
 
 

  
 

Εισαγωγή 
Η πιλοτική δοκιμή των δύο συνεχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται σε εξέλιξη, η 
πρώτη με στόχο τους ενδοεπιχειρησιακούς εκπαιδευτές της εταιρείας και η δεύτερη σε συμβούλους απασχόλησης / 
επαγγελματίες εκπαίδευσης που εργάζονται σε γραφεία απασχόλησης. Τα μαθήματα έχουν διπλό σκοπό: α) την 
προώθηση της ποιοτηκής πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης β) την ενίσχυση της άτυπης μάθησης που αποκτάται 
μέσα σε εργασιακά πλαίσια . Μέχρι τώρα, στην Κύπρο , δεν υπήρχε πρότυπο εκπαίδευσης που να επιτρέπει την 
απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια εργασία. Το πρόγραμμα WBL GUARANTEE του ERASMUS+, 
συντονίστηκε από την περιοχή του Λάτσιο (ΙΤΑΛΙΑ) με τη συμμετοχή 10 άλλων οργανισμών, που λειτουργούν σε 5 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό να καλύψουν αυτό το κενό. Σήμερα, όλοι όσοι ασκούν τη λειτουργία του 
εκπαιδευτή εντός της εταιρείας ή του εκπαιδευτή κατάρτισης , εντός παρόχων κα πρακτορείων απασχόλησης , οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργοποιούν την πρακτική άσκηση , δωρεάν και σε εθελοντική βάση, μπορούν να 
παρακολουθήσουν την εκπαίδευση WBL και να λάβουν , μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, πιστοποιητικό 
παρακολούθησης για συνεχή εκπαίδευση .                            

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
Είστε ενδοεπιχειρησιακός εκπαιδευτής; Σκοπεύετε να αναλάβετε 

το ρόλο του εκπαιδευτή τους επόμενους μήνες; Πάρτε μέρος στη 

πιλοτική δοκιμή του προγράμματος WBL, επωφεληθήτε από το 

δωρεάν μάθημα το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εξ 

αποστάσεως, με πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 

εκμάθηση.  

 
2. COURSE FOR VET/EMPLOYMENT 
AGENCIES’ TUTORS 
Είστε εκπαιδευτής που εργάζεται σε πάροχο ΕΕΚ ή σε γραφείο 

απασχόλησης που είναι εξουσιοδοτημένο για πρακτική άσκηση; 

Είστε σύμβουλος εργασίας που εργάζεται σε δημόσιο κέντρο 

απασχόλησης; Λάβετε μέρος στις δοκιμαστικές δοκιμές WBL, 

επωφεληθείτε από το δωρεάν μάθημα, το οποίο μπορείτε να 

παρακολουθήσετε από απόσταση 

 

 

 

 

 

 

             
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 
WBL GUARANTEE παρακαλώ επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα 

    https://wbl.erasmus.site/ 
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Το WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202 -
006161) είναι ένα τριετές έργο που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus + KA2. Το έργο 
ανέπτυξε δύο μαθήματα εξειδίκευσης για τη 
συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση των "εκπαιδευτών εντός της 
εταιρείας" (ΜΜΕ) και των "εκπαιδευτών 
παρόχων ΕΕΚ / πρακτορείων απασχόλησης" 
που εργάζονται σε παρόχους ΕΕΚ και 
γραφεία απασχόλησης που είναι 
εξουσιοδοτημένα να ενεργοποιούν την 
πρακτική άσκηση (δημόσια / ιδιωτική) 
τομέας) 
Συντονιστής: LAZIO REGION – EDUCATION, 
TRAINING, RESEARCH AND EMPLOYMENT 
REGIONAL DIRECTORATE 
Συνεργάτες: 

1. ERIFO Ente per la ricerca e 
formazione (Ιταλία) 

2. Confartigianato imprese Lazio 
(Ιταλία)  

3. Instalofi Levante SL (Ισπανία) 
4. Federacion Empresarial Metalurgica 

Valenciana: FEMEVAL (Ισπανία) 
5. Andalucia Emprende (Ισπανία) 
6. M.M.C Management Center Ltd 

(Κύπρος).  
7. ΚΕΒΕ (Κύπρος). 
8. Κ.Ε.Π.Α (Κύπρος) 
9. HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR 

FUER ARBEIT: HdBA  (Γερμανία) 
10. DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Πολωνία) 

 



ΕΙΣΤΕ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ Ή 
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΣΥΝΤΟΜΑ; 

Δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε 
στις πιλοτικές δοκιμές. 

1. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο 
οργανισμό στην χώρα σας. Στην Κύπρο 
είναι το ΚΕΒΕ (τηλ. 22889748) – 
m.koullouros@ccci.org.cy   

2. Συμμετάσχετε στα εικονικά εργαστήρια 
WBL που διοργανώνει το ΚΕΒΕ, κατά τη 
διάρκεια των οποίων θα σας 
εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους 
έχουν αναπτυχθει 

3. Μεταβείτε στην πλατφόρμα και 
ακολουθήστε το μάθημα. Το μάθημα 
διαρκεί περίπου 3 ώρες, το οποίο 
μπορείτε να διαχειριστείτε σύμφωνα με 
το δικό σας πρόγραμμα και 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
σύνδεσης που προτιμάτε (υπολογιστή, 
smartphone, tablet). 

4. Συμμετέχετε σε ένα δεύτερο εικονικό 
εργαστήριο για να βελτιώσετε τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές σας που 
σχετίζονται με τον ορισμό των 
επιμορφωτικών έργων κατά την 
εργασία που μπορούν να εγγυηθούν 
στους εκπαιδευόμενους σας πλήρη 
αξιοποίηση των ικανοτήτων που 
αποκτώνται στο χώρο εργασίας. 
 

Ένας εκπαιδευτής από το ERIFO θα σας 
ανατεθεί κατά την εγγραφή. Θα παρέχει 
βοήθεια κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Η 
εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη και ως εκ 
τούτου θα οργανωθεί με βάση τις 
συγκεκριμένες ανάγκες σας. 

 ΕΙΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ; 
Δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε 
στις πιλοτικές δοκιμές. 

1. Επικοινωνείστε με τον αρμόδιο οργανισμό 
στην χώρα σας. Στην Κύπρο είναι το ΚΕΠΑ 
(τηλ. 25873588)  – 
yioannou@kepa.mlsi.gov.cy  

2. Αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα και 
ακολουθήστε το μάθημα. Το μάθημα 
διαρκεί περίπου 3 ώρες, το οποίο μπορείτε 
να διαχειριστείτε σύμφωνα με το δικό σας 
πρόγραμμα. Το μάθημα απαιτεί ανάγνωση 
κειμένων και θεματικών πληροφοριών. 
Μπορεί να ληφθεί online ή offline, 
κατεβάζοντας τα φυλλάδια. 

3. Λάβετε μέρος σε ένα εικονικό εργαστήριο 
για να βελτιώσετε τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές σας που σχετίζονται με τον 
ορισμό των εκπαιδευτικών έργων "on-the-
job" που εγγυώνται στους 
εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε μια διαδικασία 
πιστοποίησης ικανοτήτων. 
 

Ένας εκπαιδευτής από το ERIFO θα σας 
ανατεθεί κατά την εγγραφή. Θα παρέχει 
βοήθεια κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Η 
εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη και ως εκ 
τούτου θα οργανωθεί με βάση τις 
συγκεκριμένες ανάγκες σας. 
 
Σημείωση: αυτό το μάθημα σχεδιάστηκε για να πραγματοποιηθεί με 
την φυσική σας παρουσία. Ως αποτέλεσμα της επιδημίας Covid-19, 

έχει μετατραπεί σε ψηφιακό υλικό. 

 
. 

 

Οι πιλοτική δοκιμές 
 
Λαμβάνοντας μέρος στις δοκιμαστικές δοκιμές και παρακολουθώντας τουλάχιστον το 80% των 
ωρών του μαθήματος θα μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο ισχύει για 
τη συνεχή εκπαίδευση. Σε χώρες όπου έχουν θεσπιστεί περιοριστικά μέτρα ως αποτέλεσμα της 
έκτακτης ανάγκης του COVID-19, όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και εργαστηρίου θα 
πραγματοποιούνται διαδυκτιακά.         

 

 

 


