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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ  

 
     Η WBL GUARANTEE είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη, το 

σχεδιασμό και την επικύρωση 2 προγραμμάτων σπουδών για την επαγγελματική ανάπτυξη του 

«προσωπικού διδασκαλίας στις επιχειρήσεις» (ΜΜΕ) και του «προσωπικού παροχής συμβουλών 

για την απασχόληση» (δημόσιος / ιδιωτικός τομέας) (WBL) στην Ευρώπη.   

 

Το έργο εντοπίζει τα νέα πλαίσια (τόσο στις τρέχουσες συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 

όσο και στα μέτρα και προγράμματα του WBL) που επηρεάζουν και αλλάζουν τους παραδοσιακούς 

ρόλους του προσωπικού πρόσληψης / καθοδήγησης που εργάζεται στις ΜΜΕ, του συμβουλευτικού 

προσωπικού εργασίας που εργάζεται στα γραφεία εύρεσης εργασίας και στο επαγγελματικό 

προσωπικό εταιρειών που έχουν σπουδάσει με συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ), 

δεδομένης της προκλήσεως του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν, να εκπαιδευτούν 

και να διαπιστευτούν τα επαγγελματικά προφίλ σε όλη την Ευρώπη.   

 

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα WBL GUARANTEE, δημιουργεί ένα πρόγραμμα και μια σειρά 

αποτελεσμάτων (IO - πνευματικά προϊόντα) που βοηθούν στην επίλυση της πρόκλησης.   

 

5 χώρες εταίροι και 11 οργανισμοί από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και τομείς αποτελούν τη 

συμμαχία WBL GUARANTEE. Δημόσιες αρχές με ρυθμιστικές ικανότητες στην εκπαίδευση, 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πρακτορεία απασχόλησης, κοινωνικοί φορείς που 

εκπροσωπούν ΜΜΕ και πανεπιστήμια. όλοι αυτοί οι φορείς συμμετέχουν στο σχέδιο.   

 

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των συμβούλων εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων. Για να γίνει αυτό, η WBL GUARANTEE θα 

αναπτύξει 2 προγράμματα σπουδών μέσω μοντέλων ορθής πρακτικής, εργαλείων και 

προγράμματος κινητικότητας που θα μπορούν να ενσωματώνουν τόσο εκπαιδευτικό προσωπικό 

όσο και συμβουλευτικό προσωπικό που εργάζονται με άτομα που αναζητούν εργασία, σπουδαστές 

και εκπαιδευόμενους, για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα αποτελέσματα της WBL GUARANTEE.   
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1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΜΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ WBL.  

Η έρευνα διεξήχθη για να ενημερωθούν για τις ανάγκες της ομάδας μελέτης του έργου WBL 

GUARANTEE, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα του προσανατολισμού εξαρτάται από την 

κατάρτιση και τις ικανότητες των επαγγελματιών / συμβούλων, επομένως εστιάζουμε σε 2 

βασικούς, βασικούς τομείς για μάθηση με βάση την εργασία.   

 

 Κατάρτιση προσωπικού που ανήκει στην εταιρεία.  Υπεύθυνος για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση της εποπτείας των ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης. Μπορούν να είναι:  

 

o Το προσωπικό της εταιρείας που έχει, μεταξύ των καθηκόντων του, το ρόλο της 

βοήθειας των μαθητευόμενων μαθητευόμενων κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος WBL.   

o Συμβασιούχος υπάλληλος, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της καθοδήγησης των 

φοιτητών σε πρακτική άσκηση - εκπαιδευόμενο.   

 

 Το προσωπικό εργασίας και επαγγελματικής συμβουλευτικής οι οποίοι εργάζονται και 

φιλοδοξούν να συνεργαστούν με προγράμματα WBL σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς 

(ναυτιλιακή οργάνωση) μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 

o Συμβουλευτικό και διδακτικό προσωπικό, που εργάζονται σε δημόσια κέντρα 

απασχόλησης, συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα WBL.   

o Συμβουλευτικό και διδακτικό προσωπικό, που εργάζονται σε κέντρα 

επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ) ή ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης, συμμετέχουν 

ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα WBL. 

o Προσωπικό που παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση σε άτομα που 

αναζητούν εργασία και που υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων WBL.   

