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Εισαγωγή 

1 Το WBL: μια σύνθετη πρόκληση 
 
Η ένταξη της μάθησης με βάση την εργασία (WBL) στις οδούς προσόντων αποτελεί 
βασικό στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της αγοράς εργασίας και των 
διαδικασιών μεταρρύθμισης των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών συστημάτων. 
Η προώθηση αυτής της μαθησιακής μεθοδολογίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 
filrouge που συνδέει τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε αυτόν τον τομέα. Αποκτά έναν 
ολοένα και πιο στρατηγικό ρόλο για την επίτευξη των κοινών στόχων της ανάπτυξης 
της απασχόλησης, ιδίως της απασχόλησης των νέων, της αύξησης των επιπέδων 
προσόντων, της καταπολέμησης της σχολικής φοίτησης και της εγκατάλειψης της 
ΕΕΚ και της περιθωριοποίησης. Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία 
αποδεικνύεται ότι είναι κατά 14 % ταχύτερη για τους νέους που συμμετείχαν σε 
προγράμματα WBL από ό,τι για τους μαθητές που προέρχονται από παραδοσιακές 
εκπαιδευτικές διαδρομές·εκτός από τις διαφορές μεταξύ των χωρών, γενικά αυτή η 
μετάβαση αποδεικνύεται ευκολότερη στα συστήματα που βασίζονται σε μια ισχυρή 
σύνδεση μεταξύ σχολικής και επαγγελματικής μάθησης (Cedefop, 2013).  
Σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
κάλεσαν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική 
άποψη, τις δραστηριότητες μάθησης βασισμένης στην εργασία (WBL) εντός των 
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
όραμα, η εξάπλωση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών οδών που μπορούν να 
συνδυάσουν τη θεωρία και την πρακτική σε ένα εργασιακό περιβάλλον θεωρείται 
πράγματι ουσιαστικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την 
προώθηση, βάσει της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μιας έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ενίσχυση της μάθησης με βάση την εργασία 
σημαίνει επένδυση σε διάφορες διαστάσεις: ενίσχυση του πλαισίου 
διακυβέρνησης, μέσω της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·δημιουργία σταθερών εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων για τη διασφάλιση του κοινού 
σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών οδών, αύξηση της ανταπόκρισης του 
φορέα κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και μείωση της 
αναντιστοιχίας ικανοτήτων·επέκταση των ευκαιριών σε ένα ευρύτερο φάσμα 
χρηστών, τόσο νέων όσο και ενηλίκων·η μόνιμη εισαγωγή στοιχείων WBL σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα της 
προσφοράς επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης·υιοθέτηση 
συστηματικών προσεγγίσεων για την κατάρτιση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και 
συμβούλων, ιδίως όσον αφορά τη διδασκαλία σε χώρους εργασίας·καθορισμός 
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κοινών ποιοτικών προτύπων για τη μάθηση βάσει της εργασίας, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τα αναμενόμενα αποτελέσματα της τοποθέτησης·σχεδιασμός και 
εφαρμογή συστημάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων για την αναγνώριση των 
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της εργασιακής εμπειρίας, μέσα στη λογική της 
βαθμιαίας συσσώρευσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της ολοένα και 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης των μεθοδολογιών «εργασίας». 
 
1.2 Τα μοντέλα WBL στην Ευρώπη 
 
Το vademecum που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 μετά την κοινή 
δήλωση της Bruges από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κοινωνικούς 
εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε τρία πρότυπα μάθησης με 
βάση την εργασία. 
 

 το πρώτο μοντέλο, που αφορά τα προγράμματα μαθητείας και εναλλαγής, 
προβλέπει μακροχρόνιες περιόδους που δαπανούν οι σπουδαστές μέσα σε 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υπό συνθήκες πλήρους ένταξηςστο πλαίσιο της 
επιχείρησης. Αυτές οι τυπολογίες των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
σχέσεων ρυθμίζονται γενικά από σύμβαση με τον εργοδότη που προβλέπει 
αποζημίωση και παροχή ειδικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που συνδέεται με 
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα (Cedefop, 2011).Πρόκειται για συμπληρωματικές 
περιόδους που εναλλάσσονται (σε εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια βάση) της 
κατάρτισης που λαμβάνει στο εσωτερικό των ιδρυμάτων (PHEI – Επαγγελματικά 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Αυτά τα προγράμματα εναλλαγής ή 
μαθητείας είναι γενικά γνωστά στη Γερμανία και στις γερμανόφωνες χώρες 
(Αυστρία, Ελβετία, Δανία) όπως το «διπλό σύστημα».Σε αυτά τα προγράμματα, 
οι φοιτητές δαπανούν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για την κατάρτιση μέσα 
σε επιχειρήσεις. Σε εναλλασσόμενες περιόδους, οι μαθητευόμενοι αποκτούν 
βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, οι οποίες συχνά συμπληρώνουν τις 
πρακτικές ικανότητες. Σε γενικές γραμμές, αυτό το μοντέλο WBL (διπλό 
μοντέλο), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας επαγγελματικής και 
εκπαιδευτικής πορείας, αντιπροσωπεύει μια φιλοτιμία μάθησης που, παρά το 
γεγονός ότι είναι μη τυπικό, επιτρέπει την απόκτηση προσόντων με νομική αξία· 
 

 το δεύτερο υπόδειγμα αναφέρεται σε περιόδους κατάρτισης εντός 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), πρακτική άσκηση ή τοποθέτηση εργασίας, που 
προβλέπονται από προγράμματα γυμνασίου ή/και πανεπιστημιακής ή/και 
επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης,Οι εν λόγω περίοδοικατάρτισης 
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στην εργασία είναι υποχρεωτικές για τους σπουδαστές και γενικά αντιστοιχούν 
στο 25-30 % του συνολικού προγράμματος σπουδών. Πρέπει να θεωρηθούν 
κυρίως ως αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη μετάβαση από το σχολείο στην 
εργασία με σκοπό να επιτραπεί στους νέους να κοινωνικοποιηθούν και να 
εξοικειωθούν με τον κόσμο της εργασίας και να διευκολύνουν τη μετάβαση στην 
ενεργό ζωή. Αυτό το δεύτερο μοντέλο WBL (σχολικό μοντέλο), που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος μιας επαγγελματικής και εκπαιδευτικής πορείας, 
αντιπροσωπεύει μια φιλοτιμία μάθησης η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι μη 
τυπική, επιτρέπει την απόκτηση προσόντων με νομική αξία· 

 

 
 Δραστηριότητες εκτός προγράμματος — το τελευταίο μοντέλοαντιστοιχεί σε 

μαθησιακές οδούς βασισμένες στην εργασία, εν γένει ενεργοποιημένες και 
υλοποιημένες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, σεσυνεργασία με τα 
Επαγγελματικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (PHEI) του PES.Αυτές οι 
διαδρομές, που γενικά ορίζονται ως εξωσχολικές, δεν συνδέονται με ένα 
πρόγραμμα σπουδών, αλλά έχουν ως στόχο τον επαγγελματισμό του 
εκπαιδευόμενου, προκειμένου να υποστηρίξει την τοποθέτηση του/της στην 
εργασία του. Αυτό το τρίτο μοντέλο WBL (εξωσχολικό μοντέλο), παρά το 
γεγονός ότι αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πρότυπα 
εθνικών ρεπερτορίων, αντιπροσωπεύει μια μη τυπική μάθηση που δεν 
επιτρέπει στο δικαστήριο την αναγνώριση ενός προσόντων με νομική αξία. 
Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει επίσης διακρατικές δυνατότητες που 
εφαρμόζονται στο εξωτερικό εντός μιας επιχείρησης και όχι κατά τη διάρκεια 
προγραμμάτων σπουδών.  

 
Γενικά, οι δίοδοι του WBL αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εργαλείο (αν και όχι 
απαραίτητα αρκετό) για τη βελτίωση της μετάβασης των νέων προς την αγορά 
εργασίας. Παρατηρήθηκε ότι οι χώρες με στέρεα συστήματα ΕΕΚ και ενοποιημένα 
προγράμματα μαθητείας (π.χ. Αυστρία, Δανία, Γερμανία και Ελβετία) είναι 
πιθανότερο να καταγράψουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την 
απασχόληση των νέων και μια ταχύτερη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, 
πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες, το WBL αντιπροσωπεύει επίσης έναν 
τρόπο αύξησης των ικανοτήτων των ενηλίκων (π.χ. στην Αυστραλία, τη Δανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο ένας σημαντικός αριθμός μαθητευομένων αποτελείται από 
άτομα ηλικίας άνω των 30 ετών·επίσης στην Ιταλία, από το 2015, καθιερώθηκε η 
μαθητεία ενηλίκων, μόνο όσον αφορά τους ανέργους που λαμβάνουν επίδομα).  
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Αν αληθεύει ότι η αποτελεσματικότητα του WBL μειώνεται με την 
αύξηση της ευθραυστότητας των συστημάτων ΕΕΚ, ακόμη 
περισσότερο, όταν ο ρόλος του ιδρύματος ΕΕΚ βασίζεται σε ρευστά 
συστήματα, η αποτελεσματικότητα του WBL καθίσταται πιο 
εύθραυστη για τους σκοπούς των επαγγελματικών αποτελεσμάτων. 
Ως εκ τούτου, έχει καταστεί αναγκαίο να ενισχυθεί η ποιότητα όλων 
των συστημάτων WBL, ιδίως εκείνων όπου η μη τυπική μάθηση δεν 
συνδέεται με την επικύρωση ικανοτήτων και τις διαδρομές 
πιστοποίησης, όπως στην περίπτωση των εξωσχολικών μαθημάτων 
πρακτικής άσκησης. 

 
Επίσης, η Σύσταση του Συμβουλίου για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ποιότητα 
και την Αποτελεσματική Μαθητεία τονίζει τον τρόπο με τον οποίο το WBL, παρά το 
γεγονός ότι είναι διαδεδομένο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, δεν έχει επιτύχει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην απασχόληση την 
τελευταία δεκαετία. Πολύ συχνά, η πρακτική άσκηση χαρακτηρίζεται πράγματι από 
ασυμβίβαστα περιεχόμενα κατάρτισης (εκτέλεση καθηκόντων χαμηλού επιπέδου) 
και ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας (πολύ μακροχρόνιες ώρες εργασίας, χωρίς 
καμία ή χαμηλή αποζημίωση, υπερβολική διάρκεια κ.λπ.).Οι παράγοντες αυτοί 
επηρέασαν σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης.  
 
Μια ποιοτική εμπειρία WBL είναι πράγματι το κλειδί για την πρόσβαση στον κόσμο 
της εργασίας. Μια οικονομετρική ανάλυση που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με βάση τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013) 
εντόπισε πράγματι σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας της πρακτικής 
άσκησης και των επαγγελματικών αποτελεσμάτων: αυτοί που πραγματοποίησαν 
μια χαμηλής ποιότητας πρακτική άσκηση είχαν στη συνέχεια πολύ μικρότερη 
πιθανότητα να βρουν εργασία. Εξ ου και η ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων 
πρακτικής άσκησης, καθορίζοντας ποιοτικά κριτήρια και πρότυπα που επιτρέπουν 
την εφαρμογή πραγματικών μαθησιακών εμπειριών που είναι λειτουργικές για την 
ένταξη στην αγορά εργασίας.  
 
1.3 WBL και Διασφάλιση Ποιότητας 
 
Στο πλαίσιο της παρότρυνσης να καταστεί όλο και πιο αποτελεσματική η WBL, το 
Συμβούλιο ενέκρινε μια πρώτη σύσταση για ένα πλαίσιο ποιότητας για τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (2014/C 88/01), η οποία συμπληρώνεται από την 
ακόλουθη σύσταση 5.10.2017 COM(2017) 563 τελικό, η οποία αποσκοπεί στην 
παροχή συνεκτικού πλαισίου για τη μαθητεία με βάση μια κοινή ερμηνεία του τι 
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καθορίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποικιλία των συστημάτων ΕΕΚ στα κράτη μέλη. 
 
Οι τελευταίες αυτές συστάσεις προσδιορίζουν πράγματι ειδικά κριτήρια και 
συνθήκες εργασίας και μάθησης, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι ποιοτικά 
πολύτιμες και αποτελεσματικές για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη 
του ασκούμενου. 
 
Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 
 
ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
1. Πριν από την έναρξη της μαθητείας, θα πρέπει να συναφθεί γραπτή σύμβαση 
μεταξύ του εργοδότη, του μαθητευόμενου και του ιδρύματος επαγγελματικής 
κατάρτισης, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους σχετικά 
με την κατάρτιση και την εργασία.  
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
2. Οι εργοδότες και τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να 
καθορίσουν ένα σύνολο ολοκληρωμένων αποτελεσμάτων μάθησης που να 
εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ ειδικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 
εργασία και βασικών ικανοτήτων που υποστηρίζουν τόσο την προσωπική ανάπτυξη 
όσο και τις ευκαιρίες δια βίου σταδιοδρομίας των μαθητευομένων με σκοπό την 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες μορφές σταδιοδρομίας. 
 
Παιδαγωγική υποστήριξη 
3. Θα πρέπει να οριστούν και να ανατεθούν οι εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις να 
συνεργάζονται στενά με τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και τους εκπαιδευτικούς για την παροχή καθοδήγησης στους μαθητευόμενους και 
να εξασφαλίζουν την αμοιβαία και τακτική ανατροφοδότηση. Οι εκπαιδευτικοί, οι 
εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι θα πρέπει να υποστηρίζονται για την ενημέρωση των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους προκειμένου να εκπαιδεύονται οι 
μαθητευόμενοι σύμφωνα με τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης 
και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  
 
Συνιστώσα στο χώρο εργασίας 
4. Ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής εμπειρίας, που σημαίνει τουλάχιστον το 
ήμισυ της διάρκειας της μαθητείας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε έναν χώρο 
εργασίας. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητες ανάληψης μέρους τέτοιων 
τοποθετήσεων στο εξωτερικό.  
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Πληρωμή ή/και αποζημίωση 
5. Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή ή/και αποζημίωση, 
σύμφωνα με τις εθνικές ή τομεακές απαιτήσεις ή συλλογικές συμβάσεις όπου 
υπάρχουν, και λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις επιμερισμού του κόστους μεταξύ 
εργοδοτών, μαθητευομένων και δημόσιων αρχών.  
 
Κοινωνική προστασία 
6. Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης ασφάλισης σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
Συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας 
7. Ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες και 
κανονισμούς σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, ιδίως με τη νομοθεσία για την 
υγεία και την ασφάλεια.  
 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
8. Ένα σαφές και συνεπές ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή 
βάσει δίκαιης και δίκαιης προσέγγισης εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένου 
ενός διαρθρωμένου και διαφανούς διαλόγου μεταξύ όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες διαπίστευσης 
για εταιρείες και χώρους εργασίας που προσφέρουν μαθητείες.  
 
Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
9. Οι κοινωνικοί εταίροι, μεταξύ άλλων σε τομεακό επίπεδο, θα πρέπει να 
συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τη διακυβέρνηση και την εφαρμογή προγραμμάτων 
μαθητείας, σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων και τις 
πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Στήριξη των επιχειρήσεων 
10. Θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική ή/και μη χρηματοδοτική στήριξη, 
ιδίως για τις μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, βάσει ρυθμίσεων 
επιμερισμού του κόστους μεταξύ εργοδοτών, μαθητευομένων και δημόσιων 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομικά αποδοτική μαθητεία για τις 
επιχειρήσεις. 
 
Ευέλικτες οδοί και κινητικότητα 
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11. Οι απαιτήσεις εισόδου για τις μαθητείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
σχετική ανεπίσημη και ανεπίσημη μάθηση. Οι μαθητείες θα πρέπει να οδηγούν σε 
εθνικό αναγνωρισμένο πτυχίο αναφοράς σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων18, και θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
άλλες ευκαιρίες μάθησης, μεταξύ άλλων σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, και σταδιοδρομίες. Η διακρατική κινητικότητα των μαθητευομένων θα 
πρέπει να αποτελεί συνιστώσα των τίτλων μαθητείας. 
 
Επαγγελματικός προσανατολισμός και ευαισθητοποίηση 
12. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η καθοδήγηση και η υποστήριξη των 
μαθητών θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια της μαθητείας, ώστε να 
εξασφαλίζονται επιτυχημένα αποτελέσματα και να μειωθούν οι παραιτήσεις. Οι 
μαθητείες θα πρέπει να προωθηθούν μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. 
 
Διαφάνεια 
13. Η διαφάνεια και η πρόσβαση σε προσφορές μαθητείας εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζεται με τη στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης, και με τη χρήση μέσων της Ένωσης, όπως το EURES, 
όπου κρίνεται σκόπιμο. 
 
Διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθηση των πτυχίων 
14. Οι προσεγγίσεις διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να συνάδουν με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)19, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης και 
αξιόπιστης αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της απασχόλησης και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
των μαθητευομένων. 
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1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ WBL: ποιος είναι ο στόχος; 

 
Αυτό το Toolkit δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην αύξηση των 
παιδαγωγικών ικανοτήτων των φορέων του WBL και να υποστηρίξει 
το σχεδιασμό μονοπατιών με σαφή και μετρήσιμα μαθησιακά 
αποτελέσματα, ακόμη και όταν το WBL δεν είναι ενσωματωμένο σε 
τυπικές διαδρομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως στο μοντέλο 
EXTRACURRICULAR.Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, το μονοπάτι 
WBL, που δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος 
σπουδών, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον επαγγελματισμό του 
εκπαιδευόμενου, για σκοπούς τοποθέτησης εργασίας, ελλείψει 
επίσημης πιστοποίησης αποκτηθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
παραμένει μια ελλιπής εμπειρία. 

 
ΤΟ WBL GUARANTEE στοχεύει πράγματι στην αύξηση των βασικών ικανοτήτων των 
ιδρυμάτων (PHEI – PES) για την αύξηση των βασικών ικανοτήτων των ιδρυμάτων 
(PHEI – PES), έτσι ώστε η διαδρομή να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται με βάση την 
επαρκή επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
 
Ειδικότερα, το Toolkit παρέχει πληροφορίες και λειτουργικά εργαλεία για την 
υλοποίηση 3 κρίσιμων διαδικασιών κάθε διαδρομής WBL, οι οποίες γίνονται ακόμα 
πιο κρίσιμες στο μοντέλο EXTRACURRICULAR:  

 
1. Προσδιορισμός των μαθησιακών στόχων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδρομής, με σκοπό τον σχεδιασμό συνεκτικών οδών που 
βασίζονται σε διαδικασία επικύρωσης και αναγνώρισης μη τυπικών 
ικανοτήτων που απορρέουν από τη διαδρομή WBL 
2. Αξιολόγηση και τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηστικότητα τους στην εργασία 
ή/και στην κατάρτιση 
3. Διαχείριση της σχέσης καθοδήγησης: τεχνικές και εργαλεία  

 
Το Toolkit εμπλουτίζεται από ένα τελικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται οι 
εμπειρίες που πραγματοποιήθηκαν στο Eureope, συμπεριλαμβανομένου του 
μοντέλου WBL που υιοθετήθηκε στη Γερμανία. 
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Λόγω της ετερογένειας των μοντέλων WBL και, συνεπώς, της διαφορετικής 
ορολογίας που χαρακτηρίζει τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία, θα υιοθετηθούν οι 
ακόλουθοι ορισμοί: 
— ο χρήστηςτου WBL, το άτομο που ασκεί εμπειρία μάθησης βασισμένη στην εργασία, η οποία μπορεί 

να λάβει τη μορφή μαθητείας, πρακτικής άσκησης, πρακτικής άσκησης ή άλλης μορφής, 
— Καθηγήτρια επιχειρήσεων,το πρόσωποπου ορίζεται από τις εταιρείες (ΜΜΕ), 
για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της μάθησης που αποκτά ο χρήστης 
του WBL 
— ο παιδαγωγός του φορέα VET,το πρόσωπο που ορίζεται από τα ιδρύματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (PHEI Επαγγελματικό ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή από τους οργανισμούς απασχόλησης (δημόσια και 
ιδιωτικά PES) για τη διεξαγωγή του σχεδιασμού, της κατάρτισης και της 
παρακολούθησης των αποδοχών που αποκτώνται από τον χρήστη του WBL. 
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2 Σχεδιασμός μονοπατιών WBL 
 
Ως προϋπόθεση, πρέπει να τονιστεί ότι η μάθηση που αποκτήθηκε στο χώρο 
εργασίας είναι ανεπίσημη. Δεν έχει επίσημη αξία για το δικαστήριο, αλλά, αν 
ενσωματωθεί σε μια επίσημη επαγγελματική ή εκπαιδευτική πορεία, πιστοποιείται 
αυτόματα ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών με το οποίο 
συνδέεται, όπως στην περίπτωση του διπλού και του εκπαιδευτικού μοντέλου (βλ. 
παρ. 1.2). 
 

