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Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την ψηφιακή
αναβάθμιση του διδακτικού, διευθυντικού και

διοικητικού προσωπικού των σχολών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις
μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. "We-R-Open: Αριθμός έργου: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771
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Σχετικά με εμάς

Tο έργο We-R-Open στρατηγικής εταιρικής σχέσης
Erasmus+ KA2, ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, και
αποσκοπεί στην υποστήριξη των ιδρυμάτων ΕΕΚ στη
διαδικασία ψηφιοποίησής τους, παρέχοντας μαθησιακούς
πόρους στους εκπαιδευτές και το προσωπικό τους.

Οι εταίροι του έργου είναι 6 οργανισμοί: FORAVE
(Πορτογαλία) , IEK DELTA (Ελλάδα), IDEC (Ελλάδα) ,
DEFOIN (Ισπανία) , EMPHASYS CENTRE (Κύπρος) και
European Digital Learning Network (Ιταλία).

#WeROpenproject



Το έργο και οι δραστηριότητές του απευθύνονται σε
ολόκληρη την κοινότητα των σχολείων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ειδικότερα σε:

o Εκπαιδευτικούς των σχολείων ΕΕΚ
o Διοικητικό προσωπικό των σχολείων ΕΕΚ
o Υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων
ΕΕΚ
o Σπουδαστές ΕΕΚ και τους γονείς τους

Ομάδες 
Στόχος



Ο κεντρικός στόχος αυτού του έργου είναι η
ψηφιοποίηση των ιδρυμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της παροχής
κατάλληλων μαθησιακών πόρων στο προσωπικό τους.

Χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση για την
επιμόρφωση τόσο του διδακτικού όσο και του
διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων ΕΕΚ.
Είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις
ειδικές ανάγκες των ιδρυμάτων ΕΕΚ.
Φιλοδοξεί να προετοιμάσει το προσωπικό των
ιδρυμάτων ΕΕΚ να αγκαλιάσει την ψηφιοποίηση
και να έχει μια σαφή ψηφιακή στρατηγική για το
μέλλον.

Στόχος

We-R-OPEN:
KAINOTOM'IA 



Στόχος της εργαλειοθήκης θα είναι η επιμόρφωση του
διδακτικού προσωπικού της ΕΕΚ, ώστε να είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους για την
παροχή διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας
εντός και εκτός του οργανισμού. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη
θα παρέχει πολύτιμους πόρους και εργαλεία για τη μικτή
μάθηση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
παράλληλα με την παρούσα διδασκαλία για τη
μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ακόμη και
μετά την πανδημία.

"Διαδικτυακές τάξεις επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης"
Διαδικτυακή Εργαλειοθήκη

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη θα αποτελείται από μια
διαδικτυακή συλλογή εργαλείων και μαθησιακών πόρων
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ
 για να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
μαθημάτων τους.



Το πρόγραμμα θα καλύψει την ανάγκη
οργάνωσης υπηρεσιών όπως είναι η
επικοινωνία με μαθητές και γονείς,  και
οράνωση ημέρων καριέρας με τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών.

Η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα
πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης για το
διοικητικό/υποστηρικτικό προσωπικό. Το
πρόγραμμα θα έχει ως στόχο να καλύψει τα
κενά ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
και θα επιτρέψει στα ιδρύματα ΕΕΚ να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, κατά τη
διάρκεια αυστηρών μέτρων κινητικότητας
και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της
παροχής των υπηρεσιών τους προς τους
σπουδαστές, τους εργοδότες και την
κοινότητα.

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης 
για το διοικητικό/υποστηρικτικό 
προσωπικό
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