o Προσωπικό με αρμοδιότητες για την οργάνωση της εργασιακής εμπειρίας: περίοδοι 

εργασίας σε δίκη, πρακτικές ή προγράμματα κατάρτισης. ή που έχουν την ευθύνη 

δημιουργίας συνδέσμων, θα βοηθήσουν τις εταιρείες κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος WBL.   
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1.3 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ 

Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου WBL GUARANTEE, κάθε συμμετέχουσα χώρα 

πραγματοποίησε μια αρχική μελέτη. Το ίδιο πρότυπο βάσης δόθηκε για να εξασφαλίσει μια κοινή 

προσέγγιση στη μελέτη, πού να γράψει και να αναλύσει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να τα 

συγκρίνει και να τα αναλύσει Με τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που συλλέγουμε, θέλουμε να 

τα προσφέρουμε: 

  

- Στην τρέχουσα φάση ανάπτυξης των μοντέλων WBL στις χώρες εταίρους, οι κύριοι 

παράγοντες της αλλαγής, οι οποίοι προκύπτουν από την ευρωπαϊκή συμμαχία για τη 

μάθηση (EuropeanAppopoprenticeship2013), τις στρατηγικές Ευρώπη 2020, ET2020 και 

εθνικές οικονομικές αναπτυξιακές στρατηγικές και όπως διαμορφώνονται επί του παρόντος 

, ή ενδεχομένως του ρόλου του προσωπικού διδασκαλίας και κατάρτισης της εταιρείας και 

του τρόπου με τον οποίο αλλάζουν οι τάσεις, προσαρμόζοντας τις νέες συνθήκες της 

αγοράς στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στις ενεργητικές πολιτικές για την 

αγορά εργασίας. 

 

- Πώς επηρεάζουν τα διαφορετικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης τα επαγγελματικά 

προσόντα του προσωπικού εκπαίδευσης και καθοδήγησης στις επιχειρήσεις και την 

ανάπτυξη των επαγγελματικών πρακτικών κάθε χώρας σε σχέση με ό, τι ορίζεται στο 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (MEC). 

 
- Η επίπτωση, η συνάφεια και το περιεχόμενο των τρεχουσών επιλογών επαγγελματικής 

εξέλιξης και κατάρτισης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του 

προσφερόμενου προσωπικού κατάρτισης εντός και εκτός της επιχείρησης, καθώς και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας για τη στήριξη αυτών των μέτρων που μπορεί να γίνει από το 

σύστημα WBL πιο ελκυστικό και προσιτό στις ΜΜΕ.   

 
- τις δεξιότητες / ικανότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την 

κατάρτιση / παροχή συμβουλών στους σπουδαστές μέσω της περιγραφής των προφίλ των 

θέσεων εργασίας και των επαγγελματικών προτύπων, προκειμένου να γνωρίζουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας με βάση τις υπάρχουσες καλές 

πρακτικές και να τα προσδιορίσουν μέσω των εκθέσεων κάθε χώρας (θα είναι 

προπαιδευτικό για το σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης). 

 
- Υπάρχουν επιλογές διαπίστευσης και πιστοποίησης στις χώρες εταίρους για την επικύρωση 

της έναρξης και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των προφίλ που εμπλέκονται σε 

αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.   

 

Η έρευνα βασίστηκε σε 2 γραμμές: 
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 Δευτερογενή δεδομένα και έρευνα εγγράφων. Κάθε χώρα εταίρος έχει εντοπίσει σχετικές 

έρευνες, καταλόγους, στατιστικά στοιχεία επίσημων και ιδιωτικών εκδόσεων, προγράμματα 

καθοδήγησης και άλλο υλικό.   

 Πρωταρχική έρευνα με τη μορφή ερευνών (και ενδεχομένως σε ομάδες εστίασης) στο 

επίπεδο του δρόμου, μέσω τηλεφώνου ή ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όταν, εάν είναι απαραίτητο.   

 

Στο παράρτημα 1 υπάρχει μια γενική περίληψη της κατάστασης και, καθώς οι διαφορές στα 

διαφορετικά εθνικά πλαίσια μπορούν να ξεπεραστούν για την ορθή εκπόνηση του συστήματος 

WBL. 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ WBL ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

 

Στόχος της έρευνας αυτής είναι να προσδιορίσει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των 

διαφόρων νομοθετικών πλαισίων και πρακτικών που καθορίζουν τα διαφορετικά συστήματα 

μάθησης και κατάρτισης που βασίζονται στην εργασία. 