Όταν δεν είναι ενσωματωμένη, όπως στην περίπτωση των 
μονοπατιών EXTRA-CURRICULAR, αλλά συσχετίζεται και έχει 
σχεδιαστεί σε σχέση με τυποποιημένο επαγγελματικό προφίλ του 
NQF, η διαδρομή WBL δεν είναι άμεσα πιστοποιημένη. Μπορεί να 
πιστοποιηθεί μόνο μέσω μιας «επίσημης» διαδικασίας αναγνώρισης 
και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 
Η διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
επιτρέπει στους ανθρώπους να κεφαλαιοποιήσουν τη μάθηση που αποκτήθηκε, 
ανεξάρτητα από το πλαίσιο, με τη μορφή προσόντων ή πίστωσης, τα οποία τελικά 
επιτρέπουν την απόκτηση προσόντων με νομική αξία. Το αποτέλεσμα αυτό 
εξασφαλίζει την ενίσχυση της χρηστικότητας της μάθησης – ανεπίσημης και 
ανεπίσημης- με σκοπό την τοποθέτηση θέσεων εργασίας ή την επαγγελματική 
ανάπτυξη. 
 
Η αναγνώριση και η επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης αποτελεί 
αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα έχει 
γίνει ευρέως αποδεκτό ότι κανείς δεν μαθαίνει μόνο μέσα στα πλαίσια της 
κλασικής μάθησης (κλασική αίθουσα), αλλά και από τις καθημερινές εμπειρίες 
στην εργασία, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο. Πράγματι, ακόμη και τα 
τελευταία συμβάλλουν βαθιά στην εκπαίδευσή μας, δίνοντας αδιαμφισβήτητη 
αξία στο ανθρώπινο και επαγγελματικό μας κεφάλαιο. Η Σύσταση του Συβουλίου 
του 2012 piροτείνει ια συστηατική piροσέγγιση όσον αφορά την εpiιβεβαίωση, 
piροκειένου να piροσφέρει piιο ευαισθητοpiοίηση και αξία στη μάθηση piου 
piραγατοpiοιείται έξω αpiό τα εpiίσηα piλαίσια τη εpiαγγελατική εκpiαίδευση και 
κατάρτιση. Το Cedefop, ο οργανισμός της ΕΕ που υποστηρίζει την ανάπτυξη 
πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης, έχει καταρτίσει τις πρώτες κατευθυντήριες 
γραμμές για την επικύρωση και την αναγνώριση των ανεπίσημων και άτυπων 
αρμοδιοτήτων από το 2004. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εν 
συνεχεία επικαιροποιήθηκαν το 2005, 2008, 2010 και 2014, θα δημοσιευθούν στην 
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τελευταία έκδοση του 2016. Το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των πρακτικών 
επικύρωσης και χρησιμεύει ως εργαλείο που βοηθά τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
και να εφαρμόσουν επιχειρησιακές διαδικασίες. 
 
Αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της 
επικύρωσης; Και ποιοι είναι οι δεσμοί με τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών 
προσόντων; Πώς είναι εγγυημένη η ποιότητα; Για το σκοπό αυτό, οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Cedefop αναφέρουν ρητά ορισμένα βασικά στοιχεία 
της διαδικασίας επικύρωσης: 

a) Προσδιορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν από το 
άτομο μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης· 

b) Τεκμηρίωσητων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτά το άτομο μέσω μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης· 

c) Αξιολόγησητων μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν από το 
άτομο μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης· 

d) Πιστοποίησημαθησιακώναποτελεσμάτων (επίσημων, μη τυπικών και 
ανεπίσημων) που αποκτήθηκαν από το πρόσωπο, με τη μορφή προσόντων ή 
μονάδων που επιτρέπουν την απόκτηση προσόντων ή άλλης αναγνώρισης 

 
Αυτό το Toolkit υποστηρίζει τους φορείς του WBL στο σχεδιασμό, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση των οδών μάθησης που 
βασίζονται στην εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των 
τελευταίων με μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να είναι 
IDENTIFIABLE, τεκμηριωμένα και MEASURABLE από το αρμόδιο 
προσωπικό. 

 
Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να καταστήσει την ενεργοποίηση, από τον χρήστη του 
WBL, της διαδικασίας μεταβολής της διαδρομής, με σκοπό την πιστοποίηση των 
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν, ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. 
 
 

Ως εκ τούτου, η συμβολή του παρόντος οδηγού συνίσταται στην 
αύξηση των δυνατοτήτων πιστοποίησης του WBL, αυξάνοντας τις 
ικανότητες των χειριστών/καθηγητών της WBL όσον αφορά το 
σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της μάθησης, 
προκειμένου να επιτραπεί στον χρήστη να έχει εύκολη πρόσβαση στη 
διαδικασία επικύρωσης. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να θυμόμαστε ότι: 
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— η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ μπορεί να εκδοθεί μόνο από ένα ΕΔΕΔ, σύμφωνα με τους 
εθνικούς ή τοπικούς κανόνες του κράτους μέλους, 
— η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τους σκοπούς της πιστοποίησης, μπορεί να εκτελεστεί μόνο 
από έναν υπεύθυνο για την εκτέλεση της διαδικασίας αυτής, με βάση τους 
εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς του κράτους μέλους, 
— ο Καθηγητής και ο χρήστης του WBL, μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία της 
διαδικασίας πιστοποίησης, εφιστώντας την προσοχή του φορέα επικύρωσης, μια 
μη τυπική εμπειρία – η εμπειρία WBL – της οποίας τα μαθησιακά αποτελέσματα 
είναι: Α) που προσδιορίζονται, β) σχετίζονται με επαγγελματικό προφίλ, γ) επαρκώς 
τεκμηριωμένο. 
 

2.1 Το σχέδιο κατάρτισης 
 
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι το δελτίο ταυτότητας μιας εμπειρίας 
WBL.Πρόκειται για ένα έγγραφο που καταρτίζεται, πριν από την έναρξη της 
πορείας WBL, από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή/και το γραφείο απασχόλησης κατόπιν 
πρότασης της εταιρείας που ενεργοποιεί την εμπειρία WBL.Είναι κοινή και 
υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οργανισμού κατάρτισης και από τον 
εκπρόσωπο της εταιρείας υποδοχής, καθώς και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. 
 
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιγράφει τους στόχους και το περιεχόμενο της 
εμπειρίας του WBL, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν και 
τις δεξιότητες/γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος. 
 
Το πρόγραμμα κατάρτισης, αν είναι καλά σχεδιασμένο, αποτελεί θεμελιώδες 
εργαλείο για τη σωστή δημιουργία και υλοποίηση της εμπειρίας, δεδομένου ότι 
μέσω του σχεδιασμού τεχνικών-επαγγελματικών και εγκάρσιων ικανοτήτων είναι 
χρήσιμο για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του εκπαιδευόμενου. 
 
Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση και, λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των 
εθνικών/περιφερειακών διατάξεων, μπορεί να αναφερθεί ότι κάθε σχέδιο 
κατάρτισης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
1. ορισμός του τύπου διαδρομής· 
2. μητρώο του οργανισμού κατάρτισης (PHEI), 
3. μητρώο του δασκάλου του οργανισμού κατάρτισης (PHEI), με ένδειξη του 
επιπέδου εκπαίδευσης. Αυτός ο παράγοντας έχει σημαντικές ευθύνες επειδή, από 
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το πρόγραμμα κατάρτισης του, εξαρτάται η δυνατότητα επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων της μάθησης που αποκτήθηκαν. Ο εκπαιδευτής του οργανισμού 
κατάρτισης (PHEI) έχει, επιπλέον, αποστολή να διασφαλίσει την εκπαιδευτική 
εγκυρότητα της πρακτικής άσκησης·προετοιμάζει τον 
εκπαιδευόμενο/μαθητή·παρακολουθεί τις δραστηριότητες που εκτελούνται και την 
εισαγωγή του νέου ατόμου «εν κινήσει»·Συλλέξτε και συνοψίστε τα αποτελέσματα 
της παρακολούθησης. 
4. το μητρώο του οργανισμού υποδοχής, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

οικονομικής δραστηριότητας, 
5. μητρώο δεδομένων του δασκάλου του οργανισμού υποδοχής, με ένδειξη των 
επαγγελματικών εμπειριών και δεξιοτήτων που ανήκουν και τον αριθμό των 
εκπαιδευόμενων που εποπτεύονται κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης του WBL.Ο 
δάσκαλος της εταιρείας πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεχή παρουσία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης, εξασφαλίζοντας την εποπτεία και τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων που ασκεί ο ασκούμενος. 
6. στοιχεία του ασκούμενου, με την προδιαγραφή των προσόντων, 
7. αναφορά του αριθμού των «ανθρώπινων πόρων» που διατίθενται στις 
επιχειρησιακές εγκαταστάσεις του οργανισμού υποδοχής, κατά την ημερομηνία 
ενεργοποίησης της πρακτικής άσκησης· 
8. διευκρίνιση του αριθμού των εν εξελίξει ασκουμένων, στις επιχειρησιακές 
εγκαταστάσεις του οργανισμού υποδοχής, κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της 
πρακτικής άσκησης· 
9. στοιχεία σχετικά με την πρακτική άσκηση: 

9.1 χώροι και άλλες τοποθεσίες· 
9.2 στοιχεία ταυτοποίησης της ασφάλισης και της κοινωνικής ασφάλισης· 
9.3 Ημερομηνία έναρξης και λήξης και συνολική διάρκεια (σε μήνες) της 
πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν είναι τυπική, αλλά 
πρέπει να καθορίζεται, εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία, βάσει 
του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
κατάρτισης. 
9.4 ημερήσιο πρόγραμμα, με πιθανό συντονισμό με και επί των διαφόρων 
τοποθεσιών· 
9.5 επαγγελματικός τομέας/τομέας παραγωγής που χρησιμοποιείται ως 
σημείο αναφοράς· 
9.6 μηνιαίο ποσό αποζημίωσης, εφόσον οφείλεται ή προβλέπεται, σύμφωνα 
με τις ενδείξεις των εθνικών/περιφερειακών κατευθυντήριων γραμμών 
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9.7 Επαγγελματικός ρόλος αναφοράς που χαρακτηρίζει τις 
δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου, σε σχέση με τα 
περιφερειακά ρεπερτόρια ή/και το εθνικό πλαίσιο· 
9.8 Περιγραφή των δραστηριοτήτων και των στόχων κατάρτισης, 
όσον αφορά τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 
9.9 Μέθοδοι διαπίστωσης της μάθησης 

 
Σε αυτή την ενότητα θα υπογραμμίσουμε το σημείο 9.7 e 9.8, ενώ το σημείο 9.9 θα 
αναλυθεί στην ενότητα 3. 
 

Η μελέτη αυτής της ενότητας θα καταστήσει δυνατή την κατανόηση: 
- πώς να συνδέσετε μια εμπειρία WBL με επαγγελματικό 

προφίλ ανιχνεύσιμο σε εθνικά ρεπερτόρια· 
- πώς να αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης που κάνει την 

εμπειρία WBL μια αναγνωρίσιμη και έγκυρη διαδρομή 
μάθησης. 

Ένα καλό πρόγραμμα κατάρτισης είναι, στην πραγματικότητα, η 
προϋπόθεση για την αξιοποίηση μιας εμπειρίας WBL μέσω της 
διαφάνειας και της επικύρωσης της διαδικασίας επάρκειας, τόσο για 
τους σκοπούς της αναγνώρισης των πιστώσεων κατάρτισης όσο και 
για την πιστοποίηση των ικανοτήτων. 
 

 
Η αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι δύο 
αυτόνομες αλλά αλληλοσυνδεόμενες διαδικασίες. 
Η αναγνώριση είναι η φάση της ανασυγκρότησης των ατομικών εμπειριών, που 
σημαίνει τη διαφάνεια των αποκτηθεισών αρμοδιοτήτων και η οποία τελειώνει με 
την εκπόνηση ενός τελικού εγγράφου διαφάνειας των επικτημένων αρμοδιοτήτων. 
Στο παραπάνω έγγραφο είναι δυνατόν να εντοπιστούν όλα τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής.  
 
Επικύρωση είναι η διαδικασία με την οποία επαληθεύεται η πραγματική αξία 
(ποσοτική και ποιοτική) της πείρας που συγκεντρώθηκε και περιγράφεται στο 
έγγραφο διαφάνειας. Ολοκληρώνεται με την εκπόνησηεγγράφου επικύρωσης.Και 
οι δύο διαδικασίες απαιτούν την παρουσία ειδικευμένου φορέα εκμετάλλευσης. 
Πράγματι, το έγγραφο διαφάνειας συντάσσεται από το πρόσωπο που ενεργοποιεί 
τη διαδικασία με την υποστήριξη εγκεκριμένου φορέα εκμετάλλευσης, ενώ το 
έγγραφο επικύρωσης συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον εγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευσης. 
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Για ποιο λόγο είναι αυτές οι διαδικασίες; 
Αυτά μπορούν να έχουν διαφορετικούς σκοπούς: 

Α)στην περίπτωση αναγνώρισης των εκπαιδευτικών μονάδων: αξιολόγηση 
της πραγματικής κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων ή/και γνωστικών 
απαιτήσεων, προκειμένου να συνεχιστούν οι σπουδές με εξατομικευμένα 
μαθήματα κατάρτισης. 
Β) στην περίπτωση πιστοποίησης ικανοτήτων: αξιολόγηση της δυνατότητας 
άμεσης πρόσβασης στην ίδια την πιστοποίηση. 

 
Εν κατακλείδι, μια μη τυπική διαδρομή WBL, εάν σχεδιασθεί και εφαρμοστεί με 
σκοπό την αναγνώριση και την επικύρωση των ικανοτήτων που απορρέουν από 
αυτήν, μπορεί να οδηγήσει σε πιστοποίηση των μονάδων κατάρτισης ή να 
επιτρέψει την πρόσβαση στα ίδια τα προσόντα. 
 
 

2.2 Οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το WBL 
 
Τι είναι η δεξιότητα;Ικανότητα είναι η αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης 
γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και/ή μεθοδολογικών 
ικανοτήτων, σε εργασιακές ή εκπαιδευτικές καταστάσεις και στην επαγγελματική 
ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, είναι ένα δομημένο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων 
που μπορεί να έχουν αποκτηθεί σε επίσημες, μη τυπικές ή άτυπες μαθησιακές 
οδούς. 
Με αυστηρότητα, η ικανότητα αντιπροσωπεύει την κινητοποίηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και προσωπικών πόρων, με στόχο την εκτέλεση των καθηκόντων που 
έχουν ανατεθεί, την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση διαφορετικών 
καταστάσεων. Τα όσα ειπώθηκαν ισχύουν για όλους τους κοινωνικούς, 
επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, καθώς και για την ατομική 
ανάπτυξη ως άνθρωπος. 
 
Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η έννοια της ικανότητας δεν περιορίζεται στην 
κατοχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά προϋποθέτει επίσης την 
ικανότητα χρήσης αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω μεθοδολογικών-
σχετικών εργαλείων που κάθε άτομο διαθέτει με διαφορετικό τρόπο και σε 
διαφορετικό βαθμό. 
Κατά συνέπεια, δεν είναι αρμόδιος να διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα γνώσεων και 
δεξιοτήτων, αλλά το ποιος είναι σε θέση να κινητοποιήσει αποτελεσματικά τους 
πόρους που διαθέτει για να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. 
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Οι δεξιότητες μπορούν να πιστοποιηθούν εάν σχετίζονται με ένα επαγγελματικό 
προφίλ του οποίου τα αποτελέσματα των επιδόσεων, καθώς και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που απαιτούνται για τη λειτουργία της ίδιας της απόδοσης, 
τυποποιούνται και συλλέγονται στα διάφορα εθνικά ρεπερτόρια (NQF). 
 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα – που σχετίζονται με κάθε προφίλ – 
εκφράζονται σε Μονάδες Αρμοδιοτήτωνπου ενσωματώνονται και 
συντονίζονται με βάση τις τυπικές δραστηριότητες ενός 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Ως εκ τούτου, το επαγγελματικό προφίλ αποτελείται από μία ή 
περισσότερες Μονάδες Αρμοδιοτήτων, των οποίων η κατοχή είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση της απόδοσης του προφίλ αναφοράς 
 
 
Μια επαγγελματική απόδοση προϋποθέτει ένα αναμενόμενο 
αποτέλεσμα,που σημαίνει την ικανότητα δημιουργίας ενός 
προϊόντος/υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας τεχνικές και εργαλεία 
τυπικά αυτού του εργασιακού πλαισίου, με σαφώς καθορισμένο 
επίπεδο ευθύνης και αυτονομίας. Ως εκ τούτου, το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα είναι η αρμοδιότητα. Κάθε ικανότητα, όπως 
προαναφέρθηκε, αποτελείται από ένα δομημένο σύνολο γνώσεων 
και δεξιοτήτων που, προκειμένου να αποκτηθούν, όπως ένα Lego, 
μπορεί να σχεδιαστεί σε μία ή περισσότερες μονάδες μάθησης  
 
 

Η μονάδα του μαθησιακού αποτελέσματος είναι ένα διδακτικό στοιχείο της 
διαδρομής κατάρτισης που αποτελείται από μια σειρά συνεκτικών γνώσεων ή/και 
δεξιοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν. Αν η μονάδα του 
μαθησιακού αποτελέσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη, με 
προοδευτικό και σωρευτικό τρόπο, ενός μαθησιακού αποτελέσματος μεγαλύτερης 
αξίας, μετατρέπεται σε κεφαλαιοποιήσιμη Μονάδα Αρμοδιότητας (CFU). 
 

Η μονάδα ικανότητας που μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί είναι ένα 
σύνολο ικανοτήτων που είναι αυτόνομα σημαντική (αυτοσυνεπής), 
αναγνωρίσιμη από τον κόσμο της εργασίας ως ειδική συνιστώσα του 
επαγγελματισμού, και αναγνωρίσιμη (από την εταιρεία και από το 
σύστημα κατάρτισης) ως το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας 
διαδικασίας κατάρτισης 
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Ο σχεδιασμός μιας διαδρομής WBL με κεφαλαιοποιήσιμες μονάδες ικανότητας 
σημαίνει την εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε μια διαδικασία 
προσδιορισμού, αξιολόγησης και επικύρωσης της διαδρομής, για τους σκοπούς της 
πιστοποίησης. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, για να καταστεί δυνατό, η διαδρομή WBL πρέπει να 
σχεδιάζεται με αναφορά σε τυποποιημένο επαγγελματικό προφίλ. 
 
Αναγνωρίζοντας την περιπλοκότητά της, είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστεί 
περαιτέρω η έννοια της κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπει τη μετάφραση στη γνωστική 
«αξία», τις γνώσεις καιτιςδεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει τα άτομα. 
 
 

Κατά συνέπεια, η κεφαλαιοποίηση είναι μια προσέγγιση για τη 
συσσώρευση και τη μεταφορά της μάθησης προκειμένου να 
αυξηθεί η αξία της 

 
Όπως και στην οικονομία η κεφαλαιοποίηση είναι η λειτουργία που μετατρέπει τις 
αποταμιεύσεις και τα συμφέροντα σε κεφάλαιο, έτσι και στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης η κεφαλαιοποίηση μετατρέπει τις αποκτηθείσες 
δεξιότητες (επίσημη μάθηση/NF/IF) σε εκπαιδευτικές πιστώσεις που μπορούν να 
αναγνωριστούν ως μέρος ενός περαιτέρω κύκλου μαθημάτων κατάρτισης ή για 
σκοπούς πιστοποίησης δεξιοτήτων 
 
Από αυτόπροκύπτει η σημασία μιας διαδρομής WBL σχεδιασμένη με 
κεφαλαιοποιήσιμες μονάδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Η εμπειρία WBL δημιουργεί μη τυπική μάθηση, η οποία ενεργοποιεί δεξιότητες και 
γνώσεις που καθιστούν το άτομο (εξολοκλήρου ή εν μέρει) ικανό να διαχειριστεί 
μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία: με άλλα λόγια, αυτά καθιστούν το 
άτομο ικανό. 
 
Η ικανότητα δεν είναι στατική ή γραμμική. Αντίθετα, είναι δυναμική και συστημική, 
καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και συνεχούς σχέσης μεταξύ του πλαισίου 
στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση, και των τρόπων με τους οποίους το άτομο 
επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται στις εισροές που έρχονται σε αυτόν από το ίδιο 
πλαίσιο, συχνά τροποποιώντας την επίσης. 
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Η αρμοδιότητα αποτελείται τόσο από σιωπηρά όσο και από άλλα κωδικοποιημένα 
μέρη. 
Το σιωπηρό μέρος προέρχεται από την υπερκατασκευή ικανοτήτων, στάσεων και 
ατομικών εθίμων και είναι δύσκολο να μεταφερθεί σε άλλα άτομα. 
Το κωδικοποιημένο μέρος μπορεί να εντοπιστεί στις παρατηρήσιμες και 
μετρήσιμες πτυχές μιας ενεργού ικανότητας, δεδομένου ότι μπορεί να περιγραφεί 
με βάση τις επιδόσεις και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. 
 
Η ικανότητα εκφράζεται σε «σχέση» μεταξύ ενός ατόμου και μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης. Με αυτή την έννοια, μπορεί να ληφθεί είτε από μια ανάλυση της 
τεχνικής φύσης των καθηκόντων εργασίας, είτε από το άθροισμα των γνώσεων και 
των ικανοτήτων που κατέχει αφηρημένα ένα άτομο. 
 
Κωδικοποιημένες γνώσεις είναι αυτές που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε 
πληροφορίες και μπορούν εξίσου εύκολα να μετρηθούν, να μεταφερθούν ή να 
πιστοποιηθούν, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες. 
Οι σιωπηρές γνώσεις, από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να μεταφερθούν: 
έρχεται με τη μορφή τόσο των ατομικών ικανοτήτων όσο και των λειτουργικών 
εθίμων και ψυχικών αναπαραστάσεων, που μοιράζονται ορισμένες κοινότητες και 
μπορούν να μεταφερθούν μέσω μορφών WBL, χάρη στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση. 
 
