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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.

Η πλατφόρμα Moodle είναι τώρα έτοιμη 
για δοκιμή  

Οι διορθώσεις στην πλατφόρμα Moodle 
σχετικά με τα IO3, IO4 και IO5, που είναι τα 
πνευματικά αποτελέσματα του έργου 
WepLeap, συνεχίζονται. Οι συνεργάτες 
δοκιμάζουν και ελέγχουν το εκπαιδευτικό 
υλικό στην πλατφόρμα moodle. Διαφορετικοί  
ενδιαφερόμενοι φορείς και εκπαιδευόμενοι 
ΕΕΚ εισέρχονται στην πλατφόρμα, εξετάζουν 
το εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα τους και 
κάνουν αξιολογήσεις και προτάσεις. Η δοκιμή 
του εκπαιδευτικού υλικού που είναι 
εγκατεστημένο στην πλατφόρμα του Moodle 
τόσο από την ομάδα-στόχο όσο και από τους 
σχετικούς φορείς ΕΕΚ θα συνεχιστεί για λίγο 
ακόμα. Ο στόχος εδώ είναι να δοθεί η 
δυνατότητα στους χρήστες της ΕΕΚ να 
απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
ηλεκτρονικής μάθησης. Πριν δοκιμάσουν την 
πλατφόρμα moodle, οι χρήστες πρέπει να 
δημιουργήσουν τα δικά τους προφίλ.

Η τελική συνάντηση διοργανώθηκε από το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 
Düzce στην Akçakoca στο Düzce της Τουρκίας 
στις 29.08.2022. Σε αυτή τη συνάντηση, 
συζητήθηκε γενικά η δοκιμή της πλατφόρμας 
moodle. Ο κ. Ιωάννης Κυριαζής εκ μέρους του  
UOI αναφέρθηκε στις βελτιώσεις στην 
πλατφόρμα moodle για το εκπαιδευτικό 
υλικό IO5. Ο κ. Ηλίας Kρούπης εκ μέρους της 
ΔΙΑΣ εξήγησε την πρόοδο όσον αφορά στη  
δημιουργία  των βίντεο για όλες τις Ενότητες 
του IO5. ́ Έγινε επίσης αναφορά στην  πρόοδο 

της  προετοιμασίας των υπότιτλων των βίντεο 
όλων των ενοτήτων του IO5. Εκ μέρους του 2
ου ΕΠΑΛ, η κ. Δώρα Μαγουλιώτη έκανε μια 
παρουσίαση σχετικά με την  υλοποίηση των 
δοκιμαστικών φάσεων της πλατφόρμας 
moodle για τα IO3, IO4 και IO5. Η κ. 
Μαγουλιώτη και οι συνεργάτες της 
συμπλήρωσαν τα πρότυπα του IO7 και 
ανέφερε ότι στους συμμετέχοντες άρεσαν 
πολύ οι βελτιώσεις στην πλατφόρμα του 
moodle.

Από τον Μάιο του 2022, η φάση δοκιμών για 
μαθητές ΕΕΚ και καθηγητές ΕΕΚ για συνολικά 
3 μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης (για 
αρχάριους, προχωρημένους και πιο 
προχωρημένους εκπαιδευόμενους) του 
έργου WebLeap που δημιουργήθηκε στα IO3, 
IO4 και IO5 πλησιάζει στην ολοκλήρωση της. 
Στο δοκιμαστικό μέρος του έργου, για κάθε 
σύνολο μαθημάτων, 5 καθηγητές  ή 
εκπαιδευτές ΕΕΚ από κάθε χώρα εταίρο, 60 
ενεργοί φοιτητές και μαθητευόμενοι ΕΕΚ 
Πληροφορικής συνεχίζουν να δοκιμάζουν 
την πλατφόρμα moodle. Σε αυτή τη 
δοκιμαστική φάση, αναφέρονται οι 

προτάσεις των συμμετεχόντων για κάθε 
μάθημα και γίνονται ενημερώσεις στην 
πλατφόρμα Moodle σύμφωνα με αυτές τις 
προτάσεις.

Συνεργάτες από κάθε χώρα εταίρο 
οργάνωσαν μια εκδήλωση διάχυσης 
αποτελεσμάτων όπου παρουσιάστηκαν 
πλήρως στους συμμετέχοντες οι στόχοι αυτής 
της καινοτόμου μεθόδου μάθησης ΕΕΚ . Οι 
εταίροι κάλεσαν τουλάχιστον 30 
συμμετέχοντες : εκπροσώπους του τύπου, 
κέντρα κατάρτισης ΕΕΚ και εκπροσώπους 
επιχειρήσεων κ.λπ. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, 
εκτός από την εισαγωγή του έργου, 
εξηγήθηκε επίσης το πώς θα επωφεληθούν οι 
χρήστες από την εκπαίδευση στην 
πλατφόρμα moodle.

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

WepLeap Project Working Team
We would like to request you to continue to 
follow us.
http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BHbW
RpDFPSk
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