Ο στόχος μας ήταν να καθορίσουμε, μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές, εμπειρίες και 

παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια σειράς συνεντεύξεων με άτομα που εμπλέκονται στα συστήματα 

ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης, ένας τρόπος για την ανάπτυξη δύο νέων 

επαγγελματικών προφίλ, των οποίων τα προγράμματα σπουδών θα αναπτυχθούν μέσα στις 

πνευματικές παραγωγές 2 και 3 (IO2 και IO3) του σχεδίου.   

Για το σκοπό αυτό συγκρίθηκαν τα συστήματα κανονιστικής ρύθμισης της κατάρτισης με 

βάση το έργο των χωρών που συμμετείχαν στο σχέδιο (Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Κύπρος) 

χρησιμοποιώντας δευτερογενή έρευνα (deskresearch). Δύο περιπτώσεις ορθών πρακτικών 

μελετήθηκαν για να εμπνεύσουν την ανάπτυξη του εργαλείου μας. 

Τα πιο συναφή και ενδιαφέροντα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας υπήρξαν: 

- Η ορθή εφαρμογή των εργαλείων WBL αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα για την αύξηση 

της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης τόσο σε μικροοικονομικά όσο και σε 

μακροοικονομικά επίπεδα.  

 

- Σε όλες τις υπό έρευνα χώρες, η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα, λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 

εργασίας. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι δύο από τις χώρες όπου η ανεργία των νέων είναι 

μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, με 38,6% και 34,7% αντίστοιχα (Eurostat 2017). 

Στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό (24,7%), ενώ στην Πολωνία, παρά το 

χαμηλό ποσοστό ανεργίας (μεταξύ 5% και 7%), η ανεργία των νέων είναι επίσης υψηλή, 

με 14,7%. 
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- Η ορθή εφαρμογή των μέτρων του WBL θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη της 

γενικής απασχόλησης ως απασχόληση των νέων και, συνεπώς, να ενισχύσει την 

κοινωνική ένταξη, συνοδεύοντας τα ελαφρά και διαλείποντα σημάδια ανάκαμψης που 

εμφανίζουν οι διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες.   

 

- Κατά την τελευταία δεκαετία, με σκοπό τον καθορισμό στρατηγικής για την ανάκαμψη 

της οικονομικής κρίσης, οι χώρες που ανήκουν στην ΕΕ έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν 

νομοθεσία με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και την παροχή 

περισσότερων ευκαιριών σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση.   

 

- Σε αυτήν την περίπτωση, η ενίσχυση των ευκαιριών που παρέχονται από τα εργαλεία 

του WBL, δηλαδή: η μάθηση, οι πρακτικές, οι υποτροφίες και τα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν έναν έγκυρο τρόπο αντιστάθμισης των 

προαναφερθέντων θεμάτων.   

 

- Σε όλες τις χώρες που αναλύθηκαν, το προσωπικό του διδακτικού προσωπικού δεν είναι 

αυστηρά ρυθμισμένο. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η λειτουργία γίνεται ανεπίσημα από 

άλλη εταιρεία ή διδακτικό προσωπικό, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο οργανισμός 

αποστολής είναι ένα ίδρυμα ή το Πανεπιστήμιο. Το προσωπικό διδασκαλίας / 

κατάρτισης είναι υποχρεωμένο να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να εκτελέσει το 

έργο του.   

Τα πιο συναφή και ενδιαφέροντα αποτελέσματα της πρωτοβάθμιας έρευνας υπήρξαν: 

- Τα ενδιαφερόμενα μέρη αντιλαμβάνονται (με ορισμένες εξαιρέσεις) την παρουσία 

προσωπικού διδασκαλίας / κατάρτισης, απαραίτητου για τις δραστηριότητες του WBL.  

 

- Οι ικανότητες που απαιτούνται από τις εταιρείες είναι: Προσωπικές δεξιότητες όπως η 

υπομονή, η βούληση, οι δεξιότητες προσανατολισμού. Επαγγελματικές δεξιότητες 

όπως η γνώση του περιβάλλοντος, προκειμένου να μεταδοθούν αυτές οι δεξιότητες 

στους μαθητές. 