Αν η ικανότητα του ατόμου είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μάθησης, έτσι 
ώστε να καταστεί αντικείμενο της κοινωνικής ανταλλαγής εντός των διαφόρων 
πλαισίων (όπου είναι δυνατό να διεκδικήσει κανείς τις ικανότητες του), αυτές 
πρέπει να υπόκεινται σε μια διαδικασία τυποποίησης, η οποία τις καθιστά μια 
κοινή και κοινή γλώσσα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
εργασίας. Τυποποίηση κωδικοποιημένων γνώσεων σημαίνει περιγραφή, 
συστηματοποίηση και οργάνωση ικανοτήτων εντός σαφών και αναγνωρίσιμων 
εννοιολογικών κατηγοριών. Κατά συνέπεια, η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή τους πρέπει επίσης να τυποποιηθεί. 
 
Επιπλέον, η αναγνωσιμότητα των ικανοτήτων βελτιώνει την αντιστοιχία μεταξύ της 
ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, διευκολύνοντας – σε τελική περίπτωση- την 
εργασία και τη γεωγραφική κινητικότητα. 
 
 

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης του WBL – προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επικύρωση των «κωδικοποιήσιμων γνώσεων» – 
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πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να καθίσταται σαφές και 
αδιαμφισβήτητο οι ικανότητες. 
 

Η περιγραφή κάθε αρμοδιότητας πρέπει να περιλαμβάνει: 
Α) τις συνιστώσες των ικανοτήτων, όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις που τις χαρακτηρίζουν· 
Β) τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται οι δεξιότητες και οι γνώσεις 
κατά τη στιγμή της δράσης, καθορίζοντας τη δομή της ικανότητας, 
γ) τη διαδικασία που οδηγεί στην υλοποίηση του στόχου και που καθορίζει 
την ικανότητα σε δράση, ή το αποτέλεσμα της διαδρομής μάθησης. 

 
Κάθε επάγγελμα απαιτεί ένα αρθρωμένο σύνολο δεξιοτήτων, καθένα από τα οποία 
μπορεί να ομαδοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Στο σχεδιασμό μιας διαδρομής WBL ο τρόπος με τον οποίο ομαδοποιούνται οι 
μονάδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντικός επειδή, αν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα είναι αναγνωρίσιμα και μπορούν να αξιολογηθούν, αυτά 
μπορούν να φιλοδοξήσουν να πιστοποιηθούν 
 

Τα βήματα για τον σχεδιασμό των μονοπατιών WBL, σε μια λογική 
που στοχεύει στην επακόλουθη επικύρωση της μάθησης (εφόσον 
είναι απαραίτητο), είναι τα ακόλουθα: 

1. τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας αναφοράς· 
2. προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης· 
3. ορισμός των τελικών δοκιμών. 

 
 

2.3. Πρακτικές οδηγίες για το σχεδιασμό μονοπατιών WBL 
 
Πριν από τη δημιουργία του σχεδιασμού μιας διαδρομής WBL, είναι απαραίτητο να 
προσδιοριστεί, στο ρεπερτόριό της αναφοράς (NQF – βλέπε σημείωση 3), το 
επαγγελματικό προφίλ ή η διαδικασία παραγωγής στην οποία θα προσαρτηθεί η 
διαδρομή WBL. 
 
Κάθε εθνικό πλαίσιο ή περιφερειακό ρεπερτόριο, για κάθε επαγγελματικό προφίλ, 
αναφέρει τις μονάδες ικανότητας που πρέπει να διαθέτει το άτομο για την άσκηση 
αυτού του επαγγέλματος. 
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Ειδικότερα, τα εθνικά πλαίσια ή/και τα ρεπερτόρια αναφέρουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που συνδέονται με κάθε ικανότητα, ξεκινώντας από τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από τις επαγγελματικές επιδόσεις. 
 
Επιπλέον, σε πολλά ρεπερτόρια αναφέρονται επίσης τα πρότυπα κατάρτισης που 
καθορίζουν τις ελάχιστες βασικές απαιτήσεις της μάθησης, τα οποία πρέπει να 
χρησιμεύσουν ως πυξίδα αναφοράς στην κατασκευή του έργου WBL.Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η επίτευξη των μονάδων ικανότητας, που προβλέπονται 
στο ρεπερτόριο αναφοράς, αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η μάθηση WBL 
έγκυρη και ως εκ τούτου πιστοποιήσιμη. 
 
Δεν είναι απαραίτητο, για μια διαδρομή WBL, να αναπτυχθούν όλες οι Μονάδες 
Αρμοδιότητας που αποτελούν το σύνολο των ικανοτήτων που σχετίζονται με το 
επαγγελματικό προφίλ που λαμβάνεται υπόψη. Η εμπειρία του WBL μπορεί επίσης 
να επικεντρωθεί σε μία ή μερικές μονάδες ικανότητας, αντί για όλες τις Μονάδες 
Αρμοδιοτήτων, που οργανώνονται σε μία ή περισσότερες «εκβάσεις 
μάθησης».Αλλά, για να πιστοποιηθεί η πορεία του WBL, είναι απαραίτητο η 
αποκτηθείσα μάθηση να ικανοποιήσει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που 
προβλέπονται από τη μονάδα αναφοράς της ικανότητας. 
 
 

Η μονάδα ικανότητας είναι ένα τυποποιημένο σύνολο γνώσεων και 
δεξιοτήτων, τα οποία συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, των οποίων 
η κατοχή είναι απαραίτητη για να επιτύχει ο φορέας μια 
προκαθορισμένη επαγγελματική επίδοση. Η μονάδα επάρκειας είναι 
η ελάχιστη αναφορά της διαδικασίας πιστοποίησης. Αποτελείται από 
ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός 
κατάρτισης καθορίζει τον αριθμό των μονάδων των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που αποτελούν τη μονάδα αναφοράς της 
ικανότητας. 
 

Η διαβούλευση με το πλαίσιο/το ρεπερτόριο πρέπει να θεωρείται η κύρια πηγή 
έμπνευσης για τη φάση σχεδιασμού. 
 
Το εθνικό πλαίσιο ή/και τα τοπικά ρεπερτόρια περιγράφουν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από την επαγγελματική απόδοση του προφίλ αναφοράς, όπως το 
σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχουν περισσότερα του ενός 
άτομα που εκτελούν την ίδια εργασία, στο πλαίσιο συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας. 
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Η αρμοδιότητα είναι η άλλη πλευρά του αναμενόμενου 
αποτελέσματος της επίδοσης, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 
σύνολο των πόρων που το πρόσωπο πρέπει να κινητοποιήσει για την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από ένα 
αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
 

Είναι σημαντικό για κάθε αναμενόμενο αποτέλεσμα των επιδόσεων να 
προσδιορίζονται οι σχετικές μονάδες ικανοτήτων και να καθορίζονται, για κάθε μία 
από αυτές, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που συμβάλλουν στον καθορισμό της 
ικανότητας. 
 
Επιπλέον, στα περισσότερα ρεπερτόρια, για κάθε επαγγελματία αναφέρεται το 
επίπεδο ικανότητας που απαιτείται για τα προσόντα, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων (EQF).Αυτό αναπτύσσεται: 

Α) σετρεις διαστάσεις, περιγράφοντας τις αρμοδιότητες όσον αφορά: 
1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ,2. επιδεξιότητα,3. αυτονομία και ευθύνη.Οι 
διαστάσεις αυτές χωρίζονται σε δείκτες που εξηγούν λειτουργικά 
τις προαναφερόμενες διαστάσεις, προκειμένου να καθοδηγούνται 
οι διαδικασίες πιστοποίησης ικανοτήτων· 

Β) σε οκτώ επίπεδα, πουχαρακτηρίζονται από μια αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα της μάθησης σε σχέση με τις τρεις διαστάσεις που 
αναφέρθηκαν παραπάνω 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον δάσκαλο του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε συνεργασία με τον καθηγητή της 
εταιρείας υποδοχής. Το πρώτο φέρνει μια ικανότητα μεθόδου, η 
δεύτερη τεχνική-επαγγελματική περιεχόμενο. 
 

2.4 Πέντε βήματα για το σχεδιασμό μονοπατιών WBL 
 
Ας δούμε με συγκεκριμένους όρους πώς να αναπτύξουμε μια διαδρομή 
εκπαίδευσης WBL. 
 

Φαντάσου ότι ένα εστιατόριο χρειάζεται βοηθό μάγειρα. 
Πρώτον, ο σχεδιαστής πρέπει να περιγράψει επακριβώς κατά την οποία η 
διαδικασία παραγωγής, την οποία θα πρέπει να εκτελέσει ο μαθητευόμενος, είναι 
δυνατόν να αποδοθεί. Τα εθνικά πλαίσια υποστηρίζουν την υλοποίηση αυτού του 
καθήκοντος και, γενικά, προσδιορίζουν επίσης το επίπεδο του ΠΠΠ αναφοράς. 
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1° βήμα – πλαίσιο πλαίσιο 
Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, είμαστε στην SECTOR: Τουριστικές υπηρεσίες 
– PROCESS: Υπηρεσίες εστίασης – PROCESS SEQUENCE: Ορισμός της προσφοράς και 
της εποπτείας της υπηρεσίας τροφοδοσίας, της παρασκευής τροφίμων και ποτών 
και της συσκευασίας προψημένων ή ακατέργαστων τροφίμων. Το προφίλ 
αναφοράς έχει EQF 3. 
 
Βήμα 2° – προσδιορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων απόδοσης (ER) 
 
Το δεύτερο βήμα είναι να κατανοήσουμε τι απόδοση απαιτεί το προφίλ. Επίσης σε 
αυτή την περίπτωση, τα NQFs βοηθούν τον σχεδιαστή στην αναγνώριση των 
παραστάσεων. Ένας φορέας εστίασης – γενικά – πρέπει να γνωρίζει πώς να ενεργεί 
(αναμενόμενο αποτέλεσμα) τέσσερις μακροαποδόσεις: 
 

• RA1: Προετοιμάζει τις πρώτες ύλες,σύμφωνα με τους καθορισμένους 
χρόνους και με βάση το πρόγραμμα εργασίας που παραλήφθηκε, την 
επιλογή, τον καθαρισμό και την επεξεργασία των τροφίμων και 
παρέχοντας, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες διαδικασίες για τη 
διατήρηση των τροφίμων. 

• RA2: Μερίδα και διανομή των πιάτων σε πιάτα ή δίσκους, τηρώντας τους 
συνήθεις κανόνες παρασκευής, αφού έχουν μαγειρέψει τα διάφορα 
τρόφιμα, εφαρμόζοντας τις καταλληλότερες μεθόδους μαγειρέματος και 
προετοιμασία των απαραίτητων ημικατεργασμένων προϊόντων 

• RA3: Συνθέστε τα πιάτα που θα παρουσιαστούν, ή δίσκους που θα 
εκτεθούν σε μπουφέ, με προσωπική καλλιτεχνική έννοια, 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά συστατικά για διακοσμητικούς σκοπούς 
(π.χ. χρησιμοποιώντας στοιχεία του ίδιου φαγητού ή άλλων προϊόντων) 

• RA4: Να εκτελεί τη φροντίδα του εξοπλισμού κουζίνας και της υγιεινής των 
χώρων και του λειτουργικού υλικού, με βάση τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται και την εφαρμογή διαδικασιών αυτοελέγχου για την 
ασφάλεια των τροφίμων 

 
Βήμα 3° – για τη συσχέτιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων απόδοσης, με 
συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ του ρεπερτορίου 
 
Το τρίτο βήμα είναι η συσχέτιση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με τις 
απαραίτητες δεξιότητες για την παροχή των επιδόσεων που απαιτούνται από τον 
ρόλο. Στην περίπτωσή μας το PROCESS SEQUENCE «Ορισμός της προσφοράς και 
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εποπτείας της υπηρεσίας τροφοδοσίας, παρασκευή τροφίμων και ποτών και 
συσκευασία προψημένων ή ακατέργαστων τροφίμων» συνδέεται με την 
πιστοποίηση του φορέα τροφοδοσίας – Βοηθός Cook. Τα προσόντα αυτά, στο 
πλαίσιο του ρεπερτορίου επαγγελματικών προφίλ, περιλαμβάνουν την απόκτηση ν. 
4 βασικών μονάδων δεξιοτήτων: 

1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – Επεξεργασία των πρώτων υλών και των 
ημικατεργασμένων προϊόντων διατροφής 
2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – Προετοιμασία των 
εδεσμάτων 
3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – Καθορισμός του κινητού 
χώρου εργασίας 
4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – Διαχείριση του συστήματος 
διασφάλισης της υγιεινής και του καθαρισμού του χώρου εργασίας  

 
Βήμα 4° – για τη συσχέτιση των αναμενόμενων επιδόσεων με συγκεκριμένες 
Μονάδες Αρμοδιοτήτων 
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, λαμβάνοντας υπόψη το εταιρικό πλαίσιο και 
την προηγούμενη κατάρτιση του χρήστη του WBL, είναι απαραίτητο να επιλέξουμε 
ποιες μονάδες ικανοτήτων (μία ή περισσότερες) αναπτύσσουν το πρόγραμμα 
κατάρτισης. 
 
Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, ο παιδαγωγός του εκπαιδευτικού ιδρύματος 
ή/και του PES, αφού συμβουλευτεί τον καθηγητή της εταιρείας υποδοχής, 
συμφωνεί/συμφωνεί για την ευκαιρία δημιουργίας της κατάρτισης on-the-job σε 
σχέση με τις επιδόσεις n. 2, λόγω του γεγονότος ότι ο χρήστης WBL κατέχει ήδη 
δίπλωμα τεχνικού ξενοδοχείου και πρέπει να ενισχύσει την πρακτική προετοιμασία 
των γευμάτων. 
 
Όσον αφορά τις επιδόσεις αριθ. 2, το Εθνικό Πλαίσιο απαιτεί από τον φορέα 
εκμετάλλευσης να γνωρίζει: 

• Πώς να ρυθμίσετε τις πλάκες 
• Πώς να μαγειρεύετε τρόφιμα (διασκευές και επιδόρπια) 
• Πώς να προετοιμάσετε ημικατεργασμένα προϊόντα 

 
Ο εκπαιδευτής σχεδιασμού, έχοντας προηγουμένως εντοπίσει, κατά τη διάρκεια 
του σταδίου 3, τα επαγγελματικά προσόντα με τα οποία συνδέεται η επίδοση (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση του φορέα εστίασης), επαληθεύει την παρουσία τυχόν 
επαγγελματικών προτύπων και προτύπων κατάρτισης, προσδιορίζοντας μία ή 
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περισσότερες μονάδες ικανότητας του προφίλ που καλύπτουν το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα επιδόσεων. 
 
Υιοθετώντας – μόνο για παράδειγμα – το ρεπερτόριο της περιφέρειας του Λάτσιο, 
αυτή η παράσταση συνδέεται με τη μονάδα ικανότητας 2 «Προετοιμασία των 
πιάτων». 
 
Τα αποτελέσματα της ικανότητας που περιγράφονται με τον τρόπο αυτό: 
(παράδειγμα ρεπερτορίου της περιφέρειας του Λάτσιο) 
 
Μονάδα COMPETENCE (UC) – προετοιμασίαπιάτων 
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ (ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ) 

 
• Εφαρμόστε τις τεχνικές προετοιμασίας διαφόρων ειδών απλών πιάτων: 

ορεκτικά, πρώτα πιάτα, δεύτερα πιάτα, συνοδευτικά πιάτα, επιδόρπια 
• Προσδιορίστε τα πιάτα που μπορούν να συνθέσουν ένα απλό μενού 
• Διατήρηση της τάξης και της υγιεινής της κουζίνας και του σχετικού 

εξοπλισμού όπως απαιτείται από το νόμο 
• Παρακολουθήστε τα αποθέματα 
• Επιλέξτε τις πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη 

τις δόσεις που απαιτούνται από τις συνταγές 
• Διατήρηση δραστηριοτήτων υποστήριξης εντός της ταξιαρχίας κουζίνας, 

σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους 
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

• Οπτικός/οσφρητικός έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών και των 
πιάτων που παρασκευάζονται: ημερομηνίες λήξης, μέθοδοι παρουσίασης 
των πιάτων κ.λπ. 

• Αποκομιδή και τοποθέτηση τροφίμων σε πιάτα 
• Προετοιμασία απλών γευμάτων 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

• Προετοιμασία γευμάτων σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα και σύμφωνα 
με τις συνεχιζόμενες υγειονομικές ρυθμίσεις 

 
ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΕΠΆΡΚΕΙΑΣ 

• Πρακτική δοκιμή 
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Βήμα 5° – μοντελοποίηση του σχεδίου κατάρτισης 
 
Με το πέμπτο βήμα φτάνουμε στην καρδιά της φάσης του σχεδιασμού. Ως σύνολο 
δεξιοτήτων, το UC «προετοιμασία γευμάτων» καθώς και η σχετική απόδοση 
φαίνεται να είναι πολύ σύνθετη, αλλά, αν χωριστεί σε διάφορες μονάδες των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, μπορεί να προγραμματιστεί για μια μέσης διάρκειας 
WBL σειρά μαθημάτων (από 3 έως 6 μήνες) 
 

Είναι σκόπιμο να διαιρεθεί η μονάδα ικανότητας «προετοιμασία 
γευμάτων» σε διάφορες μονάδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
δίνοντας προσοχή στο να καταστούν οι επιμέρους μονάδες του 
αποτελέσματος – όπου είναι δυνατόν – ένα σύνολο ικανοτήτων που 
είναι αυτόνομα σημαντικό (αυτοσυνεπείς). 
Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο (από τον κόσμο 
της εργασίας) ως ειδική συνιστώσα του επαγγελματισμού και να 
αναγνωρίζεται (από την εταιρεία, από το σύστημα κατάρτισης) ως το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κατάρτισης. 

 
Για κάθε μονάδα μαθησιακού αποτελέσματος – ο δάσκαλος πρέπει να καθορίσει το 
διδακτικό στόχο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής WBL, έτσι ώστε ολόκληρη η διαδρομή WBL να 
προσδιοριστεί στα συστατικά του, και θα είναι επίσης μετρήσιμη. 
 
Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι το μόνο που θα πρέπει να αποκτήσει ο συμμετέχων 
στο τέλος της διαδρομής WBL, με βάση τις επιλογές που έγιναν κατά τη φάση 
σχεδιασμού. 
 
Για παράδειγμα, μπορούμε να φανταστούμε να οργανώσουμε την απόδοση 2, η 
οποία συνδέεται με την «προετοιμασία γευμάτων», σε τέσσερις μονάδες 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, προσδιορίζοντας για κάθε μία από αυτές: γνώσεις, 
δεξιότητες, στόχος διδασκαλίας του WBL, δείκτης αξιολόγησης και τρόπος 
αξιολόγησης. 
 
Παράδειγμα μοντελοποίησης 

Μονάδες ικανοτήτων Μονάδα Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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1. Προετοιμασία των γευμάτων 

1.1 Μονάδα Μάθησης «Προετοιμασία μεζέδων και 

σνακ» 

1.2 «Πρώτο μάθημα προετοιμασίας» 

1.3 Μονάδα Μάθησης «Προετοιμασία των βασικών 

μαθημάτων» 

1.4 Μονάδα Μάθησης «Dessert Preparation» 

 
 

Η φάση αυτή, που αποτελείται από τη λεπτομερή περιγραφή κάθε 
μονάδας αποτελεσμάτων, μπορεί να οριστεί ως «μοντελοποίηση του 
σχεδίου κατάρτισης».Σε αυτή τη φάση είναι σκόπιμο να εμπλέξουμε 
τον δάσκαλο της επιχείρησης, να εξατομικεύσουμε τη μάθηση με 
βάση το πλαίσιο της επιχείρησης στο οποίο θα λειτουργεί ο 
μαθητευόμενος. 
 
