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

μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δε 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 ΕΕK”. Αριθμός έργου: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δοκιμή των αποτελεσμάτων 
του έργου ξεκίνησε! 
 
 
 

Τους τελευταίους μήνες του έργου, μετά την 

επικύρωση και την έκδοση των κύριων παραδοτέων 

του έργου (IO1 – Διαδικτυακή Εργαλειοθήκη “Online 

Classrooms” και IO2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (e-

learning) για το διοικητικό προσωπικό των 

οργανισμών ΕΕΚ), η κοινοπραξία του έργου ξεκίνησε 

τη φάση πιλοτικής εφαρμογής των δύο 

αποτελεσμάτων. Όλοι οι εταίροι εργάζονται με τις 

ομάδες-στόχους του έργου (εκπαιδευτές ΕΕΚ, 

προσωπικό ΕΕΚ κ.λπ.) για να δοκιμάσουν και να 

βελτιώσουν τα αποτελέσματα του έργου ενόψει της 

τελικής τους κυκλοφορίας.  

Οι εταίροι επιλέγουν καλές πρακτικές και μαρτυρίες 

από τις πιλοτικές εφαρμογές για να τις συμπεριλάβουν 

σε μια εργαλειοθήκη, ενώ η πιλοτική εφαρμογή 

κατάρτισης θα τους υποστηρίξει στη δοκιμή 

μεθοδολογιών και στη βελτίωση υποστηρικτικού και 

εκπαιδευτικού υλικού για το σύστημα ΕΕΚ. 

 

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα 

αποτελέσματα του έργου; Γυρίστε τη σελίδα και 

ανακαλύψτε περισσότερα! 

 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free 

version) 

 https://weropen-project.eu/el/ 

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 

• IEK DELTA και IDEC από την 

Ελλάδα 

• DEFOIN από την Ισπανία 

• EMPHASYS CENTRE από 

την Κύπρο 

• EUROPEAN DIGITAL 

LEARNING NETWORK από 

την Ιταλία 

 

 

#WeROpenproject 

Σχετικά με εμάς 
 

 

 

forave@forave.pt 

http://www.forave.pt/
http://www.iekdelta.gr/
http://www.idec.gr/
http://www.defoin.es/
http://www.emphasyscentre.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.dlearn.eu/
mailto:%20forave@forave.pt?subject=EU%20project%20WE-R-OPEN


 

 

Διαδικτυακή Εργαλειοθήκη 

“Online Classrooms” 
Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη αποτελείται 

από μία ψηφιακή συλλογή εργαλείων και 

εκπαιδευτικών πηγών την οποία οι 

καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ μπορούν να 

αξιοποιήσουν για να υποστηρίξουν τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των μαθημάτων 

ΕΕΚ. 

Η πιλοτική δοκιμή συμπεριλαμβάνει τη 

χρήση της εργαλειοθήκης από εκπαιδευτές 

ΕΕΚ και άλλα μέλη των ομάδων-στόχων 

(π.χ. μαθητές, επιχειρήσεις κ.α.). Συνολικά 

200+ συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις 

5 χώρες-εταίρους. 

Ανακαλύψτε την εργαλειοθήκη του έργου 

εδώ: 

https://toolkit.weropen-project.eu/el/ 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. “We-R-Open: An educational approach for digital upskilling of Teaching, Managerial and 

Administrative staff of VET Schools” project number: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771 
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

(e-learning) για το 

διοικητικό προσωπικό των 

οργανισμών ΕΕΚ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόκειται για μία εκπαίδευση e-learning 

για το διοικητικό προσωπικό των 

οργανισμών ΕΕΚ. 

50 συμμετέχοντες από FORAVE, IEK 

ΔΕΛΤΑ, DEFOIN και EMPHASYS 

συμμετέχουν στη δοκιμή των 4 ενοτήτων 

που αναπτύχθηκαν (24 ώρες συνολικά) 

και θα παρέχουν προτάσεις για 

βελτίωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος! 

Συμμετέχετε στα μαθήματα εδώ: 

https://elearning.weropen-project.eu/  

 

 

Τι δοκιμάζουμε τώρα; 

https://www.facebook.com/WeROpenProject
https://www.instagram.com/weropenproject/
https://www.linkedin.com/company/weropen-project/
https://elearning.weropen-project.eu/