 

- Οι ερωτηθέντες υπογραμμίζουν τη σημασία της λήψης συνδυασμού θεωρητικής και 

πρακτικής κατάρτισης. Αυτές οι ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για τους 

συμμετέχοντες να 1) να εκπληρώνουν καλύτερα τα καθήκοντά τους και κατά συνέπεια 

2) να αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψης 3) να ενισχύουν την εφαρμογή των 

εργαλείων WBL που δείχνουν αποτελέσματα και 4) αποκατάσταση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας στο σύνολό της. 

 

- Η σχέση με το προσωπικό διδασκαλίας των εταιρειών μπορεί να βοηθήσει το 

υποτροφία, τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους και να αποκτήσουν καλύτερα αποτελέσματα. 
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- Οι έρευνες υπογραμμίζουν την ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 

δράσεων που αποσκοπούν στην "εναρμόνιση του χρόνου συνεργασίας και της 

μεταφοράς εγγράφων από το ένα έδαφος στο άλλο". 

 

- Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν γενικά προβλήματα με τη διοικητική διαχείριση για να 

ξεκινήσουν διαδικασίες πρακτικής άσκησης σε εταιρείες. Θεωρούν επίσης ότι το μέσο 

επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού μαθητείας συχνά δεν είναι ικανοποιητικό. Ο 

ρόλος του προσωπικού διδασκαλίας εκτελείται συνήθως από έμπειρο προσωπικό της 

εταιρείας, που συνήθως δεν έχει ειδική κατάρτιση ή προσόντα για να διδάσκει 

προσωπικό. 

 

Ο γερμανός εταίρος του σχεδίου επισημαίνει με αναφορά στις καλές πρακτικές: 

"Στη Γερμανία, όπως ορίζεται στο έκτο τμήμα της παρούσας έκθεσης, η επαγγελματική 

καθοδήγηση και συμβουλές βασίζονται στην κοινή ευθύνη των διάφορων φορέων, ιδίως 

των σχολείων (της κυριαρχίας κράτος) και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης" . 

 

Το προσωπικό διδασκαλίας όχι μόνο έπρεπε να ακολουθήσει το πρόγραμμα WBL, 

αλλά και να αναλάβει το ρόλο του προσωπικού καθοδήγησης .   

 

 Πρέπει να αναγνωρίζουν το δυναμικό των φοιτητών όταν αποφασίζουν για μια 

επαγγελματική σταδιοδρομία 

 Γνωρίστε τους διάφορους επαγγελματικούς τομείς μέσω επαγγελματικής 

εξερεύνησης.   

 Είναι σε θέση να φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή, με καλύτερο εργασιακό 

περιβάλλον για να κάνουν βέλτιστες πρακτικές. 

 

Στη γερμανική περίπτωση, το προσωπικό διδασκαλίας στον οργανισμό αποστολής είναι 

απόλυτα ενταγμένο στην ανάπτυξη του σχολείου και μπορεί να ακολουθήσει τη μορφοποιητική του 

ανάπτυξη από την αρχή της πρακτικής άσκησης παρέχοντάς του «πληροφορίες και καθοδήγηση 

σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές, και πρόσθετη ακαδημαϊκή κατάρτιση.   

 

Επιπλέον, οι εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, χάρη στη συνεργασία με την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα ομοσπονδιακά κράτη και τους κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό το 

διπλό σύστημα κατάρτισης προσφέρει έναν συνδυασμό πρακτικής εξάσκησης σε επιχειρήσεις και 

επαγγελματικές σχολές, που επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν διαφορετικές διαδρομές 

σταδιοδρομίας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ" ΚΑΙ 
"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ": ΓΝΩΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΜΜΕ 

 

 ΑΝΤΑΓΩ
ΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1 Γνώση του εθνικού 
κανονιστικού 
πλαισίου του WBL 
 

Το προσωπικό 
διδασκαλίας γνωρίζει και 
είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τη 
δικαιοδοσία του WBL, 
σεβόμενη τους 
οργανωτικούς δεσμούς 
της εταιρείας που 
προστατεύει το 
προσωπικό της εταιρείας, 
με το δικαίωμά τους στη 
συνεχή μάθηση 
 

 Εκπαιδευτικές 
ρυθμίσεις 
εκπαίδευσης 

 Κανονισμοί για 
φοιτητές πρακτικής 
άσκησης 

 Δικαιώματα και 
ευθύνες των 
ενδιαφερομένων 

Να είναι σε θέση να επιλέξει την 
καλύτερη διαδρομή WBL, 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το 
πλαίσιο της επιχείρησης, τις 
δεξιότητες των εργαζομένων και 
το νομικό πλαίσιο. 