Μια πρόταση να συγκεντρωθούν ή να διαχωριστούν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα είναι να χρησιμοποιηθούν οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες και τα καθήκοντα εργασίας στις εταιρείες ως πυξίδα 
προσανατολισμού. Αυτό σημαίνει: 
 

• ευκολότερος προγραμματισμός της αξιολόγησης με βάση 
παρατηρήσεις ή προσομοιώσεις 
• ευκολότερη αξιολόγηση στο χώρο εργασίας 
• ευκολότερα να συμφωνήσουν σχετικά με τα κριτήρια 
αξιολόγησης και τον ορισμό τους 
• το έργο των αξιολογητών είναι ευκολότερο επειδή τα 
κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφέστερα 
• τα κριτήρια αξιολόγησης είναι άμεσα κατανοητά από τον 
εκπαιδευόμενο και, ως εκ τούτου, διευκολύνει κάθε 
αυτοαξιολόγηση 
 

Παράδειγμα: Πώς να αποσυναρμολογηθεί μια μονάδα ικανότητας («Προετοιμασία 
ενός γεύματος») σε περισσότερες μονάδες αποτελεσμάτων μάθησης 
 
1.1. Προετοιμασία μεζέδων και σνακ 
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Διάρκεια ζωής XXXX 

Στόχος για την 
εκπαίδευση 

Μετάδοση της λογικής, του περιεχομένου, των μεθόδων εφαρμογής και του 

ποιοτικού ελέγχου των κυριότερων ορεκτών της ιταλικής παράδοσης 

ΓΝΩΜΟΔ Βιβλίο μαγειρικής 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλύστε τις συνταγές, επιλέγοντας τα κατάλληλα συστατικά 

Μέθοδοι διδασκαλίας Οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας και διεξαγωγή των ακολουθιών 

προετοιμασίας 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓ Αξιολόγηση της ποιότητας και παρέμβαση, κατά περίπτωση, με διορθωτική 

συμπεριφορά 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Προετοιμασία πρώτου μαθήματος 
 
 
 

1.3. Preparazione di secondi  

Διάρκεια ζωής XXXX 

Στόχος για την 

εκπαίδευση 

Μετάδοση λογικής, περιεχομένου, μεθόδων εφαρμογής και ποιοτικού 

ελέγχου των βασικών πρώτων μαθημάτων ιταλικής παράδοσης και διεθνούς 

κουζίνας 

ΓΝΩΜΟΔ Βιβλίο συνταγών (ζυμαρικά, σούπες, ρύζι, ζωμός και σούπες) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλύστε τις συνταγές, επιλέγοντας τα κατάλληλα συστατικά 

Μέθοδοι διδασκαλίας Οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας και διεξαγωγή των ακολουθιών 

προετοιμασίας 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓ Αξιολόγηση της ποιότητας και παρέμβαση, κατά περίπτωση, με διορθωτική 

συμπεριφορά 

Διάρκεια ζωής XXXX 
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1.4. Preparazione di επιδόρπιο 

Διάρκεια ζωής XXXX 

Στόχος για την εκπαίδευση Μετάδοση λογικής, περιεχομένου, μεθόδων εφαρμογής και ποιοτικού ελέγχου των 

κυριότερων επιδόρπια της ιταλικής παράδοσης και της διεθνούς κουζίνας 

ΓΝΩΜΟΔ Βιβλίο συνταγών (κ.α. επιδόρπιο, ξηρή και φρέσκια ζαχαροπλαστική) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλύστε τις συνταγές, επιλέγοντας τα κατάλληλα συστατικά 

Μέθοδοι διδασκαλίας Οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας και διεξαγωγή των ακολουθιών 

προετοιμασίας 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓ Αξιολόγηση της ποιότητας και παρέμβαση, κατά περίπτωση, με διορθωτική 

συμπεριφορά 

 
 

Στο παράδειγμα αυτό, για κάθε μονάδα μαθησιακών αποτελεσμάτων ορίστηκε: 
 
Ο εκπαιδευτικός στόχος:Αυτό σκοπεύει να αποκτήσει ο συμμετέχων στο τέλος της 
θετικής συχνότητας του module/segment/Unit, με βάση τις σχεδιαστικές επιλογές 
που έχουν γίνει. 
Η γνώση:Επισημαίνει το σύνολο των γνώσεων που αποτελούν το αντικείμενο της 
μετάδοσης, κατά τρόπο συνεπή με ό,τι περιγράφεται στην πιθανή Μονάδα 
Αρμοδιότητας. Η γνώση είναι το αποτέλεσμα της αφομοίωσης της πληροφορίας 
μέσω της μάθησης. Η γνώση είναι το σύνολο των γεγονότων, αρχών, θεωριών και 

Στόχος για την 

εκπαίδευση 

Μετάδοση λογικής, περιεχομένου, μεθόδων εφαρμογής και ποιοτικού ελέγχου των 

κυριότερων δεύτερων μαθημάτων ιταλικής παράδοσης και διεθνούς κουζίνας 

ΓΝΩΜΟΔ Βιβλίο συνταγών (κρέας, ψάρι, αυγά, λαχανικά, τυρί) 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλύστε τις συνταγές, επιλέγοντας τα κατάλληλα συστατικά 

Μέθοδοι διδασκαλίας Οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας και διεξαγωγή των ακολουθιών 

προετοιμασίας 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓ Αξιολόγηση της ποιότητας και παρέμβαση, κατά περίπτωση, με διορθωτική 

συμπεριφορά 
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πρακτικών που αφορούν έναν τομέα εργασίας ή μελέτης. Στο πλαίσιο του ΠΠΠ, η 
γνώση περιγράφεται ως θεωρητική ή/και πρακτική. 
Δεξιότητες:Λεπτομέρειες για την ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και χρήσης 
τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. 
Στο πλαίσιο του ΠΠΠ, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές 
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής 
σκέψης) και πρακτικές (συμπεριλαμβανομένου του εγχειριδίου και της χρήσης 
μεθόδων, υλικών, εργαλείων και εργαλείων) 
Η μέθοδος διδασκαλίας:συνοψίζει τις μεθόδους με τις οποίες προτίθεται να 
προχωρήσει στη μετάδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. κατάρτιση 
σχετικά με την εργασία – σκίαση κ.λπ.). 
Μέθοδοι αξιολόγησης:συνοψίζει τις μεθόδους με τις οποίες σκοπεύουμε να 
αξιολογήσουμε την επίτευξη των στόχων της κατάρτισης. 
 
Κατά τη φάση της αξιολόγησης, είναι σαφές ότι είναι ευκολότερο να 
αξιολογηθούν τα Μαθησιακά αποτελέσματα μιας ενιαίας Μονάδας, παράμιας 
Μονάδας επάρκειας στοσύνολό της. Με το σχεδιασμό της Μονάδας 
ΜαθησιακώνΑποτελεσμάτων, 
 
η αξιολόγηση μπορεί να βασιστεί σε συγκεκριμένα περιστασιακά στοιχεία: 
προετοιμασία σνακ, προετοιμασία πρώτων μαθημάτων, προετοιμασία δεύτερων 
μαθημάτων και παρασκευή επιδόρπια. Με τη μονάδα ικανότητας – χωρίς 
κατάτμηση- η αξιολόγηση θα έπρεπε να βασίζεται σε γενική και πολύπλοκη 
δοκιμή, με στόχο την αξιολόγηση στους 360 βαθμούς της ικανότητας παρασκευής 
των πιάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα 
υγιεινής. 
 
 
 

2.5 Σημειώσεις σχετικά με τη γλώσσα των αρμοδιοτήτων 
 
Για να χρησιμοποιηθεί μια κοινή γλώσσα και μια κοινή μεθοδολογία, είναι 
απαραίτητο οι ικανότητες να περιγράφονται με ομοιογενή σύνταξη: 
— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – με τη μορφή ρήματος ή ουσιαστικού 
— OBJECT – εργαλεία, προϊόντα, ρόλος 
— την ιδιαιτερότητα – π.χ. με την ενσωμάτωση, όπου είναι αναγκαίο, του βαθμού 
αυτονομίας και ευθύνης ή του επιπέδου επάρκειας ή άλλης ή/και περιοχής 
αναφοράς. 
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Είναι απαραίτητο να επιλέξουμε προσεκτικά το ρήμα ή το ουσιαστικό της δράσης 
που αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της ικανότητας. Τα ρήματα της δράσης μπορούν 
να εντοπιστούν σε 4 κατηγορίες που προεικονίζουν ως πολλές βασικές δράσεις: 
— Λειτουργία ρημάτων – χρήση, λειτουργία, ect? 
— COGNITIVE ρήματα – διάγνωση, ερμηνεία, διαδικασία, κ.λπ. 
— ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ρήματα – συμμετοχή, διασύνδεση, επικοινωνία, κ.λπ. 
— Ρήματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Συντονισμός, διαχείριση, αντιμετώπιση, διαχείριση, κλπ. 
 

Οι τρεις βασικές οδηγίες για την περιγραφή μιας ικανότητας είναι οι ακόλουθες: 
Α) να εκφράζουν μία ή περισσότερες δραστηριότητες που εποπτεύονται 

μέσω της συστηματικής χρήσης του ρήματος στο άπειρο ή με ουσιαστικό 
τρόπο, ακολουθούμενη από το συμπλήρωμα και τυχόν περιγραφικά 
στοιχεία του πλαισίου και της άσκησης· 

Β) να χρησιμοποιούν ρήματα ή ουσιαστικά που διευκολύνουν τον 
προσδιορισμό των επιπέδων πολυπλοκότητας, ευθύνης και αυτονομίας 
που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας (π.χ.: 
τις επιδόσεις ή την εκτέλεση, τον έλεγχο ή τον έλεγχο, το συντονισμό ή το 
συντονισμό, τη διαχείριση ή τη διαχείριση· 

γ) αποθάρρυνση της χρήσης γενικών εκφράσεων (όπως: «σωστά», 
«επαρκώς», «με κάποιο βαθμό αυτονομίας»).  

 
Η γλώσσα πρέπει να είναι σύμφωνη με το επίπεδο EQF της αντίστοιχης μονάδας 
του επαγγελματικού προφίλ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ελέγξτε τον κατάλογο για το ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης PHEI Professional ή/και τους καθηγητές PES 

για το σχεδιασμό εξωσχολικών μονοπατιών WBL, με 
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κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα για τους σκοπούς 

της επικύρωσης και της μεταγενέστερης πιστοποίησης. 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ 

Επιβεβαίωσα ότι η εταιρεία υποδοχής έχει τις 
νομικές και οργανωτικές απαιτήσεις για να 
ενεργοποιήσει ένα WBL patH  
Επιβεβαίωσα ότι ο δάσκαλος της εταιρείας 
υποδοχής διαθέτει τις τεχνικές-επαγγελματικές 
δεξιότητες για να αναλάβει το ρόλο του δασκάλου 
(προεπιλογή, αρχαιότητα στο ρόλο) 

 

Έχω αποκτήσει, υποστηρίζοντας την εταιρεία, την 
περιγραφή της εργασίας του ρόλου που πρέπει να 
αναλάβει ο χρήστης WBL στην οργάνωση υποδοχής  
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ  

Έχω εντοπίσει τον τομέα, τη διαδικασία και την 
ακολουθία των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν 
την πορεία WBL προς υλοποίηση  
Προσδιόρισα τα κύρια αποτελέσματα της επίδοσης 
του επαγγελματικού προφίλ, που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν στην 
πορεία WBL 

 

Έχω εντοπίσει το επαγγελματικό προφίλ που 
σχετίζεται με τα αποτελέσματα της επαγγελματικής 
απόδοσης  
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Έχω εντοπίσει τις μονάδες ικανότητας του προφίλ 
που καθιστούν δυνατή την επαγγελματική απόδοση 
και το σχετικό επίπεδο EQF  
Έχω εντοπίσει τη μονάδα (-ες) των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που αποτελούν τη μονάδα 
ικανότητας στην οποία βασίζεται η πορεία WBL  
Για κάθε μονάδα μαθησιακού αποτελέσματος 
προσδιόρισα και περιέγραψα: 
— Ο εκπαιδευτικός στόχος 
— Η γνώση 
— Οι ικανότητες 
— Η μέθοδος διδασκαλίας 
— Μέθοδοι αξιολόγησης 
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3. Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του WBL  
 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας διαδρομής WBL δεν πρέπει να βασίζεται 
μόνο στην επικουρικότητα της συμμετοχής του χρήστη του WBL στη διαδρομή. 
Πρέπει, αντ’ αυτού, να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα της εργασίας που εκτελεί το 
άτομο κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων WBL, καθώς και να παρέχει στοιχεία 
για τη μάθηση που αποκτήθηκε, έτσι ώστε, η ίδια η εταιρεία υποδοχής, ή άλλες 
εταιρείες που ενδιαφέρονται για το προφίλ, στο τέλος του μαθήματος, να μπορούν 
να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του πόρου μέσα σε ένα συγκεκριμένο 
εργασιακό πλαίσιο.(«κερδοφόρος υπάλληλος»). 
 
Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο: 
1. To σχεδιασμό μιας κεφαλαιοποιήσιμης διαδρομής WBL (βλέπε ενότητα 2) 
2. Για την αποτελεσματική αξιολόγηση της μάθησης 
3. Για να παρουσιάσετε στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν 
 
Θα ασχοληθούμε εδώ με το σημείο 2 και το σημείο 3 
 
 

3.1 3.1. Δίνοντας αξία στο WBL μέσω της επικύρωσης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 
Η αξιολόγηση της μάθησης προέρχεται από την αναγνώρισή τους και είναι το 
conditio sine qua non της επικύρωσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μια 
σωστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν από το 
άτομο μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι η προϋπόθεση για την απόκτηση 
της επακόλουθης πιστοποίησης. 
 

Η επικύρωση είναι, στην πραγματικότητα, μια διαδικασία που 
ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες εθνικές και 
τοπικές αρχές, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε προσόντα (που 
εννοούνται ως συγκεντρωτικές ικανότητες ή ατομικές ικανότητες) 
μέσω της ανακατασκευής και της αξιολόγησης της επίσημης, μη 
τυπικής και άτυπης μάθησης. Πραγματοποιείται από φορέα 
εκμετάλλευσης που έχει εξουσιοδοτηθεί να παράσχει την εν λόγω 
διαδικασία. 
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Η επικύρωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος πιστοποίησης μη 
τυπικών ικανοτήτων. Η διαδικασία για τον προσδιορισμό, την επικύρωση και την 
πιστοποίηση των ανεπίσημων και άτυπων ικανοτήτων θα πρέπει να νοείται ως 
εναλλακτικός τρόπος, πέραν του τυπικού τρόπου, για την απόκτηση προσόντων 
(που ερμηνεύεται τόσο ως σύνολο ικανοτήτων όσο και ως ατομικές ικανότητες).Τα 
προσόντα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της επικύρωσης είναι δυνητικά 
προσβάσιμα ακόμη και σε επίσημο πλαίσιο και αντιστρόφως. 
 
Για να εξασφαλιστεί μια ποιοτική διαδρομή WBL, δηλαδή με μαθησιακά 
αποτελέσματα που μπορούν να αξιολογηθούν και ως εκ τούτου να 
χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας διαδικασίας επικύρωσης, είναι απαραίτητο να 
υπάρξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, του οποίου τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι 
«μετρήσιμα», σημαίνει ότι είναι δυνατόν να τους δοθεί «βάρος/αξία». 
 

Η αξιολόγηση απαιτεί σαφείς και σαφώς καθορισμένες μονάδες των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, προκειμένου να επαληθευτεί το 
πραγματικό τους επίτευγμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα και η 
ακρίβεια με την οποία έχουν καθοριστεί και περιγράφονται τα 
μαθησιακά αποτελέσματα είναι ουσιώδης προκειμένου να είναι σε 
θέση να προβεί σε ορθή αξιολόγηση, καθώς και είναι σημαντικό να 
δοθεί προσοχή στη σκοπιμότητα των όσων προγραμματίζονται. 

 
Ακολουθούν μερικές χρήσιμες προτάσεις για το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής 
διαδρομής «αξιολογήσιμη»:  

1. Συνεπώς, οι διαδικασίες αξιολόγησης και τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης 
που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των οδών WBL θα πρέπει να είναι 
διαφανείς και να περιγράφονται σε έγγραφο (π. χ. σε παράρτημα του 
σχεδίου κατάρτισης). 

2. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των χρηστών του WBL πρέπει να 
τεκμηριώνονται έτσι ώστε όταν ολοκληρώσουν την πορεία να υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της εκπαίδευσής τους· 

3. Για να βελτιωθούν οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας 
υποδοχής, του οργανισμού κατάρτισης ή/και του PES, είναι απαραίτητο να 
μοιραστούν κοινές αρχές και, πάνω απ’ όλα, τα παραχθέντα έγγραφα. 

 
 

3.2 Έξι κανόνες για την αξιολόγηση των οδών WBL 
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ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΝΌΝΑΣ: ΕΦΙΚΤΌΤΗΤΑ 
 

 Η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει ΑΚΡΑΒΩΣ στην επίτευξη των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που συμφωνήθηκαν κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού. 

 Οι διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για το πλαίσιο 

της διαδρομής WBL (τύπος της εταιρείας), κατά τη διάρκεια και το σκοπό 

της διαδρομής. 

 
 
ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΚΑΝΌΝΑΣ: ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΈΜΟΝΤΑΙ 
ΜΕΤΑΞΎ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΉΔΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ 
ΣΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία και το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να είναι τα ίδια. Σε περίπτωση διαφοράς γνώμης, 
πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα κριτήρια που καθιστούν διαφανή τη 
διαδικασία, καθορίζοντας εκ των προτέρων, ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος 
κατάρτισης: 

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εγκρίθηκαν 
2. οι μέθοδοι αξιολόγησης: πώς θα αξιολογηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

από την εταιρεία; 
3. το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης: σε ποιο στάδιο της διαδικασίας 

μάθησης του χρήστη WBL θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση; 
4. τα προσόντα και το επαγγελματικό προφίλ του αξιολογητή: ποιος θα 

αξιολογήσει το χρήστη WBL;  
5. το πλαίσιο αξιολόγησης: πού θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση;  
6. εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα της αξιολόγησης 

 
ΤΡΊΤΟΣ ΚΑΝΌΝΑΣ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΊΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΜΟΝΆΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΆΘΗΣΗΣ 
 
Για το σκοπό αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός δοκιμών αξιολόγησης με βάση τα 
καθήκοντα εργασίας που προσδιορίζονται ως μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό 
επιτρέπει: 

 ευκολότερος ο σχεδιασμός της αξιολόγησης με βάση παρατηρήσεις ή 
προσομοιώσεις 

 ευκολότερη αξιολόγηση στο χώρο εργασίας 
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 ευκολότερα να συμφωνήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης και ο ορισμός τους 

 το έργο των αξιολογητών διευκολύνεται με σαφέστερα κριτήρια αξιολόγησης 

 τα κριτήρια αξιολόγησης είναι άμεσα κατανοητά από τους εκπαιδευόμενους 
και διευκολύνει την πιθανή αυτοαξιολόγηση 

 
Από λειτουργική άποψη, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί για κάθε μαθησιακό 
αποτέλεσμα ένα σύνολο καθηκόντων/δραστηριοτήτων που θα πρέπει να εκτελέσει 
ο χρήστης του WBL κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. 
Δεν αρκεί να προσδιορίσουμε μια αποστολή. Η αξιολόγηση απαιτεί επίσης τον εκ 
των προτέρων προσδιορισμό του επιπέδου αυτονομίας και αποτελεσματικότητας 
που πρέπει να διαθέτει το άτομο κατά την εκτέλεση του έργου.Για παράδειγμα: 

 Πρώτο επίπεδο ικανότητας: Ολοκλήρωση των εργασιών όπως περιγράφονται 
στις οδηγίες εργασίας (π.χ. ολοκλήρωση εκχωρημένης εργασίας σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, τις προσδοκίες και τις διαδικασίες δοκιμής). 

 Δεύτερο επίπεδο επάρκειας: Εκτέλεση εργασιών επίλυσης προβλημάτων (π.χ. 
επίλυση τυποποιημένων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την 
εργασία) 

 Τρίτο επίπεδο αρμοδιότητας: Βελτιστοποίηση των μεθόδων και διαδικασιών 
εργασίας (π.χ. κατανόηση των διαδικασιών που είναι χρήσιμες και μπορούν να 
υιοθετηθούν υπό ορισμένες συνθήκες εργασίας, εάν απαιτείται ομαδική 
εργασία κ.λπ.) 

 
ΤΈΤΑΡΤΟΣ ΚΑΝΌΝΑΣ: ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ 
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΌΤΙ ΑΥΤΆ ΘΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΟΎΝ ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΖΌΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 
 
Στο πρόγραμμα κατάρτισης θα ήταν επίσης χρήσιμο να περιγράψουμε: 
1. όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα 
2. όλα τα κριτήρια αξιολόγησης 
3. κατευθυντήριες γραμμές για την καθοδήγηση των αξιολογητών στη χρήση των 
κριτηρίων αξιολόγησης 
 
Για παράδειγμα, φανταστείτε να σχεδιάσετε μια αξιολόγηση για τη μονάδα 
μάθησης "διαγνωστική και συντήρηση στη διαχείριση οχημάτων» 

Αποτελέσματα της μάθησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατευθυντήριες γραμμές (με 
βαθμολογία) 

προσδιορίστε με ακρίβεια 
την αιτία της δυσλειτουργίας 

Η δυσλειτουργία έχει 
εντοπιστεί και επικυρωθεί Τα 

Η δυσλειτουργία δεν έχει 
επικυρωθεί και τα σωστά 
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έγγραφα και οι πληροφορίες 
που χρησιμοποιούνται είναι 
κατάλληλα για: 
• Τύπος οχήματος 
• Το σύστημα που έχει 
αποτύχει 

έγγραφα δεν έχουν επιλεγεί – 
βαθμολογία 0 Η 
δυσλειτουργία έχει 
επικυρωθεί αλλά τα σωστά 
έγγραφα δεν έχουν επιλεγεί 
ή η δυσλειτουργία δεν έχει 
επικυρωθεί ακόμη και αν 
έχουν επιλεγεί – βαθμολογία 
1 
Η δυσλειτουργία έχει 
επικυρωθεί, τα σωστά 
έγγραφα έχουν εντοπιστεί 
ακόμη και αν δεν έχουν 
επιλεγεί ορισμένες 
απαραίτητες πληροφορίες – 
Βαθμολογία 2 Η 
δυσλειτουργία έχει 
επικυρωθεί, έχουν εντοπιστεί 
τα σωστά έγγραφα – έχουν 
επιλεγεί όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες – Βαθμολογία 3 

 
 
 
 
Ως εκ τούτου, κάθε διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
1) εστίαση (αξιολόγηση κάθε μεμονωμένου αποτελέσματος μάθησης ή μέρος 
μιας μονάδας μαθησιακών αποτελεσμάτων ή μιας ολοκληρωμένης ενότητας των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων) 
2)μέθοδοι (δοκιμή, παρατήρηση, χαρτοφυλάκιο) 
3)Τύπος αξιολόγησης (ποιοτικός, ποσοτικός) 
4)Πλαίσιο και συνθήκες (το είδος των καθηκόντων που απαιτούνται, το 
περιβάλλον εργασίας εάν είναι πραγματικό ή προσομοιωμένο στο σχολείο, τα 
υλικά και τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, χρόνος και διάρκεια) 
5) αναγνώριση του αξιολογητή (προεπιλογή, προφίλ εργασίας, λειτουργίες – 
εκπαιδευτικός, εκπαιδευτικός, δάσκαλος επιχείρησης) 
6) διασφάλισητης ποιότητας  της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
ΠΈΜΠΤΟΣ ΚΑΝΌΝΑΣ: ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ, ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΏΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 
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Ο κανόνας αυτός είναι εγγυημένος εάν ένα σχέδιο κατάρτισης περιλαμβάνει: 

 Για τη μονάδα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, επίσης κριτήρια και δείκτες 
αξιολόγησης 

 «κριτήρια κατωφλίου» που οδηγούν στην απόφαση επικύρωσης/μη 
επικύρωσης επάρκειας. Εναλλακτικά, τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να 
διατυπωθούν σταδιακά για να αρθρώσουν την αξιολόγηση σε διάφορα 
επίπεδα.Και στις δύο περιπτώσεις είναι σημαντικό να αποφασιστεί το 
επίπεδο απόδοσης που αναμένεται επίσης σε σχέση με το επίπεδο 
αυτονομίας κατά την εκτέλεση του έργου. 

