων». Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι του πνευματικού 
προϊόντος IV οριστικοποιήθηκαν μετά τη λήψη των σχολίων 
από όλους τους εταίρους. Ο επικεφαλής αυτού του 
παραδοτέου είναι το Πανεπιστήμιο Düzce. Τα διαδικτυακά 
εκπαιδευτικά περιεχόμενα προετοιμάζονται στις γλώσσες 
των συνεργατών. Σε αυτό το πνευματικό προϊόν, οι εταίροι 
του έργου έχουν ετοιμάσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για όσους είναι νέοι στον τομέα του σχεδιασμού 
και της ανάπτυξης ιστοσελίδων στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Düzce. 
Σε αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών, είναι έτοιμο 
ένα εκπαιδευτικό πακέτο που αποτελείται από 26 αρχεία 
θεωρίας, 26 φύλλα εργασίας, 26 αρχεία βίντεο, 26 αρχεία 
δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης και 26 αρχεία ασκήσεων. 
Οι υπότιτλοι του περιεχομένου των βίντεο κοινοποιήθηκαν 
στα αγγλικά. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας έχει 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινοποιήσεις. Επιπλέον, 26 τεστ 
μίνι αξιολόγησης και 2 μεγάλα τεστ αξιολόγησης, 1 
ενδιάμεσο και 1 γενικό, κοινοποιήθηκαν στους εταίρους από 
το Πανεπιστήμιο Düzce. Το περιεχόμενο αυτών των 
μαθημάτων θα είναι δωρεάν για όλους τους 
εκπαιδευόμενους, ιδιαίτερα για τους ενδιαφερόμενους 
φορείς ΕΕΚ. Οι διαδικτυακοί χρήστες θα έχουν το δικαίωμα 
να επαναλαμβάνουν  το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για όσο 
θέλουν. Αυτή η διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία ξεκινά από 
το βασικό επίπεδο έως το πιο προχωρημένο επίπεδο, 
προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να 
αποκτήσουν ένα νέο επάγγελμα. Τα αποτελέσματα του  IO4 
αποτελούνται από 4 μέρη ως εξής. Στο πρώτο μέρος, έχει 
αναπτυχθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για το 
μάθημα «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» κατάλληλο για 
φοιτητές ΕΕΚ που θα ήθελαν να αποκτήσουν δεξιότητες 
προχωρημένου επιπέδου. Πριν από την ανάπτυξη αυτού του 
προϊόντος, όλοι οι εταίροι συνέκριναν το πρόγραμμα 
σπουδών και τις υποκατηγορίες του προγράμματος σπουδών 
που παρουσιάζονται στο έργο με το πρόγραμμα σπουδών 
στις χώρες τους και τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης 
κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Düzce. Διεξήχθη επίσης 
έρευνα από τον επικεφαλής εταίρο για αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης μια βασική  έρευνα στην Ευρώπη, 
σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
επαγγελματική εκπαίδευση. Μετά από όλη αυτή την έρευνα, 
καθορίστηκαν κοινές σημεία στα αναλυτικά προγράμματα 
και το περιεχόμενο οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με 
διασταυρώσεις που έγιναν. Η διάρκεια αυτής της 
ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής ενότητας είναι 26 εβδομάδες. 
Για κάθε εβδομάδα, δημιουργήθηκαν 26 αρχεία 
δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης, όπου θα αξιολογείται 
ψηφιακά η απόδοση του κάθε μαθητή. Επιπλέον, 
εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ασκήσεων, βιντεοδιαλέξεις και 
αρχεία θεωρίας θα κοινοποιούνται στους μαθητές κάθε 
εβδομάδα. Για να είναι τα «Πολυγλωσσικά Ηλεκτρονικά 
Μαθήματα Προχωρημένων  θεμάτων  για την Σχεδίαση  και 
Ανάπτυξη Ιστοτόπων» έτοιμα προς χρήση  ακολουθήσαμε τα 
παρακάτω βήματα:

- Προσδιορίσαμε ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να 
αποκτήσουν οι μαθητές στο τέλος κάθε εβδομάδας.
- Όσα θα πρέπει να μάθουν  οι μαθητές κάθε 
εβδομάδα,περιλαμβάνονται στο αρχείο θεωρίας με τη 
μορφή περίληψης.
-Τα αρχεία βίντεο περιέχουν επεξηγήσεις για την καλύτερη 
κατανόηση από τους μαθητές.
-Υπάρχουν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για τους μαθητές 
κάθε εβδομάδα.
-Στο τέλος κάθε εβδομάδας, τα αποτελέσματα της 
αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να αξιολογούνται  και οι 
μαθητές θα έχουν 
την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δικές τους ελλείψεις.
-Επιπλέον, οι μαθητές θα αξιολογούνται με μίνι τεστ κάθε 
εβδομάδα.
- Υπάρχουν 2 γενικές δοκιμασίες αξιολόγησης σε αυτήν την 
εκπαιδευτική ενότητα, οι οποίες θα διαρκέσουν συνολικά

26 εβδομάδες. Η πρώτη γενική αξιολόγηση 
πραγματοποιείται τη 13η εβδομάδα και στο τέλος της 
ενότητας,
μια γενική αξιολόγηση αποκαλύπτει τη γενική επιτυχία των 
μαθητών. Σε όλες τις χώρες αυτό
το πρόγραμμα σπουδών θα δοκιμαστεί σε ενδιαφερόμενα 
μέρη και εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. Θα γίνουν βελτιώσεις
στην πλατφόρμα moodle με βάση τα σχόλιά τους. Μετά την 
ολοκλήρωση της δοκιμαστικής φάσης, θα 
πραγματοποιηθούν  σεμινάρια
για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπαιδευόμενους της 
ΕΕΚ σε χώρες εταίρους, στα οποία θα διεξαχθούν έρευνες , 
και τόσο η προώθηση όσο και οι βελτιώσεις της πλατφόρμας 
moodle
θα συνεχιστούν με μια συλλογική προσέγγιση.
Στα παραδοτέα  5 των "Πολυγλωσσικών Ηλεκτρονικών 
Μαθημάτων Προχωρημένων  θεμάτων για την  Σχεδίαση και 
Ανάπτυξη  Ιστοτόπων» , έχει αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα 
σπουδών για μαθητές που έχουν επιτύχει στην ενότητα 2 ή 
έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία για αυτό το επίπεδο, και 
πάλι σε όλες τις  γλώσσες των συνεργατών. Επικεφαλής 
αυτής του παραδοτέου είναι η το κέντρο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΔΙΑΣ στα Τρίκαλα,στην Ελλάδα. 
Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα είναι έτοιμο μέχρι τα 
τέλη Φεβρουαρίου 2022. Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
οργανώνεται σε εβδομαδιαία βάση  σύμφωνα με την 
περίοδο εκπαίδευσης των 26 εβδομάδων. Εκτός από αρχεία 
βίντεο, το IO5 περιλαμβάνει αρχεία θεωρίας, έγγραφα 
πρακτικής άσκησης,  φακέλους δραστηριοτήτων 
αυτο-αξιολόγησης, μίνι τεστ και γενικές δοκιμασίες 
αξιολόγησης.

Στο τέλος όλων αυτών των προετοιμασιών, θα είναι έτοιμο 
ένα πρωτότυπος κύκλος ηλεκτρονικών μαθημάτων για 
Ευρωπαίους μαθητές της ΕΕΚ  ώστε να βελτιώσουν τις 
ικανότητές τους καθώς και για άτομα που θα ήθελαν να 
αποκτήσουν ένα νέο επάγγελμα. Ευχαριστώ εκ των 
προτέρων όλους όσους συνέβαλαν.
Ομάδα εργασίας WepLeap Project
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συνεχίσετε να μας 
ακολουθείτε.

http://vocwebleap.org/
http://vocwebleap.org/
http://vocwebleap.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BHbWRpDFPSk
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