2 Διαχείριση σχέσεων 
προσωπικού / 
εκπαιδευόμενου 
 

Το προσωπικό 
καθοδήγησης καθοδηγεί 
τον χρήστη WBL με βάση 
την προσωπική σχέση 
καθοδήγησης / 
μαθητευόμενης. 
 
Χρησιμοποιεί τεχνικές 
καθοδήγησης για την 
παρακολούθηση της 
ανάπτυξης του ατόμου, 
υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων λαμβάνοντας 
υπόψη το πλαίσιο και τα 
χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευομένων 

 Διδακτικό σεμιναρίου: 
Ατομικές συναντήσεις, 
Ομαδική διδασκαλία, 
Διδακτική των 
φοιτητών, 
συνδυασμένη μέριμνα, 
διδασκαλία από 
απόσταση… 

 Βασικές τεχνικές 
προσανατολισμού. 

 

Να είναι σε θέση να επιλέξει τις 
τεχνικές μορφής και 
προσανατολισμού που είναι οι 
πλέον κατάλληλες για το 
περιβάλλον της εταιρείας και για 
τα μαθησιακά χαρακτηριστικά 
του μαθητευόμενου προσωπικού, 
καθώς και για την περιγραφή της 
θέσης εργασίας. 

3 Έννοια των 
επαγγελματικών 
δεξιοτήτων 

Το προσωπικό 
καθοδήγησης 
διαχειρίζεται στρατηγικά 
τις διαδικασίες για την 
αύξηση των δεξιοτήτων 
του χρήστη WBL 

 Καταγράψτε τις 
γενικές δεξιότητες 
που απαιτούνται για 
την απασχόληση. 

 Καταγράψτε τις 
απαραίτητες 
δεξιότητες για μια 
συγκεκριμένη 
βιομηχανία και θέση 
εργασίας 

 Αρχές εκμάθησης 

 μοντέλα και εργαλεία 
 

Προσδιορίστε τις δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες για την 
εργασία Να είναι σε θέση να 
εξατομικεύσει δραστηριότητες 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

4 Ορισμός του 
προγράμματος 
κατάρτισης 

Το προσωπικό 
διδασκαλίας περιγράφει 
το έργο που πρέπει να 
γίνει από τον χρήστη του 
WBL, προσδιορίζοντας τα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα, τη 
διαδικασία εργασίας, τις 
κύριες δραστηριότητες, τις 

 Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 Τεχνικές για τον ορισμό 
και την εκτέλεση μιας 
εργασίας 

 Εθνικά ρεπερτόρια 
ικανοτήτων 

 
 

Ορίστε τους κατάλληλους 
εκπαιδευτικούς στόχους 
(καθορίστε δείκτες) 
 
Να είναι σε θέση να αναλύσει τις 
ανάγκες του οργανισμού, και να 
είναι σε θέση να γράψει μια 
περιγραφή εργασίας. 
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ευθύνες, τα επίπεδα 
αυτονομίας, τις 
προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

 

5 Διδακτική 
προσέγγιση και 
τεχνικές μάθησης  
 

Το προσωπικό 
διδασκαλίας χρησιμοποιεί 
παιδαγωγικές και 
διδακτικές μεθόδους και 
τεχνικές μάθησης που 
είναι σύμφωνες με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και με τις μορφές 
μάθησης του 
εκπαιδευόμενου 

 Διδασκαλία στο χώρο 
εργασίας 

 Ενεργές τεχνικές 
μάθησης 

 Στυλ μάθησης 

Να είναι σε θέση να επιλέγει 
προσεγγίσεις και τεχνικές 
διδασκαλίας σύμφωνα με τους 
δεσμούς που δημιουργούνται 
από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και να λαμβάνει υπόψη τους 
τρόπους μάθησης του 
μαθητευόμενου. 

6 Αποτελεσματικές 
τεχνικές 
επικοινωνίας και 
ευαισθησία  
 

Το προσωπικό 
διδασκαλίας χειρίζεται 
πτυχές της λεκτικής και μη 
λεκτικής επικοινωνίας 
μέσω της στρατηγικής 
χρήσης της prosemica, 
kinestetic και 
paralinguistics για να 
ευνοήσει την παραγωγή 
λειτουργικών 
συναισθημάτων στον 
χρήστη του WBL. 