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 

 Συμφωνία για την αξιολόγηση της μονάδας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων: «Σύστημα διαχείρισης της σταθερότητας του οχήματος» 

 Περίοδος αξιολόγησης: στο τέλος της περιόδου προετοιμασίας για τη μονάδα 

1 

 Χρόνος: 2 ώρες 

 Μέθοδος αξιολόγησης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σε πραγματικη κατασταση 

 
 
 
 
Στόχος:για τη διάγνωση και την 
επισκευή ενός συστήματος διαχείρισης 
ευστάθειας οχημάτων με τη χρήση 
κατάλληλων μεθόδων πληροφοριών και 
δοκιμών 

ΥΛΙΚΑ 
— Γραπτές πληροφορίες για το 
πρόβλημα 
Όχημα με δυσλειτουργία συστήματος 
διαχείρισης της ευστάθειας του 
οχήματος. 
Η δυσλειτουργία είναι εύλογη και 
επιτρέπει την εξέταση περιορισμένου 
αριθμού παραδοχών και τιμών. 
— Ένα φύλλο χαρτιού 
— Όλα τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με 

Πλαίσιο:κατά τη διάρκεια της 
διάγνωσης τα εργαλεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση 
αναγνώσεων παραμέτρων ή δοκιμών 
παραμέτρου. Τα προσκομιζόμενα 
έγγραφα πρέπει να είναι εξαντλητικά 
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ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη της 
WBL να προβεί σε ενδελεχή έρευνα των 
πληροφοριών 

το όχημα 
— Εξοπλισμένος σταθμός εργασίας 
— Εξοπλισμός δοκιμών (συνδετήρας, 
προδιαγραφή τερματικού...) 
— παλμογράφος 
— Πολύμετρο 

- — Διαγνωστικά όργανα και όργανα 

 
ΈΚΤΟΣ ΚΑΝΌΝΑΣ: ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ  
 
Η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης είναι απαραίτητη για την 
επικύρωση και την αναγνώριση των αποκτηθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 
εξέταση της μορφής με την οποία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
κοινοποιούνται και τεκμηριώνονται στον χρήστη της WBL είναι υψίστης σημασίας 
για τη διαδικασία επικύρωσης. 
 
•Η αξιολόγηση piρέpiει να έχει ως αpiοτέλεσµα τεκµηριωµένη καταγραφή του 
τι είναι σε θέση να κάνει ο χρήστης του WBL 
• Ταδίκτυα αξιολόγησης, οι σύντομες δηλώσεις από τους αξιολογητές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα των ασκούμενων μπορούν 
να οργανωθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο.  
•Είναι σηαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτά τα δίκτυα ή έντυπα είναι εύκολο 
να συpiληρωθούν. 
 
Στην έκθεση τεκμηρίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης είναι σημαντικό να 
αναφέρεται και να περιγράφεται ο βαθμός αυτονομίας με τον οποίο ο 
μαθητευόμενος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Για παράδειγμα, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρία επίπεδα αυτονομίας: 

1) Ο χρήστης WBL ολοκληρώνει την εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 
2) Ο χρήστης WBL ολοκληρώνει την εργασία υπό επιτήρηση 
3) ο χρήστης του WBL εκτελεί την εργασία ανεξάρτητα 

 
Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι το έγγραφο αναφοράς της διαδικασίας αξιολόγησης 
αποτελεί απόδειξη της αποκτηθείσας μάθησης, δηλαδή μια «απόδειξη» γνώσης και 
ικανότητας. Ο όρος «αποδείξεις» αναφέρεται σε οποιοδήποτε όργανο/αντικείμενο 
που ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει ως στοιχείο «απόδειξης», προκειμένου 
να αποδείξει αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα (ή να συνεπάγεται αξιόπιστα) την 
κατοχή και την άσκηση της υπό εξέταση αρμοδιότητας. 
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Από τεχνική άποψη, η έκθεση, η οποία τεκμηριώνει τη διαδικασία αξιολόγησης, 
αποτελεί ένα «μέρος δύο» αποδεικτικά στοιχεία. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, 
η αξία των αποδεικτικών στοιχείων δίνεται από το γεγονός ότι ανήκει σε έναν από 
τους τρεις τύπους αποδεικτικών στοιχείων στα οποία είναι δυνατή η απόδοση της 
τιμής.  
 
Πιστοποιητικό πρώτου μέρους – πιστοποιητικά των οποίων η εγκυρότητα των 
πληροφοριών παρέχεται από την αυτοδήλωση του προσώπου. Έχουν μόνο μια 
κοινωνική αναγνώριση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη στον διασαφιστή. Στην 
περίπτωση των βεβαιώσεων του πρώτου μέρους, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις εγκυρότητας (αξιοπιστία της πηγής), συνέπεια (άμεση 
συσχέτιση με την αρμοδιότητα αναφοράς μέσω περιγραφής ή δήλωσης), 
πληρότητα (παρουσία όλων των πληροφοριών και δεδομένων που είναι αναγκαία 
για την απόδειξη της άσκησης ή/και της κατοχής της ικανότητας, σε δεδομένη 
χρονική στιγμή και τόπο). 
 
Πιστοποιητικά δεύτερου μέρους – έγγραφα που εκδίδονται από τον πάροχο 
υπηρεσιών,πιστοποιητικά εκπαίδευσης·— Έγγραφα επικύρωσης. Παραδείγματα: 
δήλωση εργοδότη με τον οποίο εργάστηκε το πρόσωπο, προσδιορίζοντας το ρόλο 
που διαδραμάτισε και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που ασκήθηκαν, κάθε 
σύμβαση εργασίας του προσώπου που περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες 
που ασκεί το ίδιο·φωτογραφικά βίντεο και βιβλία, ημιτελή προϊόντα και τελικά 
προϊόντα που δημιουργούνται μέσα σε μια άτυπη διαδρομή μάθησης, 
πιστοποιητικά συμμετοχής σε μαθήματα κατάρτισης. 
 
Πιστοποιητικά τρίτου μέρους – έγγραφα που εκδίδονται από τον κάτοχο,τα 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης και κατάρτισης που εκδίδονται από τις αρμόδιες 
αρχές·πιστοποιητικά εκπαίδευσης και επαγγελματικών προσόντων. Παραδείγματα: 
πιστοποιητικά σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες και τις δεξιότητες 
πληροφορικής, τα διπλώματα που αποκτήθηκαν στο τέλος ενός κύκλου μαθημάτων 
σχολικής εκπαίδευσης. 
 
Στο τέλος του μαθήματος WBL, ο διδάσκαλος της εταιρείας πρέπει να εκδώσει 

Δήλωση Μάθησης (τμήμα δύο εγγράφων), με την οποία πιστοποιεί την απόκτηση 

δεξιοτήτων/ικανοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με μία ή περισσότερες 

Μονάδες Αρμοδιότητας του Επαγγελματικού Προσωπικού που παρέχεται από το 

REPERTOIRE που χρησιμοποιείται στη φάση σχεδιασμού. Η δήλωση αυτή 

αντιπροσωπεύει μια EVIDENCE/PROOF των αποκτηθεισών αρμοδιοτήτων, η οποία 
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θα επισυνάπτεται στο δεύτερο μέρος του εγγράφου διαφάνειας. Η έκθεση της 

διαδικασίας αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο που υποστηρίζει τη δήλωση μάθησης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

Έχω καθορίσει τις διαδικασίες αξιολόγησης με τον 
δάσκαλο της εταιρείας, συμφωνώντας τα κριτήρια 
και τις λεπτομέρειες  
Έχω καθορίσει τεστ αξιολόγησης για κάθε 
μαθησιακό αποτέλεσμα, συνδέοντάς τα με τα 
καθήκοντα εργασίας που απαιτούνται για το 
προφίλ 

 

Για κάθε δοκιμή αξιολόγησης έχω καθορίσει το 
επίπεδο αυτονομίας και αποτελεσματικότητας που 
πρέπει να έχει το άτομο κατά την εκτέλεση της 
εργασίας 

 

Για κάθε τεστ έχω καθορίσει τα κριτήρια 
αξιολόγησης και τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τους καθηγητές της εταιρείας κατά τη χρήση των 
κριτηρίων αξιολόγησης 

 

Όρισα τα «κριτήρια κατωφλίου» που οδηγούν στην 
απόφαση να επικυρωθεί/δεν επικυρωθεί η 
επάρκεια με τη διατύπωση τους σταδιακά 
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Ενότητα 4: Mentoring για τη διαχείριση μονοπατιών WBL 

 
4. 1 Εισαγωγή 
 
Ο δάσκαλος WBL δημιουργεί μια σχέση με το χρήστη που είναι παρόμοια με εκείνη 
με τον μαθητή, και χρησιμοποιεί καθοδήγηση για την παρακολούθηση και τη 
διευκόλυνση της απόκτησης των ικανοτήτων που ορίζονται στο πρόγραμμα 
κατάρτισης. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση (APA), οι μέντορες 
έχουν δύο κύριες λειτουργίες: να εκτελεί προπονητικές δραστηριότητες και να 
προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών ή/και να ενεργεί ως μοντέλα. 
 
To mentoring έχει αναγνωριστεί ως σημαντική πτυχή του WBL, ιδίως για τη 
μεταφορά της σιωπηρής γνώσης για την οποία ο οργανισμός είναι μεταφορέας. 
Αυτό το τμήμα του Toolkit έχει ως στόχο να περιγράψει τις τεχνικές και τις 
στρατηγικές καθοδήγησης που επιτρέπουν την ενσωμάτωση αυτής της μορφής 
καθοδήγησης στα μονοπάτια του WBL, προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
νέας μάθησης. 
 
 

4.2 Μέθοδοι υλοποίησης Mentoring 
 
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην καθοδήγηση. Οι πιο κοινοί τρόποι 
υλοποίησης μιας σχέσης καθοδήγησης είναι οι ακόλουθοι: 
 
Ένας προς έναν μέντορας  
Το ατομικό mentoring είναι το κλασικό μοντέλο και περιλαμβάνει, εκτός από τον 
μέντορα και τον μέντορα, έναν διευθυντή προγράμματος υπεύθυνο για τον αγώνα 
mentor-mentee και την παρακολούθηση του προγράμματος mentoring κατά τη 
διάρκεια των 9-12 μηνών. Ο αγώνας μέντορας βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, 
όπως η εμπειρία, τα σύνολα δεξιοτήτων, οι στόχοι, οι προσωπικότητες και μια 
ποικιλία άλλων παραγόντων που εξετάζονται μέσω μεμονωμένων συνεντεύξεων με 
πιθανούς μέντορες και μαθητές. 
 
Αυτοκατευθυνόμενος μέντορας  
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Αυτο-κατευθύνεται mentoring έχει μερικά από τα χαρακτηριστικά του one-to-one 
mentoring. Αυτό το είδος καθοδήγησης απαιτεί από τον μαθητή να επιλέξει τον 
μέντορά του. 
 
Ομαδικός μέντορας  
Ηομάδα καθοδήγησης παρέχει τη συμμετοχή ενός μέντορα και 4 έως 6 φοιτητών. 
Στην περίπτωση αυτή, οι δραστηριότητες καθοδήγησης διεξάγονται κατά τη 
διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων. 
 
Καθοδήγηση από ομοτίμους  
Αυτό το μοντέλο καθοδήγησης, το οποίο θα μπορούσε να οριστεί ως «peer-to-
peer» mentoring, περιλαμβάνει ζευγάρια παρόμοιων ατόμων, ανάλογα με την 
ηλικία, το επίπεδο εμπειρίας και τη φάση σταδιοδρομίας, εκ των οποίων μπορεί 
κανείς να έχει μεγαλύτερη γνώση ή εμπειρία σε σχέση με μια συγκεκριμένη πτυχή. 
Η Peermentoring επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να υποστηρίζουν ο ένας τον 
άλλον και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Είναι ένα μοντέλο καθοδήγησης 
που χρησιμοποιείται σε προγράμματα «onboarding», συχνά σε συνδυασμό με μια 
μορφή mentoring-to-one. Οι μαθητές, αρχικά ανατεθειμένοι σε έναν ομότιμο-
mentor, μπορούν να περάσουν, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, στο 
παραδοσιακό πρόγραμμα ενός προς ένα.  
 
Αναμεμειγμένη καθοδήγηση  
Αναμεμειγμένο mentoring, ή «ανάμεικτο mentoring», αναφέρεται στην ποικιλία 
των mentoring περιβάλλοντα και τα μέσα ενημέρωσης. Ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης ορίζεται ως «μπλε», για παράδειγμα, όταν συνδυάζει την 
παραδοσιακή μέθοδο που βασίζεται σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ 
μαθητή και μέντορα με τη βοήθεια υπολογιστή δραστηριότητα ή/και κινητά 
συστήματα (τηλεφωνική επικοινωνία, skype...). 
 
Καθοδήγηση σε απόσταση  
Η καθοδήγηση σε απόσταση χρησιμοποιείται όταν η προσωπική σχέση δεν είναι 
δυνατή. Αυτός ο τύπος καθοδήγησης καθιερώνεται μέσω ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας λόγω του γεγονότος ότι οι μέντορες και οι φοιτητές βρίσκονται σε 
διάφορες χώρες, πόλεις ή απλά σε διαφορετικά κτίρια. 
Ανεξάρτητα από τον τύπο, η υπηρεσία καθοδήγησης μπορεί να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες επαγγελματικού προγραμματισμού, κατάρτιση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, απόκτηση επαγγελματικών επαφών, υποστήριξη στη διαχείριση 
θεμάτων που σχετίζονται με την καριέρα του μαθητή ή τη δραστηριότητά του εντός 
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της εταιρείας. Η διάρκεια της περιόδου καθοδήγησης ορίζεται στο στάδιο του 
σχεδιασμού.  
 
 

4. 3 Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσματικού Μέντορα 

Παρακάτω είναι μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών και προσεγγίσεων για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της καθοδήγησης. 
 
Η Συμμαχία  
Σύμφωνα με τον ειδικό στις σχέσεις, καθηγητή Bruce Wampold (2015), η συμμαχία 
αποτελείται από τρία συστατικά: ο σχηματισμένος δεσμός, η συμφωνία για τους 
στόχους, η συμφωνία για τα συγκεκριμένα καθήκοντα και δραστηριότητες που θα 
αναληφθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η συμμαχία βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη και τις θετικές προσδοκίες και των δύο μερών που συμβάλλουν στη 
δημιουργία μιας συνεργατικής σχέσης με στόχο την επίτευξη κοινών στόχων 
(Dworkin, Larson και Hansen, 2003).Η συμμαχία συνεπάγεται την υιοθέτηση, από 
τον μέντορα, ενός ευέλικτου στυλ που διαμορφώνεται με βάση τα συμφέροντα και 
τις προτιμήσεις του μαθητή. 
 
Ενσυναίσθηση 
Πολλοί ερευνητές τόνιζαν εδώ και πολύ καιρό τη θεμελιώδη σημασία της 
συμπόνιας στην καθοδήγηση. Ο Wampold ορίζει τη συμπάθεια ως «μια πολύπλοκη 
διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο μπορεί να επηρεαστεί και να μοιραστεί τη 
συναισθηματική κατάσταση ενός άλλου, να αξιολογήσει τους λόγους της θέσης του 
άλλου και να ταυτιστεί μεταξύ του υιοθετώντας την άποψή του». 
 
Η μελωδία 
Σχετική με την έννοια της συμπάθειας είναι η μελωδία, ή η ικανότητα των 
μέντορων να διαβάζουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών τους (Pryce, 
2012).Στην καθημερινή αλληλεπίδραση, υπάρχουν αμέτρητοι λεκτικά και μη 
λεκτικά τρόποι που χρησιμοποιούνται από τα άτομα για να γνωστοποιήσουν τις 
ανάγκες τους κάνοντας αυτό που ο Πράις (2012) αποκαλεί σήματα σύνδεσης. Η 
ικανότητα του μέντορα να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα, 
καθώς και σε άλλα σημάδια των προτιμήσεων ή των ανησυχιών των μαθητών, έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της σχέσης (Pryce, 2012).  
 
Γνησιότητα 
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Ένα άλλο οικοδόμημα που σχετίζεται με την συμπάθεια είναι η αυθεντικότητα, ή η 
αίσθηση ότι ο μέντορας είναι αυθεντικός (Wampold, 2013?Spencer, 2006).Αυτό το 
συναίσθημα μπορεί να διεγερθεί από τον μέντορα με την υιοθέτηση διαφορετικών 
στρατηγικών/συμπεριφορών: μερικές φορές αποκαλύπτει κάτι προσωπικό σχετικά 
με τον εαυτό του ή τη ζωή του, για να μην είναι αλάθητο, παραδέχεται τα λάθη του.  
 
Μια θετική στάση σε σχέση με το πρόγραμμα καθοδήγησης από τον μέντορα και 
τον μέντορα, καθώς και η πεποίθηση της αποτελεσματικότητάς του, αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα προς την αλλαγή και την επίτευξη των στόχων. Τόσο οι μέντορες 
όσο και οι μέντορες αναμένεται να έχουν θετικές προσδοκίες από το πρόγραμμα 
καθοδήγησης. Ειδικότερα, οι μέντορες μπορούν να μεταδώσουν τις θετικές 
προσδοκίες τους στους φοιτητές, αποσαφηνίζοντας τις δραστηριότητες που πρέπει 
να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπληρωθούν αυτές οι 
προσδοκίες. 
 
Πολιτισμικές Προσαρμογές  
Η πολιτιστική προσαρμογή είναι η έννοια που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
της ειδικής ικανότητας των ανθρώπινων όντων και των ανθρώπινων κοινωνιών να 
ξεπεράσουν τις αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον αλλάζοντας τον 
πολιτισμό τους. Είναι απαραίτητο να καταφύγουμε στην πολιτιστική προσαρμογή 
των στρατηγικών καθοδήγησης υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες οι λεπτομέρειες 
και το περιεχόμενο δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προοπτικές των 
εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων που εμπλέκονται.  
 
Αλλα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Οι μέντορες πρέπει να είναι ανοιχτοί και πρόθυμοι να λάβουν υποστήριξη και να 
αποφύγουν μια υπερβολικά περιοριστική, βαριά ή άκαμπτη προσέγγιση 
καθοδήγησης. 
 

4.3 Αποτελεσματικήκαι Σεβαστική Επικοινωνία 
 
Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι θεμελιώδεις για την επιτυχία ενός προγράμματος 
καθοδήγησης. Οι τέσσερις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας για έναν μέντορα 
περιγράφονται παρακάτω. 
 
