
 

 

  
 

 
Kilka zdań wprowadzenia 
Trwa pilotaż dwóch kursów. Pierwszy skierowany jest do trenerów w miejscu pracy, drugi do doradców zawodowych / 

specjalistów pracujących w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, czy agencji zatrudnienia. Kursy mają 

podwójny cel: a) promowanie istoty staży i szkoleń; b) zwiększenie zainteresowania poza formalnego uczenia się 

nabytego w kontekście pracy. Do tej pory nie było standardu szkolenia, który umożliwiałby nabycie podstawowych 

kompetencji wymaganych od trenera prowadzącego szkolenia w miejscu pracy. WBL Guarantee, projekt ERASMUS + 

koordynowany przez Lazio Region (WŁOCHY) z udziałem 10 innych organizacji z 5 krajach europejskich oferuje nowy 

standard szkolenia. Dzisiaj wszyscy, którzy szkolą pracowników w firmie lub są trenerami w instytucjach kształcenia 

i szkolenia zawodowego, czy agencjach zatrudnienia, zajmującymi się programami stażowymi, mogą wziąć udział 

w szkoleniu online i po jego ukończeniu otrzymać certyfikat potwierdzający - udział w szkoleniu i swój proces ciągłego 

podnoszenia kwalifikacji.  

      

1. Kurs dla trenerów w miejscu pracy  
Czy prowadzisz szkolenia w firmie? Czy planujesz przyjąć taką rolę 

w najbliższych miesiącach? Weź udział w testowaniu rezultatów 

WBL i skorzystaj z bezpłatnego kursu, w którym możesz 

uczestniczyć zdalnie, wchodząc na platformę e-learningową 

aktywowaną na potrzeby testów. 

https://wbl.erasmus.site/mooc/  

 

2. Kurs dla specjalistów instytucji 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz agencji zatrudnienia  
Czy jesteś trenerem w instytucji kształcenia i szkolenia 

zawodowego lub pracujesz w agencji zatrudnienia, która jest 

odpowiedzialna za organizację staży? Czy jesteś doradcą 

zawodowym pracującym w publicznym centrum zatrudnienia? Weź 

udział w testowaniu rezultatów WBL i skorzystaj z bezpłatnego 

kursu, w którym możesz uczestniczyć zdalnie, wchodząc na 

platformę e-learningową aktywowaną na potrzeby testów. 

https://wbl.erasmus.site/mooc/  

 

             

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź 
stronę WBL Guarantee: 

    https://wbl.erasmus.site/pl/   

 

 

 

maj 2020  

WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202 -
006161) to trzyletni projekt finansowany 
w ramach programu Erasmus + KA2. 
W ramach projektu opracowano dwa kursy 
specjalizacyjne do ustawicznego kształcenia 
i szkolenia zawodowego „opiekunów 
wewnętrznych” (MŚP) oraz „opiekunów VET 
/ agencji pracy” pracujących w instytucjach 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
agencjach pośrednictwa pracy, które są 
upoważnione do organizowania staży (sektor 
publiczny / prywatny) 
 
Koordynator projektu: LAZIO REGION  
(prowadzący szkolenia, badania i zatrudnienie 
na poziomie regionalnym) 
Pozostali partnerzy: 

1. ERIFO (Włochy) 
2. Confartigianato imprese Lazio (Włochy)  
3. FyG Consultores (Hiszpania) 
4. FEMEVAL (Hiszpania) 
5. Andalucia Emprende (Hiszpania) 
6. M.M.C Management Center (Cypr).  
7. Izba Przemysłowo-Handlowa (Cypr). 
8. Cyprus Productivity Centre (Cypr) 
9. HdBA  (Niemcy) 

10. DANMAR COMPUTERS (Polska) 
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Pilotaż czy testowanie rezultatów 

Biorąc udział w pilotażu i uczęszczając na co najmniej 80% godzin kursu, możesz otrzymać certyfikat uczestnictwa w kursie. 
W krajach, w których w wyniku sytuacji epidemiologicznej COVID-19 wprowadzono środki ograniczające, wszystkie działania 

szkoleniowe i warsztatowe będą prowadzone w trybie online. 

 

 
 

 

Zapisz się! 
Aby uczestniczyć w programie szkolenia, zarejestruj się na https://wbl.erasmus.site/mooc/  

 

Czy prowadzisz szkolenia w firmie lub 
planujesz przyjąć taką rolę w najbliższej 
przyszłości? 

Sprawdź, jak możesz uczestniczyć w etapie 
testowania. 

1. Skontaktuj się z partnerem w Twoim kraju. 

2. Weź udział w szkoleniu online 

opracowanym przez partnerów 

w projekcie. 

3. Weź na https://wbl.erasmus.site/mooc/  

aby uczestniczyć w szkoleniu dostępnym 

w języku angielskim, włoskim 

i hiszpańskim. Kurs trwa ok. 3 godziny. 

Możesz w nim uczestniczyć w dowolnym 

czasie i dostępny jest również na 

urządzania mobilne (smartfon, tablet). 

4. Weź udział w drugim etapie warsztatów, 

aby poprawić swoją wiedzę oraz 

umiejętności w powiązaniu z koncepcją 

szkolenia w miejscu pracy, w efekcie 

zwiększając kompetencje pracowników 

nabytych podczas szkoleń organizowanych 

w miejscu pracy. 

 

Trener z pośród Konsorcjum WBL GUARANTEE 
zostanie przypisany do każdego 
rejestrowanego użytkownika, który będzie 
śledził postępy użytkownika oraz dostarczał 
dodatkowego wsparcia, w razie potrzeby. 
Szkolenie jest spersonalizowane, co oznacza 
dostosowane do specjalnych potrzeb 
użytkownika.  

 

Czy jesteś trenerem w instytucji 
kształcenia i szkolenia zawodowego lub 
pracujesz w agencji zatrudnienia? 

Sprawdź, jak możesz uczestniczyć w etapie 
testowania. 

1. Skontaktuj się z partnerem w Twoim kraju. 

2. Weź na https://wbl.erasmus.site/mooc/   

aby uczestniczyć w szkoleniu dostępnym 

w języku angielskim, włoskim 

i hiszpańskim. Kurs trwa ok. 3 godziny. 

Możesz w nim uczestniczyć w dowolnym 

czasie. Kurs wymaga zapoznanie się 

z materiałem tekstowym oraz 

zróżnicowanymi obszarami tematycznymi. 

W kursie możesz uczestniczyć w trybie 

online lub offline, pobierając wybrane 

materiały. 

3. Weź udział w drugim etapie warsztatów, 

aby poprawić swoją wiedzę oraz 

umiejętności w powiązaniu z koncepcją 

szkolenia w miejscu pracy, w efekcie 

umożliwiając pracowników dostęp do 

procedur uznawania nabytych kompetencji 

czy certyfikacji.  

 

Trener z pośród Konsorcjum WBL GUARANTEE 
zostanie przypisany do każdego 
rejestrowanego użytkownika, który będzie 
śledził postępy użytkownika oraz dostarczał 
dodatkowego wsparcia, w razie potrzeby. 
Szkolenie jest spersonalizowane, co oznacza 
dostosowane do specjalnych potrzeb 
użytkownika.   
 
Uwaga: kurs został zaprojektowany do przeprowadzenia w formie 
tradycyjnej. W wyniku sytuacji epidemiologicznej Covid-19 został on 
przekształcony w materiał cyfrowy.  
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