 Οι πιο χρήσιμες αρχές 
της δυναμικής και 
αποτελεσματικής 
επικοινωνίας. 

 Τύποι λεκτικής, μη 
λεκτικής, λεκτικής 
επικοινωνίας. 

 Αυθεντική 
επικοινωνία ως 
εργαλείο που ευνοεί 
και εντείνει τη 
συνεργασία. 

 Διαχείριση 
καταστάσεων άγχους 
και αρνητικών 
συναισθημάτων. 

 

Να είναι σε θέση να μιλήσει 
καθαρά και εποικοδομητικά. να 
είναι σε θέση να ακούει ενεργά? 
να είναι σε θέση να διαχειριστεί 
τις συγκρούσεις και τις 
αντιρρήσεις. να είναι σε θέση να 
χειριστεί το άγχος και τα αρνητικά 
συναισθήματα. Να είστε σε θέση 
να πείτε ΟΧΙ όταν είναι 
απαραίτητο και χρήσιμο. Να είναι 
σε θέση να υποβάλει τα αιτήματα 
με σωστό τρόπο. Να είστε σε 
θέση να κατανοήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα του 
σώματος με έναν αποτελεσματικό 
τρόπο.   
 
 

7 Προγραμματισμός 
της φάσης 
αξιολόγησης 
 

Το προσωπικό 
καθοδήγησης σχεδιάζει τη 
διαδικασία αξιολόγησης 
με βάση τα ελάχιστα 
πρότυπα απόδοσης που 
σχετίζονται με τα 
επαγγελματικά πρότυπα 
αναφοράς, προβάλλοντας 
δοκιμές και καθορίζοντας 
τους δείκτες παρατήρησης 
σε συνεργασία με το 
προσωπικό διδασκαλίας 
του ναυτιλιακού 
οργανισμού. 
 

 Στοιχεία ψυχολογίας 
και ενεργητικές 
τεχνικές ακρόασης 

 Κανονισμοί αναφοράς 
σχετικά με τα 
επαγγελματικά 
πρότυπα 

 Κύριες προσεγγίσεις, 
μέθοδοι και εργαλεία 
αξιολόγησης και 
πιστοποίησης της 
μάθησης 

 Τεχνικές για τη 
διεξαγωγή 
συνεντεύξεων 
αξιολόγησης 

 τύποι ελέγχων 
μάθησης και 
ικανότητας 

 Είδη εγγράφων και 
μορφότυπων για την 
παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης 

Να είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει μια άμεση και 
σωρευτική αξιολόγηση. 
αναγνωρίζουν τις υπάρχουσες 
ικανότητες σε σχέση με τους 
σκοπούς της εξέτασης · διεξάγει 
διαδικασίες και εξετάσεις 
επαλήθευσης σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του έργου και 
τους κανόνες του σχετικού 
συστήματος αξιολόγησης και 
πιστοποίησης · 
Ακολουθήστε τη διαδικασία 
αξιολόγησης μέσω ενός 
συστήματος αναφορών ή / και 
ντοκιμαντέρ 
να χρησιμοποιούν κώδικες 
δεοντολογίας όσον αφορά τα 
κριτήρια της συλλογικότητας, της 
αντικειμενικότητας, της 
αμεροληψίας και της 
ανεξαρτησίας · Χρησιμοποιήστε 
εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων 
Συντονιστεί με το προσωπικό 
διδασκαλίας του οργανισμού 
αποστολής, την ανάπτυξη του 
τεστ αξιολόγησης. 
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1 Γνώση του εθνικού 
κανονιστικού 
πλαισίου του WBL 
 

Το προσωπικό 
διδασκαλίας και είναι σε 
θέση να χρησιμοποιήσει 
τη δικαιοδοσία του WBL 
σεβόμενοι τους 
οργανωτικούς δεσμούς 
της εταιρείας που 
προστατεύουν το 
εργατικό προσωπικό στο 
δικαίωμά τους στη 
συνεχή μάθηση 

 Εκπαιδευτικές ρυθμίσεις 
εκπαίδευσης 

 Κανονισμοί για φοιτητές 
πρακτικής άσκησης 

 Δικαιώματα και ευθύνες 
των ενδιαφερομένων. 

Να είναι σε θέση να επιλέξει 
την καλύτερη διαδρομή 
WBL, λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο το πλαίσιο της 
επιχείρησης, τις δεξιότητες 
του προσωπικού της 
εργασίας και το νομικό 
πλαίσιο. 