1. Μάθετε να Ακούτε 
Το να μαθαίνουμε να ακούμε σημαίνει όχι μόνο να δίνουμε προσοχή στα λόγια που 
λέγονται, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λέγονται και στα μη λεκτικά μηνύματα 
που αποστέλλονται μαζί τους. Οι καλοί ακροατές χρησιμοποιούν τεχνικές 
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αποσαφήνισης και αντανάκλασης για να επιβεβαιώσουν αυτά που είπε το άλλο 
άτομο και έτσι να αποφύγουν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Αυτές οι τεχνικές 
δείχνουν ότι ακούτε ενεργά τον συνομιλητή σας. 
2. Μελέτη και Κατανόηση Μη Εύκολης Επικοινωνίας 
Ένας μέντορας πρέπει να γνωρίζει τις κύριες μη λεκτική στρατηγικές επικοινωνίας, 
ή τους τρόπους με τους οποίους η γλώσσα του σώματος χρησιμοποιείται για να 
μεταφέρει μηνύματα. Η γνώση των μη λεκτικών στρατηγικών επικοινωνίας θα 
καταστήσει την επικοινωνία μεταξύ του μέντορα και του μαθητή πιο 
αποτελεσματική και θα επιτρέψει στον μέντορα να κατανοήσει καλύτερα τον 
συνομιλητή του και να χρησιμοποιήσει τις λέξεις και τη γλώσσα του σώματος με 
συνεκτικό τρόπο για να εξασφαλίσει τη σαφήνεια του μηνύματος που προτίθεται 
να μεταφέρει. 
3. Συναισθηματική Ενημέρωση και Διαχείριση 
Η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων του και των άλλων ανθρώπων και η 
ικανότητα διαχείρισης τους μπορούν σίγουρα να βελτιώσουν την επικοινωνία και 
τη συνεργασία μεταξύ τους. Αυτή η κατανόηση των συναισθημάτων μας και των 
άλλων είναι γνωστή ως Συναισθηματική Νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, που γενικά χωρίζονται σε προσωπικές 
ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες. Προσωπικές δεξιότητες περιλαμβάνουν 
αυτογνωσία, αυτοέλεγχο και κίνητρο. Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη 
συμπάθεια και άλλες κοινωνικές δεξιότητες.  
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
Οι δεξιότητες αμφισβήτησης επιτρέπουν σε ένα άτομο να ζητήσει την ιστορία και 
να αισθανθεί την άποψη του συνομιλητή του για να συγκεντρώσει πληροφορίες και 
λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Η κατοχή καλών δεξιοτήτων 
αμφισβήτησης σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε το χρόνο και να διευκολύνετε 
την επικοινωνία. Εκείνοι που έχουν καλές ικανότητες αμφισβήτησης θεωρούνται 
συχνά ως εξαίρετοι ακροατές, επειδή τείνουν να δαπανούν πολύ περισσότερο 
χρόνο για να αποσπάσουν πληροφορίες από άλλους παρά να μεταδίδουν τις 
απόψεις τους. 
 

4.4Στρατηγικές για τη διαχείριση προβλημάτων 
 
Προβλήματα και προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
καθοδήγησης μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές: μια αδύναμη στρατηγική, 
ακατάλληλη εκτέλεση προγράμματος καθοδήγησης, συχνές αναβολές και έλλειψη 
αίσθησης ευθύνης εκ μέρους του μέντορα ή/και των φοιτητών, ανάρμοστη 
κατανομή πόρων, αδύναμη επικοινωνία μεταξύ μέντορων και μαθητευομένων. Η 
κατανόηση των κύριων προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή 
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προγραμμάτων καθοδήγησης θα βοηθήσει στην αποφυγή των πιο συνηθισμένων 
παγίδων και στην καλύτερη οργάνωση για την επιτυχία του προγράμματος. 
 
Ρύθμιση στόχων για χρήστες WBL  
Μια κρίσιμη πτυχή στην εφαρμογή ενός προγράμματος καθοδήγησης είναι ο 
ορισμός των στόχων. Είναι απαραίτητο ο μέντορας να υποστηρίξει τον μαθητή κατά 
τον καθορισμό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και να ενθαρρύνει την 
ανοιχτή και συνεχή επικοινωνία μεταξύ του μέντορα και του μαθητή να διατηρήσει 
τους σημερινούς και σχετικούς στόχους. 
Μια αποτελεσματική μέθοδος για τον καθορισμό των στόχων είναι η μέθοδος 
SMART με την οποία, για να θεωρηθεί ένας στόχος έγκυρος, πρέπει να είναι: 

- Ειδικότητα 
- Μετρήσιμα 
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
- Χρονικός περιορισμός 

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει όχι μόνο τον καθορισμό των στόχων της διαδικασίας, 
αλλά και την παρακολούθηση των επιτευγμάτων της και συμβάλλει στην ευθύνη 
του μυαλού. 
 

4.5 Πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση μιας διαδρομής WBL από 
έναν αποτελεσματικό μέντορα 
 
Εδώ είναι μερικές πρακτικές συμβουλές για να γίνει ένας αποτελεσματικός 
μέντορας. 
 
Η βαθιά άνοιξη που οδήγησε στις επιτυχίες και την πραγματοποίηση της 
ανθρωπότητας είναι το εσωτερικό κίνητρο. Στη συντήρηση ή στη ρίζα των κινήτρων 
κάποιου πρέπει να αναζητηθούν ιστορίες επιτυχίας. Εξαρτάται πολύ λίγο από την 
ηλικία ή το χρώμα του δέρματος, από το περιβάλλον ή από τις περιστάσεις:ΘΑ 
ΕΊΣΤΕ ΣΕ ΘΈΣΗ, ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΠΕΠΕΙΣΜΈΝΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΊΑ.  
 
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να χτίσεις τον εαυτό σου και να 
κρατήσεις ζωντανό τον εαυτό σου είναι να παρακινήσεις κάποιον άλλο. Στην 
πραγματικότητα, ένα αρχαίο ρητό λέει "έχω αυτόπου έδωσα» 
 
Αυτό το σύνθημα αντιπροσωπεύει έναν από τους νόμους της επιτυχίας. Αυτό 
σημαίνει ότι συχνά, σε αντάλλαγμα για ό, τι έχει δοθεί, επιτυγχάνεται δέκα φορές. 
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Γι’ αυτό, το να γίνειςμέντορας κάποιου είναι μια ευκαιρία να παρακινήσεις τον εαυτό 
σου υποκινώντας άλλους. Οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της 
πτήσης·εξαφανίζονται αν παραμεληθούν.  
 
Αλλά πώς παρακινούνται οι άνθρωποι; Βασικά μέσα από τρεις φάσεις: 
— εξαλείφοντας τις αιτίες εκμηδένισης 
— Ανακαλύπτοντας τι πραγματικά θέλουν οι άνθρωποι 
— Δείχνοντάς τους πώς να το πάρουν. 
 
Για να ξεπεραστούν οι τρεις φάσεις που οδηγούν σε αυτό και άλλα κίνητρα, 
απαιτούνται βασικές ιδιότητες ή/και δεξιότητες: 
— Να είσαι καλός ακροατής. 
— Να είσαι αξιόπιστος. 
—γνωρίζοντας πώς να συλλάβει τις θετικές πτυχές 
—αποδείξτε ότι πιστεύετε στους άλλους 
—γνωρίζοντας πώς να στείλετε θετικά μηνύματα 
—να ωθήσει τους αναποφάσιστους 
—να είστε προσεκτικοί σχετικά με τις αρνητικές προκλήσεις 
—γνωρίζοντας πώς να συμμετάσχετε στην επιτυχία των άλλων 
—ξέρεις να ελέγχεις το άγχος. 
 
Ίσως έχετε όλες αυτές τις ικανότητες και δεν τις γνωρίζετε. Ας προσπαθήσουμε να 
το επιβεβαιώσουμε! 
 
Για να έχετε οποιαδήποτε ευκαιρία να απευθυνθείτε σε ένα άλλο πρόσωπο θα 
πρέπει να είστε σε θέση να κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του. Αυτό 
σημαίνει ότι ο «κινητοποιητής»πρέπεινα γίνει, κατά μία έννοια, έμπιστος. Όλοι 
γνωρίζουν το ρητό "ένα πρόβλημα που συζητείται με κάποιον είναι ένα μισό 
λυμένο πρόβλημα?μια χαρά που μοιράζεται με τους άλλους είναι μια διπλή 
χαρά».Ποιος είναι καλός ακροατής; Αυτός είναι εκείνος που γνωρίζει πώς να δώση 
ένα ειλικρινές ακροατήριο και είναι έτοιμος ν’ ακούση τα προβλήματα και τις 
ανησυχίες των άλλων, χωρίς να κατηγορή ή να κρίνη. 
 
Αν θέλετε να αναλάβετε το ρόλο του έμπιστου και αξίζει το σεβασμό του λαού, θα 
πρέπει να είναι βέβαιοι ότι αυτά που σας λένε δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους. 
Πάρα πολλοί διευθυντές δεν κερδίζουν το σεβασμό των συνεργατών τους, γιατί δεν 
είναι σε θέση να κρατήσουν το «στόμα κλειστό».Λοιπόν, πώς κερδίζεις την 
εμπιστοσύνη σου; Με ηθική ορθότητα, χωρίς να αποκαλύπτουμε αυτά που μας 
έχουν πει άλλοι. 
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Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι τρόποι για να αυξήσεις το επίπεδο κινήτρων ενός 
ατόμου. Ίσως το απλούστερο είναι να θέσουμε σε εφαρμογή το παλιό 
ρητό«έκπληξε τους ενώ κάνει κάτι καλό».Όλοι οι διευθυντές δεν παραλείπουν να 
επισημάνουν στους συνεργάτες τους τα λάθος πράγματα που κάνουν, αλλά πολύ 
λίγοι ξέρουν πώς να τους πουν ότι τα πήγαν καλά, επαινώντας τους ειλικρινά. 
 
Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι συχνά καταφέρνουν να αυξήσουν το επίπεδο των 
επιτευγμάτων τους ανάλογα με την εμπιστοσύνη που τους παρέχεται. Ως εκ 
τούτου, για να ενθαρρυνθεί ένα άτομο να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας, 
είναι απαραίτητο να έχουμε εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι μπορεί πραγματικά να τα 
προσεγγίσει και, πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό να καταστήσουμε αυτήν τη γνώμη 
σαφή σε εκείνους που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. 
 
Για να παρακινήσουμε, πρέπει να ενθαρρύνουμε. Είναι ενθαρρυντικό να είσαι 
εκείνος που πραγματικά θέλει να είναι ο τύπος του ατόμου που ο καθένας μας θα 
ήθελε να γνωρίσει ή να εμπνεύσει. 
 
Μερικοί άνθρωποι έχουν ένα σύντομο «στο χρόνο», άλλοι περισσότερο. Συνεπώς, 
ορισμένα άτομα πρέπει να ενθαρρυνθούν να πυροδοτήσουν τον ενθουσιασμό τους 
σε δραστηριότητες και επιτεύγματα. Με τα πιο αναποφάσιστα θέματα, μερικές 
φορές ακόμη και αρνητικές προκλήσεις μπορεί να είναι απαραίτητες, όπως: 
«Στοιχηματίζω ότι δεν μπορείς»; Αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί δεν πρέπει να 
υποδηλώνουν περιφρόνηση. Πρέπει να λαμβάνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην 
μετατρέπεται η αρνητική πρόκληση σε προσβολή ή υποτιμητική κρίση. 
 
Είσαι το είδος του ανθρώπου που όλοι θέλουν να πουν για τις επιτυχίες τους; Και 
με ποιον θα ήθελες να μοιραστείς τη χαρά σου και την ευχαρίστησή σου; Για να 
είστε σε θέση να παρακινήσετε άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να είστε το είδος 
του ατόμου που όταν έχετε επιτυχία θέλετε αμέσως να ενημερώσετε, επειδή έχει 
μια αντίδραση γνήσιας συμμετοχής, ευχαρίστησης, ενδιαφέροντος και 
ικανοποίησης. 
 
— Ωραία!Αν πιστεύετε ότι έχετε αρκετή ικανότητα να παρακινείτε άλλους, πρέπει 
να δίνετε προσοχή σε μια τελική απάτη της διάνοιας που μας απομακρύνει από τα 
πλεονεκτήματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από το να παρακινούμε τον εαυτό 
μας υποκινώντας άλλους, δηλαδή τον φόβο του ανταγωνισμού. 
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Δυστυχώς, όταν κάτι φοβάται, αναπόφευκτα συμβαίνει. Πώς να υπερασπιστείς τον 
εαυτό σου από αυτόν τον φόβο; Ελέγχω το άγχος μας! 
 
Το άγχος είναι μια σημαντική εγκεφαλική λειτουργία που μας επιτρέπει να 
ξεπεράσουμε επιτυχώς τις αλλαγές που μας προσφέρει η ζωή. Το άγχος είναι 
φυσιολογικό όταν γίνεται το πρόσθετο που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε 
καλύτερα τα εμπόδια, αλλά όταν μας παραλύει ή δεν μας επιτρέπει να 
ξεπεράσουμε μια δυσκολία ή να αλλάξουμε γίνεται εχθρός. 
Η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο ρευστή, δανειζόμενη έναν όρο που επινόησε ο 
Πολωνός στοχαστής ZygmuntBauman. Έχουμε μετακινηθεί από το ρυθμό της ζωής 
στην εποχή των παππούδων μας, που μας επέτρεψε να προετοιμαστούμε ήρεμα 
για αλλαγές και, ως εκ τούτου, να ανεχτούμε την προσμονή ανησυχία, σε μια υγρή 
νεωτερικότητα που απαιτεί να αντιδράσουμε γρήγορα στις συνεχείς αλλαγές. Μόνο 
η εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσαρμοστούμε και να ανταποκριθούμε 
στις αλλαγές μπορεί να μας εμποδίσει από το να κατακλυστούμε από τη δυστυχία 
με την οποία εκδηλώνεται ανησυχία στη σύγχρονη κοινωνία. 
 
Η ανησυχία χθες ήταν πιο εύκολα συμβατή με μια ικανοποιητική ζωή.η ανησυχία 
σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία πνίγει την ανάγκη για προσμονή και έλεγχο 
ανάμεσα στα κύματα συνεχούς και αναπόφευκτης αρχής. Σήμερα, εκείνοι που 
γεννιούνται ανήσυχοι, ανήσυχοι, ανησυχούν μήπως δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές, βιώνουν ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο κακουχίας και 
στρες από ό, τι στο παρελθόν. 
 
Στη σημερινή κοινωνία, η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί και η 
ελευθερία και η εμπιστοσύνη να αποτελέσουν προϋπόθεση για την πρόοδο, την 
ανάπτυξη και την ειρηνική ζωή. Εμπιστευόμαστε στην ικανότητά μας να αντιδρούμε 
και στην ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε την εμπειρία του παρελθόντος για να 
βρούμε νέες και αποτελεσματικές λύσεις που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε 
τις συνεχείς αρχές, τις συνεχείς αλλαγές που συμβαίνουν.  
 
Ένας καλός μέντορας είναι επομένως ένα άτομο που έχει μάθει να μειώνει την 
ανησυχία, που έχει μάθει πώς να αλλάζει τη στρατηγική, μετακινούμενος από την 
αναμονή στην αντίδραση, από το status quo στην ανάπτυξη, από την ασφάλεια 
στην ελευθερία. Για να «κινητοποιήσουμε» και να «ενισχύσουμε» αποτελεσματικά, 
πρέπει να γνωρίζουμε πώς να τρέφουμε άγχος στις σωστές δόσεις και στις 
κατάλληλες καταστάσεις. Η σωστή διαχείριση του άγχους μπορεί να γίνει ένας 
πολύτιμος σύμμαχος ικανός να αναδείξει τους πιο κρυμμένους πόρους μας για να 
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ξεπεράσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε και να προετοιμαστούμε να τα 
αντιμετωπίσουμε καλύτερα. 
 
 
Εδώ είναι μερικές ασκήσεις για να ενισχύσει ένα πρόγραμμα καθοδήγησης: 

 

Ονομασία της 
άσκησης/δραστηριότητας 

ακρόαση & περίληψη I Διάρκεια 
ζωής 

30 λεπτά 

Είδος μάθησης Τάξη/Εργαστήρια/Ατομικές Σπουδές 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι  κατανοήστε και απαριθμήστε τα κύρια συστατικά 

 Εφαρμογή στρατηγικών για τη σύνοψη 
 διακρίνετε τα συναισθήματα και τα γεγονότα 

Περιγραφή και 
συμβουλές εφαρμογής 

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ζεύγη και συνίσταται στο 
να ακούτε το σύντροφό σας να μιλάει για τα ενδιαφέροντά σας 
για 90 δευτερόλεπτα. Όταν ο ομιλητής σταματήσει για 
περισσότερο από δύο ή τρία δευτερόλεπτα, ο άλλος συνοψίζει 
αυτά που είπε ο ομιλητής. 
Το άτομο που μιλάει μπορεί να αισθάνεται ενθαρρυντικό να 
συνεχίσει να μιλάει αφού μάθει ότι καταλαβαίνετε τα λόγια του 
ή μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα επειδή δεν είναι σίγουρος 
ότι θέλει να ακούσει περισσότερα αλλά διστάζει να ρωτήσει. 

Κατάλογος 
απαιτούμενων πόρων και 
υποστηρικτικών υλικών 

N/A 

 

Ονομασία της 
άσκησης/δραστηριότητας 

ακρόαση & περίληψη II Διάρκεια 
ζωής 

30 λεπτά 

Είδος μάθησης Τάξη/Εργαστήρια/Ατομικές Σπουδές 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι • Εφαρμογή στρατηγικών για τη σύνοψη 
• διάκριση µεταξύ σχετικών και άσχετων 
piραγµατοpiοιηµένων piραγµατοpiοιήσεων 

Περιγραφή και 
συμβουλές εφαρμογής 

Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε ζευγάρια. Ένας εταίρος μιλά 
για 90 δευτερόλεπτα για ένα συγκεκριμένο θέμα χωρίς να 
διακόπτεται. Ο άλλος συνεργάτης ακούει και στο τέλος των 90 
δευτερολέπτων συνοψίζει τα λόγια και τα συναισθήματα που 
εκφράστηκαν. Στη συνέχεια, η άσκηση θα επαναληφθεί με την 
ανταλλαγή ρόλων. 
Ο σύντροφος που ακούει και που δεν μπορεί να μιλήσει πριν 
από το χρονόμετρο, θα μάθει να ελέγχει την επιθυμία του να 
μιλήσει και να εστιάζει στα λόγια του ατόμου που μιλάει. 



 

ΑΡΙΘΜΌΣ ΈΡΓΟΥ – 2017-1-IT01-KA202-006161 
«WBLΕΓΓΥΗΣΗ – Δημόσια-Ιδιωτική Συμμαχία για να ΕΓΓΥΗΣΗ ποιότητα της εργασίας Βασισμένη Μάθηση" 

Pag. 57 
 

Κατάλογος 
απαιτούμενων πόρων και 
υποστηρικτικών υλικών 

N/A 

 

Ονομασία της 
άσκησης/δραστηριότητας 

Ενσυναίσθηση Διάρκεια 
ζωής 

35 λεπτά 

Είδος μάθησης Στην αίθουσα διδασκαλίας 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι  συνειδητοποίηση της έννοιας της ενσυναίσθησης 

Περιγραφή και 
συμβουλές εφαρμογής 

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: 
- κατά την πρώτη φάση, ο δάσκαλος κατονομάζει 

διαφορετικά συναισθήματα διαδοχικά και για κάθε ένα 
από αυτά ζητά από τους μαθητευόμενους να υποδείξουν 
ποιος από τους συντρόφους τους δείχνει αυτό το είδος 
συναισθημάτων· 

- κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ο δάσκαλος ζητά 
από κάθε μαθητή να αντιπροσωπεύει σωματικά ένα 
συναίσθημα 

- στην τελευταία φάση οι μαθητευόμενοι καλούνται να 
μαντέψουν το συναίσθημα του δασκάλου και να 
συζητήσουν τι θα μπορούσε να προκαλέσει αυτού του 
είδους τα συναισθήματα. 

- η άσκηση τελειώνει με μια συζήτηση σχετικά με τα 
πιθανά σενάρια που μπορούν να διεγείρουν 
συναισθήματα·ο δάσκαλος ζητά από τους 
μαθητευόμενους να γράψουν πώς θα ήταν αν 
βρίσκονταν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Προσπάθησες να αγκαλιάσεις κάποιον που γύρισε μακριά. 
 Κέρδισες ένα βραβείο που δεν περίμενες. 
 Το χρυσόψαρό σου πέθανε. 
 Είδες τον εαυτό σου στην τηλεόραση. 

 Ο φίλος σου μόλις είπε ότι έχεις κάτι κολλημένο στα δόντια 
σου και είναι εκεί από το πρωινό! 

 Βρήκες μυρμήγκια πάνω σε ένα κέρασμα που είχες αφήσει για 
αργότερα. 

Κατάλογος 
απαιτούμενων πόρων και 
υποστηρικτικών υλικών 

N/A 

 

Ονομασία της 
άσκησης/δραστηριότητας 

Ορισμός των στόχων SMART Διάρκεια 
ζωής 

45 λεπτά 

Είδος μάθησης Τάξη/Εργαστήρια/Ατομικές Σπουδές 
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Γενικοί και ειδικοί στόχοι  Κατανοήστε τη μεθοδολογία SMART για τον καθορισμό 
στόχων 

 Καθορισμός προσωπικών στόχων με τη χρήση 
μεθοδολογίας SMART 

 

Περιγραφή και 
συμβουλές εφαρμογής 

Ο παιδαγωγός παρέχει μια σειρά παραδειγμάτων στόχων που 
πρέπει να αναδιατυπωθούν με την εφαρμογή της μεθόδου 
SMART 
Παράδειγμα 
«Θέλωνα αποκτήσω ένα πιστοποιητικό Μέντορινγκ μελετώντας 
πολύ». 
— Έξυπνος στόχος: «Θέλωνα αποκτήσω ένα πιστοποιητικό 
καθοδήγησης σε πέντε μήνα πηγαίνοντας σε ένα πρόγραμμα 
εκπαίδευσης καθοδήγησης δύο φορές την εβδομάδα, και θα ενταχθώ 
σε μια κοινότητα καθοδήγησης που υπηρετεί εθελοντικά 3 ημέρες το 
μήνα.» 
Ιχνοστοιχεία 
Στόχος: «Θέλωνα τρώω πιο υγιεινά.» 
Στόχος: «Θέλωνα ξεκινήσω ένα πτυχίο.» 
Στόχος: «Θέλωνα κερδίσω το σεβασμό των συναδέλφων μου.» 
 
