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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.

Συμμετοχή στην πλατφόρμα Moodle

Τα πνευματικά αποτελέσματα IO3, IO4 
και IO5 του έργου WepLeap  έχουν 
μεταφορτωθεί ως εκπαιδευτικό υλικό 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle. 
Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι 
εγκατεστημένο στην πλατφόρμα 
moodle πρέπει να δοκιμαστεί τόσο από 
την ομάδα-στόχο όσο και από τους 
σχετικά ενδιαφερόμενους φορείς ΕΕΚ. 
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία δοκιμής, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν τα 
προφίλ αυτών των ατόμων στην 
πλατφόρμα του moodle. Οι κύριοι 
τυπικοί χρήστες της  πλατφόρμας 
moodle είναι οι εξής:
- Ο διαχειριστής ο οποίος έχει την 
δικαιοδοσία να κάνει οτιδήποτε με το 
σύστημα
- Ο σχεδιαστής των μαθημάτων  ο 
οποίος μπορεί να δημιουργήσει νέο 
υλικό μαθημάτων
-Ο καθηγητής ΕΕΚ ο οποίος  μπορεί να 
προσθέσει και να επεξεργαστεί το 
περιεχόμενο και τις δραστηριότητες σε 
ένα μάθημα
-Ο σπουδαστής  ΕΕΚ ο οποίος έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στα διαθέσιμα 
μαθήματα.

Εάν ένας καθηγητής θέλει να 
δημιουργήσει ένα περιεχόμενο 
μαθήματος, πρέπει να ζητήσει από τον 
διαχειριστή να του δώσει 
εξουσιοδότηση. Στην πλατφόρμα 
Moodle, οι σπουδαστές ΕΕΚ και οι 
σχετικοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποκτήσουν νέα προσόντα στη γλώσσα 
των χωρών εταίρων μέσα από το 
εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες 
και τις εξετάσεις.
Από τον Μάιο του 2022, συνολικά 3 
μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(για αρχάριους, προχωρημένους και πιο 
προχωρημένους εκπαιδευόμενους) του 
έργου WebLeap, που δημιουργήθηκε 
στα IO3, IO4 και IO5, θα ξεκινήσουν τη 

δοκιμαστική φάση για μαθητές ΕΕΚ και 
καθηγητές ΕΕΚ. Στο δοκιμαστικό μέρος 
του έργου, για κάθε μάθημα, η 
Πλατφόρμα Moodle που 
δημιουργήθηκε από 5 Δάσκαλους ή 
Εκπαιδευτές Πληροφορικής ΕΕΚ από 
κάθε χώρα-εταίρο,θα δοκιμαστεί από  
60 ενεργούς σπουδαστές  
Πληροφορικής ΕΕΚ , μαθητευόμενους, 
σπουδαστές ΕΕΚ   2ου έτους 
Πληροφορικής και απόφοιτους, κυρίως 
από συμμετέχοντα σχολεία ΕΕΚ . Σε 
αυτή τη δοκιμαστική φάση, θα 
αναφέρονται οι 
προτάσεις-παρατηρήσεις των 
συμμετεχόντων για κάθε μάθημα και θα 
γίνονται ενημερώσεις στην πλατφόρμα 
Moodle σύμφωνα με αυτές.

Σε κάθε χώρα εταίρο, οι εταίροι θα 
διοργανώσουν μια εκδήλωση διάχυσης 
αποτελεσμάτων, στην  οποία 
αναμένεται να επιδειχθούν πλήρως 
στους συμμετέχοντες οι στόχοι αυτής 
της καινοτόμου μεθόδου μάθησης ΕΕΚ . 
Οι συνεργάτες θα προσκαλέσουν 
τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες που θα  
είναι εκπρόσωποι τύπου, 
εκπαιδευτικών κέντρων και 
επιχειρήσεων για αυτήν την εκδήλωση.
Οι εταίροι θα οργανώσουν επίσης μια  
εκδήλωση εθνικής εμβέλειας  για τη 
διάδοση των αποτελεσμάτων του 
έργου. Ο τύπος,  καθηγητές ΕΕΚ από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την μη 
τυπική εκπαίδευση,  πανεπιστημιακοί 

καθηγητές,  σπουδαστές και  απόφοιτοι 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της 
μη τυπικής εκπαίδευσης και του 
πανεπιστημίου, υπάλληλοι 
πληροφορικής, ενδιαφερόμενοι 
φορείς, διευθυντές θα προσκληθούν να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση. 
Αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής 
της εκδήλωσης, οι στόχοι αυτής της 
καινοτόμου μεθόδου μάθησης ΕΕΚ θα 
αναλυθούν  πλήρως στους 
συμμετέχοντες. Οι συνεργάτες θα 
προσκαλέσουν τουλάχιστον 30 
συμμετέχοντες.

Ομάδα εργασίας WepLeap Project
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να 
συνεχίσετε να μας ακολουθείτε.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocweblea
p
https://www.youtube.com/watch?v=B
HbWRpDFPSk
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