2 Διαχείριση σχέσεων 
προσωπικού / 
εκπαιδευόμενου 
 

Το προσωπικό 
καθοδήγησης καθοδηγεί 
τον χρήστη WBL με βάση 
την προσωπική σχέση 
καθοδήγησης / 
μαθητευόμενης. 
Χρησιμοποιεί τεχνικές 
καθοδήγησης για την 
παρακολούθηση της 
ανάπτυξης του ατόμου, 
υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων κατάλληλων 
για το πλαίσιο και το 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 

 Διδακτικό σεμιναρίου: 
Ατομικές συναντήσεις, 
Ομαδική διδασκαλία, 
Διδακτική των φοιτητών, 
συνδυασμένη μέριμνα, 
διδασκαλία από 
απόσταση… 

 Βασικές τεχνικές 
προσανατολισμού. 

 

Να είναι σε θέση να επιλέξει 
τις τεχνικές μορφής και 
προσανατολισμού που είναι 
οι πλέον κατάλληλες για το 
περιβάλλον της εταιρείας 
και για τα μαθησιακά 
χαρακτηριστικά του 
μαθητευομένου. 

3 Εξατομίκευση των 
διαφανών 
αρμοδιοτήτων 
 

Το προσωπικό 
διδασκαλίας 
παρακολουθεί και 
υποστηρίζει τη 
διαδικασία αναγνώρισης 
των υφιστάμενων 
ικανοτήτων που είναι 
χρήσιμες για την 
ανάπτυξη ενός 
προγράμματος 
κατάρτισης WBL 
 

 Εθνικό και περιφερειακό 
πλαίσιο προσόντων 

 Κριτήρια συσχέτισης 

 Εθνικά και περιφερειακά 
ρεπερτόρια και σύστημα 
πρόσβασης και υποστήριξης 

 Καθορίστε την αρχιτεκτονική 
και τα ελάχιστα πρότυπα για 
το εξατομικευμένο σύστημα 
επικύρωσης και 
πιστοποίησης ικανοτήτων 

 Αναγνώριση πιστωτικών 
μονάδων κατάρτισης 

 Αρχές και τεχνικές 
αναγνώρισης και 
αναγνώρισης της επίσημης, 
ανεπίσημης και άτυπης 
μάθησης των αιτούντων 
χρηστών. 

Να είναι σε θέση να 
υποστηρίξει το δυνητικό 
μαθητευόμενο στην 
κατανόηση των 
αναπόσπαστων 
χαρακτηριστικών του 
προγράμματος WBL. 
Να είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τον πιθανό 
μαθητευόμενο στην 
κατανόηση των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων. 
Να είναι σε θέση να 
παρουσιάσει τη διαδρομή 
WBL που έχει επιλέξει ο 
χρήστης και να είναι σε 
θέση να το εφαρμόσει. 
Να είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει 
συναντήσεις εργασίας 
μεμονωμένα ή σε ομάδες, 
για την πραγματοποίηση και 
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παρουσίαση εμπειριών 
επίσημης και μη τυπικής 
μάθησης. 
 

4 Εκπαίδευση έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έργο της διαμόρφωσης 
της διαδρομής, 
εξατομίκευση των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, των 
γνώσεων που πρέπει να 
αναπτυχθούν, των 
δεξιοτήτων που πρέπει 
να επιτευχθούν 
Εξατομικεύστε τα 
εργαλεία αξιολόγησης 
της μάθησης 
 
 

 Αρχές εργασίας και ανάλυση 
επαγγελματικών αναγκών 

 Φάσεις και χαρακτηριστικά 
της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

 Βασικές μεθοδολογίες και 
διδακτικά εργαλεία που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
μάθησης (στην τάξη, 
ηλεκτρονική μάθηση), 
ατομικά και συλλογικά. 

 Μοντέλα και τεχνικές για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων 
κατάρτισης και 
εκπαιδευτικού 
προγραμματισμού, καθώς 
και δοκιμές αξιολόγησης της 
μάθησης 

 

Να είναι σε θέση να 
καθορίσει μια πορεία για 
την εκμάθηση του WBL σε 
όρους διδακτικών στόχων, 
αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, 
μεθοδολογιών, 
τεχνολογικών και οργανικών 
αποτελεσμάτων. 
Να είναι σε θέση να 
προσδιορίσει τις 
υποστηρικτικές βάσεις και 
χρήσιμα εργαλεία για να 
παρακινήσει τη μάθηση από 
την αρχή μέχρι το τέλος της 
διαδικασίας. 
 