Οι έξυπνοι στόχοι θα πρέπει επίσης να ενσωματώνουν στόχους 
προϊόντων και διεργασιών. Ένας στόχος προϊόντος είναι κάτι που 
επιτυγχάνεται ή το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 
όταν κάποιος δηλώνει, «Θα χάσω 20 κιλά», τα κιλά που χάνονται είναι 
το τελικό προϊόν. Τυπικά, ένας στόχος προϊόντος θα εμπίπτει στο 
μετρήσιμο συστατικό ενός στόχου SMART. 
Ένας στόχος διαδικασίας είναι κάτι που ένα άτομο κάνει (π.χ., μια 
συμπεριφορά) για την επίτευξη του στόχου του προϊόντος. Για 
παράδειγμα, «Θα τρέξω τρεις φορές την εβδομάδα», μπορεί να είναι 
μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης ενός στόχου προϊόντος, όπως η 
εκτέλεση ενός 5 χλμ. Τυπικά, ένας στόχος διαδικασίας είναι μέρος του 
συγκεκριμένου στοιχείου ενός στόχου SMART. 
Η δραστηριότητα τελειώνει με μια άσκηση κατά την οποία το 
μυαλό καλείται να καθορίσει τους στόχους που επιθυμούν να 
επιτύχουν σε ένα κλειδί SMART. 

Κατάλογος 
απαιτούμενων πόρων και 
υποστηρικτικών υλικών 

 Έξυπνο Τραπέζι 

S – ΕΙΔΙΚΕΣ 

Οι στόχοι πρέπει να καθοριστούν και 
απτοί, και να εκφράσουν σαφώς τι, 

πώς και γιατί θέλετε να τους 
πετύχετε 

M – μετρήσιμο 

Κατά το δυνατόν, οι στόχοι πρέπει να 
είναι μετρήσιμοι ή να μπορούν να 
προσδιοριστούν ποσοτικά ως προς 

την ποσότητα, την ποιότητα, τη 
συχνότητα, το κόστος, τις προθεσμίες 

κ.λπ. 

Α – ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί 
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και ανάλογοι με τους πόρους και τις 
δυνατότητες που έχετε 

R – ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

Ένας στόχος είναι σχετικός αν έχει 
νόημα και μπορεί να εντοπιστεί πίσω 
στην επιχείρησή μας και στον τομέα 
στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. 

T – με βάση το χρόνο 

Οι στόχοι πρέπει να έχουν 
προθεσμία και να περιλαμβάνουν 

σειρά μέτρων επαλήθευσης, τα 
οποία συνεπάγονται ακριβείς 
σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 

δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη τους. 

 
 

 

Ονομασία της 
άσκησης/δραστηριότητας 

Φορέας παροχής 
ανατροφοδότησης 

Διάρκεια 
ζωής 

30 λεπτά 

Είδος μάθησης Στην αίθουσα διδασκαλίας 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι • να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές μεταξύ 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, επαίνου και κριτικής. 
• να εξηγήσουν τη σημασία της εποικοδομητικής 
ανατροφοδότησης. 
• προώθηση κατευθυντήριων γραμμών για την παροχή 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης 

Περιγραφή και 
συμβουλές εφαρμογής 

1. Να κάνετε μια γρήγορη ιδέα με τους συμμετέχοντες για το τι 
είναι ανατροφοδότηση; (για παράδειγμα, άμεση και 
εποικοδομητική επικοινωνία σχετικά με την απόδοση κάποιου 
που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο θετικές πτυχές όσο και πτυχές 
που πρέπει να βελτιωθούν). 
2. Μετά από brainstorming, ο δάσκαλος διευκρινίζει τι σημαίνει 
να δίνει και να λαμβάνει ανατροφοδότηση και τη λειτουργία 
που μπορεί να αναλάβει σε προγράμματα καθοδήγησης 
3. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει μια συνεδρία σχετικά με τις 
συνθήκες υπό τις οποίες θα ήταν σημαντικό να δοθεί 
ανατροφοδότηση στους ανθρώπους. Ο δάσκαλος συλλέγει τις 
απαντήσεις σε ένα 
5. Στο τέλος της δραστηριότητας, ο δάσκαλος συνοψίζει τη 
σημασία της παροχής και λήψης ανατροφοδότησης για έναν 
μέντορα. 

Κατάλογος 
απαιτούμενων πόρων και 
υποστηρικτικών υλικών 

Το Τρελόχαρτο 
Σηµαντικοί δείκτες 
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Ονομασία της 
άσκησης/δραστηριότητας 

Τεχνική Ανατροφοδότησης 
σάντουιτς 

Διάρκεια 
ζωής 

40 λεπτά 

Είδος μάθησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Γενικοί και ειδικοί στόχοι Παροχή ανατροφοδότησης με αποδεκτούς τρόπους 

Περιγραφή και 
συμβουλές εφαρμογής 

Η τεχνική ανατροφοδότησης σάντουιτς είναι μια δημοφιλής 
διαδικασία τριών βημάτων για την παροχή διορθωτικών 
ανατροφοδότησης. Η μέθοδος ανατροφοδότησης σάντουιτς 
αποτελείται από επαίνους που ακολουθούνται από διορθωτική 
ανατροφοδότηση ακολουθούμενη από περαιτέρω επαίνους. Με 
άλλα λόγια, η μέθοδος ανατροφοδότησης σάντουιτς 
περιλαμβάνει τη συζήτηση μιας διορθωτικής ανατροφοδότησης 
που είναι «προσαρμοσμένη» μεταξύ δύο επιπέδων επαίνου. 
Τα υποτιθέμενα οφέλη αυτής της τεχνικής είναι διπλά: (1) 
μαλακώνει τον αντίκτυπο της κριτικής ή της διορθωτικής 
ανατροφοδότησης και, (2) δεδομένου ότι ένας διευθυντής είναι 
πιθανόν πιο άνετα να επαινέσει τον εργαζόμενο, ο διευθυντής 
βρίσκει ευκολότερο να συζητήσει τα προβλήματα με τη 
συμπεριφορά του εργαζομένου εάν αυτή η συζήτηση αρχίζει και 
αρχίζει με επαίνους του εργαζομένου.  
Σε αυτή τη δραστηριότητα ο δάσκαλος, αφού εξηγήσει την 
τεχνική στη θεωρία, ζητά από το μυαλό να δείξει τα 
πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής. Στη συνεδρίαση του μυαλού 
ακολουθείται μια πρακτική άσκηση κατά την οποία κάθε 
μαθητής καλείται να ανατροφοδοτήσει ένα συγκεκριμένο θέμα. 
 

Κατάλογος 
απαιτούμενων πόρων και 
υποστηρικτικών υλικών 

Ν/Α 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ 1 
Η κατάρτιση των εκπαιδευτών της WBL στην Ευρώπη και η 

γερμανική υπόθεση 
 

1. Εκπαίδευση εκπαιδευτών WBL 

 
Η συνεργασία με τους χρήστες του WBL περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνωστικών 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι εκπαιδευτές του WBL 
υποχρεούνται να διαθέτουν μεγάλο αριθμό γνώσεων και δεξιοτήτων στις 
πρακτικές διδασκαλίας, αξιολόγησης ή προσανατολισμού.  
 
Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για δασκάλους WBL, είτε προέρχονται από 
SMS είτε από PHEI, έχει ως στόχο να τους παρέχει παιδαγωγικές δεξιότητες και 
ικανότητες για να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν αποτελεσματικά τους χρήστες 
του WBL. 
 
Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η ποιότητα της μάθησης συνδέεται στενά με τις 
τεχνικές, παιδαγωγικές και διδακτικές δεξιότητες των επαγγελματιών που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή του WBL. 
 
Για να βελτιωθούν οι δεξιότητες των φορέων του WBL, μπορεί να είναι χρήσιμο να 
εξεταστούν ορισμένες ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές για τους εκπαιδευτές 
κατάρτισης που συμμετέχουν στη διακρατική κινητικότητα. Μια συγκεκριμένη 
διατομή από την οποία είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ορθών 
πρακτικών και παραδειγμάτων που μπορούν να εισαχθούν ακόμη και στο επίπεδο 
του εθνικού WBL.Παρόλο που ο στόχος καθενός από αυτά τα έργα έχει ως στόχο 
την αύξηση της ποιότητας της διασυνοριακής κινητικότητας, οι στόχοι είναι οι ίδιοι: 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των δασκάλων στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εμπειριών WBL. 
 
Αυτά τα έργα που υλοποιούνται ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί αποτελούν μόνο 
απόδειξη της μεγάλης σημασίας της κατάρτισης διδασκόντων για την εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας μάθησης βασισμένης στην εργασία στους χρήστες του WBL και 
την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. 
 
Παράδειγμα ενός από αυτά τα προγράμματα είναι το ToT(Κατάρτιση 
Εκπαιδευτών), ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε 
νέους εκπαιδευτές που επιθυμούν να εργαστούν διεθνώς και οι οποίοι έχουν 
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κίνητρο να λάβουν μέρος στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των έργων στον 
τομέα του προγράμματος Erasmus +: Η Νεολαία σε Δράση. 
Στόχος τουμαθήματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες εισέρχονται στο 
μάθημα ToT με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, καθώς απαιτούνται διαφορετικές 
δεξιότητες για την επιτυχή ανάπτυξη υπηρεσιών διδασκαλίας. 
 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το «Edu-Mentoring»,ένα εργαλείο γιατη βελτίωση των 
δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού. Το πρόγραμμα «MENTOR» έχει 
αναπτυχθεί για να προετοιμάσει έμπειρους δασκάλους για να γίνουν μέντορες 
τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 
Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) το οποίο προσφέρει 
πολλά εργαλεία για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευτών. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Νεολαία» εγκαινίασε το «Tryce», ένα μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμακατάρτισηςγια τους εκπαιδευτές, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της 
ποιότητας των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη νεολαία. Οι 
δοκιμές του μαθήματος αφορούσαν 22 διαφορετικές χώρες, στις οποίες οι 
συμμετέχοντες δραστηριοποιούνταν σε οργανώσεις νεολαίας σε τοπικό ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν περαιτέρω την ποιότητα της εργασίας τους, αυξάνοντας και 
βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους ως εκπαιδευτές και εκπαιδευτές νέων. 
 
ΤοErasmus + ξεκίνησε επίσης ένα πρόγραμμα με τίτλο "TestingNew Approaches to 
Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning" (TTT4WBL)το οποίο 
υποστηρίζει μια καινοτόμο προσέγγιση (κατάρτιση δελτίων) για την κατάρτιση των 
εκπαιδευτών στο WBL των χωρών της Βαλτικής. Η καινοτομία του έργου βασίζεται 
στην ανταλλαγή και τη συνδημιουργία γνώσεων που προκύπτουν από την εμπειρία 
που αποκτήθηκε σε ετερογενή επαγγελματικά υπόβαθρα.  
 
Η πλατφόρμα 2WBL Erasmus+ σχεδιάστηκε για να καλύψει το «χάσμα 
δεξιοτήτων» στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Οι κύριες προκλήσεις που 
αντιμετώπισε το έργο ήταν η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών 
υποδοχής και αποστολής για την ενίσχυση της ικανότητας κατάρτισης της 
εμπειρίας του WBL στην κινητικότητα. 
Αν και ο στόχος του καθενός από αυτά τα προγράμματα είναι διαφορετικός, όλα 
έχουν ως στόχο την παροχή διδασκαλίας και καθοδήγησης σε εκπαιδευτικούς, 
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δασκάλους ή εκπαιδευτές, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή αποτελεσματικών 
υπηρεσιών υποστήριξης σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις, όπως προγράμματα 
WBL, σχολεία, εταιρείες ή άλλα ιδρύματα. 
 
Όλα αυτά τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του 
διδακτικού/κατάρτισης-συμβουλευτικού προσωπικού αποτελούν μόνο απόδειξη 
της μεγάλης σημασίας της παροχής των κατάλληλων δεξιοτήτων, προκειμένου να 
εγγυηθούν προγράμματα μάθησης βασισμένα σε υψηλής ποιότητας εργασία και να 
προετοιμάσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευόμενους για την είσοδο τους στην 
αγορά εργασίας. 
 
 
 
 

1. Μελέτη περίπτωσης: WBL στη Γερμανία 
 

2.1 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ στο γερμανικο ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Στη Γερμανία η WBL είναι κυρίως διπλή. Η κύρια επιδεξιότητα που απαιτείται από 
έναν φορέα WBL είναι να μάθει να διαπραγματεύεται, επειδή αντιπροσωπεύει μια 
βασική ικανότητα για να εγγυηθεί την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών 
αποστολής και φιλοξενίας. 
 
Το γερμανικό δυϊκό σύστημα χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ιδιαιτερότητες. Η 
κύρια είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης συνεργασίας, η οποία έχει ως 
πρωταρχική προσέγγιση τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των μερών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση της ΠΤ.Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
εκπαιδεύσουν τους μαθητευόμενους τους πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς κατάρτισης που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων υπό 
το συντονισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.  
Η συντονιστική μέθοδος είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης του 
WBL, ακόμη και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Η συνεργασία και ο 
καταμερισμός των ευθυνών μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και 
Οικονομίας, καθώς και των οργανώσεων των εργοδοτών και των συνδικάτων είναι 
καθιερωμένη πρακτική. 
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Σε ενδιάμεσο επίπεδο, όσον αφορά το σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων διέπεται από την 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(BundesinstitutfürBerufsbildung).Επιπλέον, μια ειδική ομάδα εργασίας παρέχει 
κάθε χρόνο έκθεση για την επαγγελματική κατάρτιση, η οποία αναλύει τις εξελίξεις, 
τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα κρίσιμα ζητήματα.  
 
Σε τοπικό επίπεδο, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, φορέων του WBL, εμπνέεται από το διάλογο και τους κανόνες 
επιμερισμού των ευθυνών, όσον αφορά τους αμοιβαίους ρόλους. Το περιεχόμενο 
των μεθόδων κατάρτισης και αξιολόγησης καθορίζονται από τα Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα οποία λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο και 
εκπροσωπούν επίσης τις αρχές πιστοποίησης της μάθησης. Από την άποψη της 
διαδικασίας, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης έχουν το ρόλο της καθοδήγησης 
των σπουδαστών, υποστηρίζοντάς τους σε δύσκολες καταστάσεις (όπως, για 
παράδειγμα, στη διαδικασία εγκατάλειψης μιας σύμβασης κατάρτισης) και στη 
φάση μετάβασης από την κατάρτιση στην εργασία ή στη μετάβαση μεταξύ 
διαφορετικών εκπαιδευτικών δρόμων. 
 
Οι ρόλοι των φορέων που συμμετέχουν στο WBL μπορούν να συνοψιστούν στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Ειδικός ρόλος και καθήκοντα στο πλαίσιο του συστήματος 

WBL/Dual-VET 

Απαιτούμενες δεξιότητες 
από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και 
απαιτήσεις των οργανισμών 

Οι εργοδότες έχουν το ρόλο να επιτρέψουν μια υψηλής 

ποιότητας και ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση. 

Πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές των προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν σχέση με ένα εθνικό 

δίκαιο. Αυτό εποπτεύεται από τους τοπικούς θαλάμους. Ο 

εργοδότης πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει ειδικευμένο 

προσωπικό που αναλαμβάνει το ρόλο των επαγγελματιών 

εκπαιδευτών/εκπαιδευτών. Οι εργοδότες παρέχουν την 

κατάρτιση με δική τους απόφαση και ενδιαφέρον. Μπορούν 

να παρέχουν την κατάρτιση σε ένα ή περισσότερα 

επαγγελματικά επαγγέλματα. 

Αποδεδειγμένη ικανότητα 

κάλυψης ολόκληρου του 

φάσματος της 

επαγγελματικής κατάρτισης 

όπως περιγράφεται στα 

εθνικά προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης 

ειδικά για κάθε επάγγελμα 

Φοιτητές/Εργαζόμενοι είναι ενεργός εταίρος στο σύστημα 

κατάρτισης. Έχουν συμβόλαιο με τον εργοδότη που 

αποδεικνύεται από την αίθουσα. Η σύμβαση ρυθμίζει τα 

Επαγγελματική ωριμότητα, 

εκπαιδευτικά προσόντα, 

βασικές ικανότητες 
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καθήκοντα καθώς και τα δικαιώματα και τα εισοδήματά 

τους. Μπορούν να είναι μέλη του συνδικάτου και άλλων 

φορέων που φροντίζουν για το συμφέρον των 

εργαζομένων. Μπορούν να κάνουν χρήση των ιδρυμάτων 

στήριξης όταν χρειάζονται υποστήριξη όσον αφορά την 

κατάρτιση ή τις συνθήκες εργασίας. Για όλες τις επίσημες 

πτυχές, τα τμήματα είναι η πρώτη διεύθυνση για την 

υποστήριξή τους.  

Οιεκπαιδευτές/εκπαιδευτές επιχειρήσεων είναι 
ειδικευμένοι υπάλληλοι για την άσκηση του επαγγέλματός 
τους, οι οποίοι αποκτούν πρόσθετα προσόντα για την 
άσκηση των καθηκόντων του δασκάλου. Έχουν το καθήκον 
να υποστηρίξουν τους χρήστες του WBL για τη διαδικασία 
κατάρτισης. Έχουν στην κατοχή τους παιδαγωγικές και 
διδακτικές ικανότητες, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος για την ειδίκευση του δασκάλου. 

Προσόντα διδασκόντων, των 
οποίων η κατάρτιση και το 
επαγγελματικό πρότυπο 
περιγράφονται στο εθνικό 
ρεπερτόριο 

Επαγγελματικοί δάσκαλοι σχολείου.Οι εκπαιδευτικοί με 
ρόλους προσανατολισμού πρέπει να έχουν αποκτήσει 
ειδική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ 
πρόγραμμα σπουδών με παιδαγωγικές και 
ψυχοπαιδαγωγικές δεξιότητες, γνώσεις σχετικά με την 
αγορά εργασίας και επαγγελματικά πρότυπα. 
Διαδραματίζουν επίσης υποστηρικτικό ρόλο για τους 
μαθητές στην προσωπική τους ανάπτυξη. 

Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση ως 
εκπαιδευτικοί 
(«Berufspädagoge» – 
Επαγγελματικός 
εκπαιδευτής) 

Επαγγελματίες προσανατολισμού υποστηρίζουν τους 
φοιτητές σε διάφορα στάδια της επαγγελματικής επιλογής 
και της διαδικασίας ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου επιπέδου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
προσφέρουν επαγγελματικό προσανατολισμό, βοηθούν το 
μαθητή να βρει πρακτική σε συνεργασία με το σχολείο. 
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης, 
παρακολουθούν τους σπουδαστές που χρειάζονται 
υποστήριξη για να αλλάξουν την επαγγελματική τους 
επιλογή ή τον εργοδότη με τον οποίο ακολουθούν το 
WBL.Στο τέλος των μαθημάτων WBL βοηθούν τους μαθητές 
στη μετάβαση προς μια σταθερή εργασία ή να αναλάβουν 
περαιτέρω μαθησιακές διαδρομές, μέσω επαγγελματικού 
αναπροσανατολισμού. 

Πτυχίο επαγγελματικού 
προσανατολισμού και 
διαβούλευση κατά την 
εργασία 

Τα εμπορικά επιμελητήρια έχουν πολλούς ρόλους. Η 
σημαντικότερη είναι η εποπτεία των εταιρειών που 
παρέχουν δρομολόγια WBL.Είναι επίσης ο φορέας που είναι 
αρμόδιος για την πιστοποίηση της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Διαδραματίζουν επίσης ρόλο διαμεσολάβησης 
σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ φοιτητή και εταιρείας. 

Η εκπαίδευση και η 
πιστοποίηση των προσόντων 
διδασκόντων εκδίδεται από 
τα εμπορικά επιμελητήρια 
(πρόγραμμα εκπαίδευσης 
της AEVOγια εκπαιδευτές) 
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Άλλες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του WBL.Σήμερα, 
σε ένα ευρύ φάσμα έργων, που εκτελούνται από διάφορους 
φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, δρουν για την 
υποστήριξη των μονοπατιών του WBL με δράσεις 
υποστήριξης για φοιτητές πριν ή κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα 
«Berufseinstiegsbeleiter» δημιουργήθηκε για να παράσχει 
ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της 
ευρύτερης πρωτοβουλίας «Bildungsketten» (εκπαιδευτικές 
αλυσίδες), καθώς και του προγράμματος «Praelab», για την 
πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου με την πρώτη 
ατομική συμβουλευτική, «AssistierteAusbildung» χάρη στην 
οποία πραγματοποιείται η υποβοηθούμενη επαγγελματική 
κατάρτιση. Χάρη σε αυτό το τελευταίο έργο, φοιτητές με 
μειονεκτήματα/αναπηρία λαμβάνουν υποστήριξη WNL από 
έναν δάσκαλο/προπονητή εκτός της εταιρείας. 

