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Η 1η Διακρατική 

Συνάντηση του Έργου 

στην Πορτογαλία! 

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει 

μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "We-R-Open: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την ψηφιακή αναβάθμιση του 

διδακτικού, διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού των σχολείων ΕΕΚ" αριθμός έργου: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πρώτη διακρατική συνάντηση έγινε τον περασμένο 

Νοέμβριο στο Πόρτο! 

 

Ο συντονιστής FORAVE φιλοξένησε την κοινοπραξία 

του έργου στον χώρο της στο Lousado, όχι πολύ 

μακριά από το Πόρτο, για να συζητήσουν την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου. 

 

Οι εταίροι συζήτησαν τις συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες που σχετίζονται όχι μόνο με τη 

διαχείριση του έργου, τη διασφάλιση της ποιότητάς 

του και τη διάδοσή του, αλλά και το 1ο Αποτέλεσμα, το 

οποίο ονομάζεται «Online VET classrooms Toolkit» και 

το 2ο Αποτέλεσμα, το «E-learning Course for 

Administrative/Support and Back Office Staf». 

 www.weropen-project.eu 

Αυτό το σχέδιο στρατηγικής 

εταιρικής σχέσης Erasmus+ KA2, 

το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 

του 2021, στοχεύει να 

υποστηρίξει τα ιδρύματα ΕΕΚ 

στη διαδικασία ψηφιοποίησής 

τους, παρέχοντας πόρους 

μάθησης στους εκπαιδευτές και 

το προσωπικό τους. 

 

Οι εταίροι του έργου είναι: 

FORAVE από την Πορτογαλία 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και IDEC από την 

Ελλάδα 

DEFOIN από την Ισπανία 

EMPHASYS CENTER από Κύπρο 

και 

το EUROPEAN DIGITAL NETWORK 

από την Ιταλία 
#WeROpenproject 

Σχετικά με εμάς 

 
 
 

forave@forave.pt 



 

 

Ηλεκτρονική 

Εργαλειοθήκη Tάξεων 

ΕΕΚ 
Η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη θα αποτελείται 

από μια διαδικτυακή συλλογή εργαλείων και 

πόρων μάθησης που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι και οι 

εκπαιδευτές ΕΕΚ για να υποστηρίξουν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των μαθημάτων 

ΕΕΚ. 

 

Ο IDEC, ο εταίρος που είναι υπεύθυνος για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξή του, έδειξε την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τη 

διαδικτυακή δομή της εργαλειοθήκης και 

πρότεινε έναν διαχωρισμό εργασιών για την 

υλοποίηση της τελικής του έκδοσης με όλα τα 

εργαλεία που είχαν προηγουμένως 

προσδιοριστεί από τους εταίρους. 

Το 2022, η εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής τάξης 

ΕΕΚ θα είναι έτοιμη για χρήση.  

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει 

μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "We-R-Open: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την ψηφιακή αναβάθμιση του 

διδακτικού, διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού των σχολείων ΕΕΚ" αριθμός έργου: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771 
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E-learning Course για 

Διοικητικό/Υποστηρικτικό 

και Υπηρεσιακό 

Προσωπικό 

Θα αποτελείται από μaθήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης για 

διοικητικό/υποστηρικτικό και βοηθητικό 

προσωπικό ιδρυμάτων ΕΕΚ. 

 

Το EMPHASYS CENTRE, ο εταίρος που είναι 

υπεύθυνος για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και 

του εκπαιδευτικού υλικού και πόρων, 

πρότεινε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της 

δομής του προγράμματος σπουδών και 

των ενοτήτων του, το οποίο είναι τώρα στα 

σκαριά! 

 

Λεπτομέρειες σύντομα! 
 

Η υλοποίηση των Αποτελεσμάτων 

συνεχίζεται… 