5 Προγραμματισμός 
της αξιολόγησης 

Το προσωπικό 
καθοδήγησης σχεδιάζει 
τη διαδικασία 
αξιολόγησης με βάση τα 
ελάχιστα πρότυπα 
απόδοσης που 
σχετίζονται με τα 
επαγγελματικά πρότυπα 
αναφοράς, 
προβάλλοντας δοκιμές 
και καθορίζοντας τους 
δείκτες παρατήρησης σε 
συνεργασία με το 
προσωπικό διδασκαλίας 
του οργανισμού που 
λαμβάνει το 
μαθητευόμενο 
προσωπικό 

 Στοιχεία ψυχολογίας και 
ενεργητικές τεχνικές 
ακρόασης 

 Κανονισμοί αναφοράς 
σχετικά με τα 
επαγγελματικά πρότυπα 

 Κύριες προσεγγίσεις, 
μέθοδοι και εργαλεία 
αξιολόγησης και 
πιστοποίησης της μάθησης 

 Τεχνικές για τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων αξιολόγησης 

 τύποι ελέγχων μάθησης και 
ικανότητας 

 Είδη εγγράφων και 
μορφότυπων για την 
παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης 

 

Να είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει μια άμεση 
και σωρευτική αξιολόγηση. 
αναγνωρίζουν τις 
υπάρχουσες ικανότητες σε 
σχέση με τους σκοπούς της 
εξέτασης · διεξάγει 
διαδικασίες και εξετάσεις 
επαλήθευσης σύμφωνα με 
το σχεδιασμό του έργου και 
τους κανόνες του 
συστήματος αξιολόγησης 
και πιστοποίησης. 
 
Ακολουθήστε τη διαδικασία 
αξιολόγησης μέσω ενός 
συστήματος αναφορών ή / 
και ντοκιμαντέρ. 
Χρήση κωδίκων 
συμπεριφοράς σε σχέση με 
τα κριτήρια της 
συλλογικότητας, της 
αντικειμενικότητας, της 
αμεροληψίας και της 
ανεξαρτησίας. 
Χρησιμοποιήστε εργαλεία 
αξιολόγησης δεξιοτήτων. 
Συντονιστείτε με το 
προσωπικό διδασκαλίας του 
οργανισμού αποστολής για 
να αναπτύξετε τη δοκιμή 
αξιολόγησης 
 

6 Αξιολόγηση της 
διαδικασίας WBL 
 

Το προσωπικό 
καθοδήγησης αξιολογεί 
τα αποτελέσματα και τα 
αποτελέσματα σύμφωνα 
με διάφορες μεταβλητές 

 Μέθοδοι και τεχνικές για 
την ανάλυση του βαθμού 
επίτευξης, έκβασης, 
αντίκτυπου σε ένα σύστημα 
διά βίου μάθησης.   

Αξιολογεί τα αποτελέσματα 
χρησιμοποιώντας δείκτες 
αναφοράς και προετοιμάζει 
χρήσιμες αναφορές για την 
αναθεώρηση των στόχων. 
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κατά τη διάρκεια και στο 
τέλος της διαδικασίας 
WBL 
 

 Απλοί και σύνθετοι δείκτες 
της διαδικασίας 
διδασκαλίας-μάθησης. 

 Μέθοδοι σύνταξης έκθεσης 
αξιολόγησης 

 Οι δείκτες ποιότητας για το 
σύστημα WBL βασίζονται 
στο πρότυπο EQAVET 

 Συγκριτικές τεχνικές 
ανάλυσης αξιολόγησης 

 

Ανάπτυξη εργαλείων για την 
αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και των 
επιπτώσεων, μέσω της 
εξατομίκευσης των στόχων 
που πρέπει να 
παρακολουθούνται, των 
δεικτών, των κριτηρίων και 
των περιγραφικών 
στοιχείων. 
Να είναι σε θέση να 
αλληλεπιδράσει με τους 
διάφορους παράγοντες για 
να ελέγξει τους στόχους 
αποτελεσματικότητας που 
παράγονται από την άποψη 
της προσωπικής, 
οργανωτικής και σχεσιακής 
απόδοσης. 
 

 
 