Διαφορετικές, ανεξέλεγκτες 
ικανότητες. Κυρίως 
προσωπικό που προέρχεται 
από τον εκπαιδευτικό τομέα 
(κοινωνική παιδαγωγική 
κατάρτιση) ή από τον 
επαγγελματικό τομέα 
(εμπειρογνώμονες σε ένα 
συγκεκριμένο επάγγελμα) 

Πηγή: Weber & García-Murias (2018) 

 
Στο γερμανικό σύστημα, όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στο WBL 
αξιολογούνται και συμβάλλουν στη δημιουργία της ραχοκοκαλιάς του δυϊκού 
συστήματος. Κάθε εταίρος συμβάλλει με τις δικές του δυνατότητες, έτσι ώστε οι 
δρόμοι WBL να εγγυηθούν όχι μόνο την ποιοτική κατάρτιση, αλλά και την 
απασχόληση, τις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες καινοτομίας. Η συνεργασία 
μεταξύ των φορέων είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και όχι συμβιβασμού. Το 
αποτέλεσμα δεν είναι ένα «τέλειο σύστημα», αλλά ένα λειτουργικό σύστημα, 
προσανατολισμένο προς τη συνεχή βελτίωση.  
 

2.2 Πρόγραμμα της Γερμανίας για την Κατάρτιση Εκπαιδευτών 
(AEVO) 
 

Το πρόγραμμα AEVO, λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην Ευρώπη, απαιτεί 
περαιτέρω μελέτη. Ο φορέας πιστοποίησης και ορισμού της τυποποιημένης και 
επαγγελματικής κατάρτισης είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο. Για να έχετε 
πρόσβαση στο μάθημα πρέπει να έχετε δίπλωμα ή/και επαγγελματικό τίτλο, με 
νομική αξία. 
Η διάρκεια του μαθήματος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 90 και 115 ωρών. 
Τα μαθήματα χωρίζονται στις ακόλουθες «θεματικές ενότητες», όλα με στόχο την 
ανάπτυξη των τεχνικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των μελλοντικών 
εκπαιδευτών: 
 
Ενότητα 1: 
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Η ενότητα 1 έχει ως στόχο τη μεταφορά δεξιοτήτων ώστε ο εκπαιδευτής να είναι σε 
θέση: 

1. ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής κατάρτισης εντός 
της εταιρείας· 
2. Επιλέξτε τις επιδόσεις της εταιρείας που μπορούν να αναφερθούν σε 
επαγγελματικό προφίλ και να δικαιολογήσουν την επιλογή αυτή· 
3. αξιολογεί την καταλληλότητα του οργανισμού ως επαγγελματικού 
φορέα κατάρτισης για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, 
προσδιορίζοντας επίσης τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει 
να υιοθετηθούν (παράδειγμα: συνεργατική επαγγελματική κατάρτιση, 
διεπιχειρηματική κατάρτιση, εξωτερική κατάρτιση, κινητή κατάρτιση· 
4. αξιολογεί την ανάγκη για προπαρασκευαστικές ή/και 
προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την αρχική επαγγελματική 
κατάρτιση· 
5. αναλαμβάνει το συντονισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην 
εταιρεία και του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση της εν λόγω 
δραστηριότητας· 

 
Ενότητα 2 
Ηενότητα 2 στοχεύει σε τεχνικές δεξιότητες για το σχεδιασμό του κύκλου 
μαθημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμιστικούς περιορισμούς. Στο 
τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να: 

1. ανάπτυξη σχεδίων επαγγελματικής κατάρτισης των επιχειρήσεων 
βάσει ρυθμιστικών περιορισμών· 
2. να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης· 
3. να συντονίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα για τον καθορισμό των 
οργανωτικών λεπτομερειών και του περιεχομένου του σχηματισμού· 
4. να εφαρμόζουν κριτήρια και διαδικασίες για την επιλογή των 
μαθητευομένων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ετερογένεια τους· 
5. συντάσσει συμβάσεις κατάρτισης και καταχωρεί και τις υποβάλλει 
στους αρμόδιους φορείς· 
6. αξιολογεί την ευκαιρία για κατάρτιση μέσω διακρατικών εμπειριών 
κινητικότητας· 

 
Ενότητα 3 
Ηενότητα 3 έχει ως στόχο την απόκτηση παιδαγωγικών δεξιοτήτων για την 
εφαρμογή μιας διδασκαλίας βασισμένης σε καθήκοντα, με στόχο την αύξηση της 
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αυτονομίας και της ευθύνης του μαθητή. Στο τέλος της ενότητας, ο επίδοξος 
εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να: 

1. ενθάρρυνση της μάθησης, μέσω της διδασκαλίας που βασίζεται σε 
συνεχείς ανταλλαγές (δίνοντας και λήψη ανατροφοδότησης) 
2. οργάνωση, διάρθρωση και αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου 
3. σχεδιασμός και εφαρμογή της βιωματικής μάθησης μέσω του 
προσδιορισμού των καθηκόντων που σχετίζονται με την απόδοση του 
επαγγελματικού προφίλ 
4. Επιλέξτε κατάλληλες μεθόδους εκπαίδευσης και υλικά για το άτομο 
στο WBL 
5. βοήθεια χρηστών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες 
εξατομικεύοντας την επαγγελματική κατάρτιση και προσανατολισμό 
6. να προσφέρει στους χρήστες πρόσθετες ευκαιρίες κατάρτισης, που 
απορρέουν από την κεφαλαιοποίηση της ήδη αποκτηθείσας μάθησης, επίσης 
με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση 
7. προώθηση της κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών, 
επίσης μέσω του εντοπισμού και της διαχείρισης προβλημάτων και 
συγκρούσεων 
8. αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών, επίσης μέσω δοκιμών 
κατάστασης, συνεντεύξεις και τεκμηριώσεις προηγούμενων εμπειριών 
9. προώθηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 

 
Ενότητα 4 
Ενότητα 4 έχει ως στόχο την απόκτηση παιδαγωγικών δεξιοτήτων για την 
αξιολόγηση της διαδρομής WBL που δημιουργήθηκε από τον μαθητή. Στο τέλος της 
ενότητας, ο επίδοξος εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να: 

1. προετοιμασία των φοιτητών για την πιστοποίηση των επαγγελματικών 
προσόντων 
2. διασφάλιση των ορθών διαδικασιών για την πρόσβαση στην 
πιστοποίηση από τον μαθητή 
3. υποστήριξη του εργοδότη στη σύνταξη ενός εγγράφου επικύρωσης 
μάθησης, για την ενίσχυση των αναφορών του μαθητή 
4. οδηγός των χρηστών για τις διαδρομές σταδιοδρομίας μέσα στην 
επιχείρηση και ευκαιρίες για συνεχή κατάρτιση 

 
Το μάθημα για τους εκπαιδευτές περιλαμβάνει μια τελική εξέταση που αποτελείται 
από δύο μέρη: το ένα γραμμένο και το άλλο πρακτικό. Μετά από μια εξέταση που 
πέρασε με θετικό αποτέλεσμα, ο επίδοξος εκπαιδευτής αποκτά τα προσόντα της 
εταιρείας Καθηγητής, αποκτώντας ένα πιστοποιητικό νομικής αξίας.  
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2.3 Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού BMBF 
 
Ένας καλά δομημένος επαγγελματικός προσανατολισμός και η προώθηση βασικών 
εγκάρσιων δεξιοτήτων συμβάλλουν στην εξασφάλιση της τέλειας μετάβασης από το 
σχολείο στην εργασία. Για το σκοπό αυτό, ξεκίνησε μια καλή πρακτική σε 
πειραματική μορφή το 2008, από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 
Έρευνας (BMBF).Το πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη επαγγελματικού 
προσανατολισμού σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ επιχειρήσεων και 
συγκρίσιμο ΕΕΚ» (BOP) δοκιμάστηκε αρχικά σε μια πολύ μικρή περιοχή. Η επιτυχία 
του οδήγησε – όλα αυτά τα χρόνια – το BMBF να το επεκτείνει σε μεγάλη κλίμακα. 
 
Σήμερα το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει στους μαθητές σχολείων σε όλη 
τη Γερμανία ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που τους επιτρέπει 
να αναπτύξουν μια ρεαλιστική ιδέα των ικανοτήτων και των συμφερόντων τους σε 
σχέση με συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς. 
 
Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού επικεντρώνεται σε φοιτητές που 
παρακολουθούν «γενικά» μαθήματα. Το πρόγραμμα βασίζεται σε ανάλυση του 
δυναμικού (Potenzialanalyse), που πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ του 7ου και 
του 8ου έτους. Η πιθανή ανάλυση επιτρέπει στους μαθητές να καταλήξουν σε μια 
αρχική αξιολόγηση των ικανοτήτων τους, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. 
Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται βιωματικά εργαστήρια δύο εβδομάδων 
(Werkstatttage), εντός των οποίων οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με 
τουλάχιστον τρεις επαγγελματικούς κλάδους που συνάδουν με τις δικές τους 
ικανότητες. 
 
Οι δράσεις προσανατολισμού τωνεργαστηρίων και κατάρτισης πραγματοποιούνται σε 
ένα κέντρο κατάρτισης μεταξύ επιχειρήσεων. Το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (BIBB) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος και τη 
χρηματοδότηση των ενδοεταιρικών οργανώσεων που υλοποιούν τις 
δραστηριότητες, των οποίων παρακολουθεί τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητα, με λογική με στόχο την ενίσχυση της συνεχούς βελτίωσης. 
Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της 
«Εκπαιδευτικής Αλυσίδας» (πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής αλυσίδας) του BMBF, 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, του οποίου 
στόχος είναι να συνδέσει τα διάφορα μέτρα επαγγελματικού προσανατολισμού με 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων στην 
αγορά εργασίας. 
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Περίληψη του Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BOP).Berufsorientierungsprogramm des BMBF (2008) 

Επωνυμία της 
άσκησης 

Επαγγελματικός 
προσανατολισμός σε κέντρα 
επαγγελματικής κατάρτισης 
μεταξύ επιχειρήσεων 

Διάρκεια 
ζωής Δυνητική ανάλυση – 

7ο έτος 
Βιωματικά 
εργαστήρια/σεμινά
ρια – δύο 
εβδομάδες – 8ο 
έτος 

Γενικοί και 
ειδικοί στόχοι 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της 7ης και 8ης γυμνασίου. 
Οι νέοι αρχίζουν διερευνώντας τις δυνάμεις τους, τις αδυναμίες τους 
μέσω μιας πιθανής ανάλυσης. Η αξιολόγηση του δυναμικού θα 
προσδιορίσει στο τέλος της διαδικασίας και τους επαγγελματικούς 
τομείς στους οποίους η στάση του φοιτητή είναι πιο αναλώσιμη. 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, μέσα από βιωματικά 
εργαστήρια και εργαστήρια συνολικής διάρκειας 2 εβδομάδων, οι 
μαθητές θα εμβαθύνουν τρεις επαγγελματικούς τομείς που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στη στάση τους. 

Περιγραφή Το πρόγραμμα έχει πρωταρχικό σκοπό να ενθαρρύνει τους νεαρούς 
μαθητές να αναλογιστούν τι είδους εργασία θα ήθελαν να είναι όταν 
μεγαλώσουν, ξεκινώντας με την αύξηση της επίγνωσης της δικής 
τους στάσης. 
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι νέοι αρχίζουν να συλλογίζονται το 
είδος της σταδιοδρομίας που τους ελκύει και ποια θα μπορούσε να 
είναι η κατάλληλη εργασία γι’ αυτούς. 
1. Δυνητική ανάλυση: πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Μέσω αυτού του εργαλείου, οι μαθητές μπορούν να επικεντρώσουν 
τη στάση και τις ικανότητές τους. Η ανάλυση των δυνατοτήτων είναι, 
στην πραγματικότητα, ένα θεμελιώδες εργαλείο για τον 
προγραμματισμό, την ενίσχυση και την υποκίνηση των ανθρώπων. 
2. Εργαστηριακά Εργαστήρια Πειραμάτων 
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια βιωματικών εργαστηρίων έχουν την 
ευκαιρία να βιώσουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα 
επαγγέλματα που είναι πιο κοντά στη στάση τους, για παράδειγμα, 
εργάζονται με ξύλο για να παράγουν ένα κιβώτιο ή να ράψουν ένα 
κομμάτι ρουχισμού. Εκτός από τις βιοτεχνικές δραστηριότητες και 
την τεχνολογία, έχουν επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον 
τομέα των υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη διοίκηση, την 
υγειονομική περίθαλψη, τα καλλυντικά, την εφοδιαστική και τη 
φιλοξενία. 
Βιωματικά εργαστήρια δεν λαμβάνουν χώρα σε εταιρείες, αλλά σε 
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ επιχειρήσεων (ICVTCs) ή 
σε παρόμοια ιδρύματα. 



 

ΑΡΙΘΜΌΣ ΈΡΓΟΥ – 2017-1-IT01-KA202-006161 
«WBLΕΓΓΥΗΣΗ – Δημόσια-Ιδιωτική Συμμαχία για να ΕΓΓΥΗΣΗ ποιότητα της εργασίας Βασισμένη Μάθηση" 

Pag. 71 
 

Κατάλογος 
απαιτούμενων 
πόρων και 
υποστηρικτικώ
ν υλικών 

Η δραστηριότητα του εργαστηρίου εμπλουτίζεται από ενημερωτικά 
σεμινάρια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ 2 
 

1. Τρέχουσα ανάπτυξη μοντέλων WBL στην Κύπρο 
1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ11ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ 
ΚΎΠΡΟΥ 
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Ποιος καθορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο οργανώνεται η ΕΕΚ; 

• Επίσημη ΕΕΚ που παρέχεται από 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

• Μη τυπική παροχή από την 
HRDA και τους κατόχους του 
κοινωνικού κράτους 

Πού λαμβάνει χώρα η ΕΕΚ; 

• Τεχνικές σχολές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης – (Τυπική ΕΕΚ) -1 

• Ιδιωτικά κολάζ (τυπικό VET)-1 
• Δημόσια και ιδιωτικά 

εκπαιδευτικά κέντρα που είναι 
πιστοποιημένα-2 

Ποιος καθορίζει το περιεχόμενο της 
ΕΕΚ; 

• Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
προγράμματος σπουδών του 
υπουργείου (1 & 2) υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους στο HRDA 
προκειμένου να εγκριθούν 

Ποιος πληρώνει το ΕΕΚ; 

• Από την κυβέρνηση στην 
περίπτωση των δημόσιων 
τεχνικών σχολείων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Με πρωτοβουλίες 
αυτοαπασχολούμενων 

• Μέσω επιδότησης από την HRDA 
• Από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους 

Ποια προσόντα κερδίζονται; 

• Τεχνική Σχολή – επίπεδο 4 – 
Τυπική 

• Μετά τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση – επίπεδο 5-Formal 

• Ιδιωτικά Κολλέγια για το επίπεδο 
5 

• Πιστοποιητικό συμμετοχής 
(δημόσιο & ιδιωτικό) – υπάρχει 
μια διαδικασία από την HRDA 
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Ποιες ευκαιρίες ανοίγονται; 

• Για την αναβάθμιση του 
φάσματος των πιθανών 
εργοδοτών 

• Για να αλλάξει το επάγγελμα 
στην αλληλογραφία με τις 
εργατικές απαιτήσεις 

• Μετά την επιτυχή εξέταση του 
προγράμματος που προσφέρεται 
από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς (HRDA – Γυμναστήρια 
κ.λπ.) απονέμονται ως 
ειδικευμένοι επαγγελματίες στο 
σχετικό επάγγελμα. 

 
2. Τυπικά καθεστώτα 
Τα επίσημα συστήματα που υπάρχουν στην Κύπρο προκειμένου να βοηθήσουν 
τους αιτούντες εργασία να βρουν εργασία ή 
Η πρόοδος στην αγορά εργασίας είναι η ακόλουθη: 
 
2.1. Πρόγραμμα για την τοποθέτηση και κατάρτιση των αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
Το καθεστώς αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος πρόληψης 
που θεσπίστηκε το. 
Φεβρουάριος 2009 και εισήχθη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Οι στόχοι της είναι: 

• Καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που βοηθούν τους νέους απόφοιτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης να βρουν παραγωγική και κατάλληλη απασχόληση μέσω της 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και εξειδικευμένων επιπρόσθετων 
γνώσεων. 

• Αναβάθμιση της διαχείρισης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των 
επιχειρήσεων μέσω της απασχόλησης ειδικευμένων ατόμων, τα οποία 
μπορούν να εξελιχθούν σε βασικά μέλη του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

• Η ομάδα-στόχος αυτού του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι που 
ολοκλήρωσαν τουλάχιστον 3 χρόνια ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 
οποιουδήποτε κλάδου, έχουν τουλάχιστον 12 μήνες σχετική εργασιακή 
εμπειρία και έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές σπουδές τους έως και 3 
χρόνια πριν από την ένταξη στο τρέχον πρόγραμμα. 
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• Οι εργοδότες που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα 
προέρχονται από οποιοδήποτε οικονομικό τομέα, έχουν ανάγκη να 
προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν έναν απόφοιτο για μια θέση που απαιτεί 
υψηλότερα προσόντα, έχουν κατάλληλο εσωτερικό εκπαιδευτή και 
διαθέτουν κατάλληλη δομή για την κατάρτιση του πτυχιούχου. 

• Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την πρακτική κατάρτιση και την 
επαγγελματική εμπειρία της εταιρείας για 6 μήνες και τη συμμετοχή των 
αποφοίτων σε σεμινάρια ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών για περαιτέρω 
εξειδίκευση και πρόσθετες γνώσεις. Οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν 1100 EUR 
το μήνα και οι εργοδότες θα λαμβάνουν την επιδότηση μετά το τέλος του 
προγράμματος που θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 1200 EUR το μήνα.  

 
2.2. Θέση εργασίας των αποφοίτων Γυμνασίου και των αποφοίτων από την 
τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι δύο ετών, τα οποία δεν έχουν εργαστεί για 
περισσότερο από 12 έτη 
μήνες και είναι κάτω των 25 ετών 
Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής 
κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε άνεργους νέους απόφοιτους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκείου, τεχνικών σχολείων, σύγχρονου συστήματος 
μαθητείας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας έως δύο ετών, να 
βελτιωθεί η απασχολησιμότητα τους και ταυτόχρονα να επιτραπεί στις 
επιχειρήσεις/οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες των ανέργων.  
Η ομάδα-στόχος είναι: 

• Άτομα εγγεγραμμένα ως άνεργα στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (ΕΣΚ), 

• Άτομα που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση και 
αναφέρονται στο Σχέδιο από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΕΣΚ) ως 
αποτέλεσμα εξατομικευμένου προσανατολισμού, 

• Ηλικία κάτω των 25 ετών στο τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 
• Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης εργασίας, το επιλεγμένο άτομο θα 

εργαστεί μέχρι έξι μήνες και ένας μέντορας θα είναι υπεύθυνος για την 
εποπτεία/την καθοδήγηση των ανέργων. Ο ασκούμενος θα ακολουθεί τις 
ίδιες ώρες εργασίας με τους εργαζομένους της εταιρείας/οργανισμού στην 
οποία βρίσκεται. Οι άνεργοι πρέπει να εργάζονται στην εταιρεία/οργανισμό 
για τουλάχιστον 25 ώρες.  
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• Στο τέλος του προγράμματος, το επιλεγμένο άτομο αποκτά πιστοποιητικό 
που αποδεικνύει την εργασιακή εμπειρία και μπορεί να λάβει παροχές 
ασφάλισης ανεργίας στο τέλος του προγράμματος. 

 
2.3. Πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων μακράς διαρκείας 
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στόχος του προγράμματος αυτού 
είναι η μείωση της ανεργίας και η στήριξη των επιχειρήσεων παρέχοντας στους 
εργοδότες κίνητρα για την απασχόληση ανέργων. Το κίνητρο είναι η επιδότηση 
μέρους του μισθού του εργαζομένου που προσλαμβάνεται. Η επιχορήγηση 
(επιδότηση) χορηγείται στους εργοδότες (αιτητές) των οποίων οι αιτήσεις έλαβαν 
έγκριση μέσω διαδικασίας αξιολόγησης. 

Ομάδα-στόχος 
• Οι άνεργοιείναι εγγεγραμμένοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για 

περισσότερο από 6 συνεχόμενους μήνες πριν από την ημέρα απασχόλησης 
τους. Η ημέρα εργασίας είναι η ημέρα που άρχισαν να εργάζονται. 

• Ένας εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο καθεστώς θα πρέπει να απασχολείται 
με πλήρη απασχόληση (δηλαδή το ωράριο εργασίας θα είναι το ίδιο με 
εκείνο των άλλων εργαζομένων της επιχείρησης) για δώδεκα (12) μήνες εκ 
των οποίων δέκα (10) μήνες με επιδότηση και δύο (2) μήνες χωρίς 
επιδότηση. Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει τουλάχιστον 870 EUR το μήνα, ο 
οποίος είναι ο χαμηλότερος μισθός σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

• Ο εργοδότης θα λάβει επιχορήγηση ίση με το 60 % του μηνιαίου μισθού του 
εργαζομένου για δέκα μήνες απασχόλησης με μέγιστη επιδότηση 6000 EUR 
ανά εργαζόμενο. Ο εργοδότης πρέπει να απασχολεί τους ανέργους για 
άλλους δύο μήνες χωρίς επιδότηση.  
 

2.4. Καθεστώς παροχής κινήτρων για την απασχόληση των ανέργων 
• Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόκειται για 
την παροχή κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων στον ιδιωτικό τομέα. 
Παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 60 % του ετήσιου μισθολογικού 
κόστους με ανώτατο ποσό 7,200 EUR ανά άτομο ανά εξάμηνο. Η επιδότηση 
χορηγείται μόνο για τους πρώτους 6 μήνες απασχόλησης. Στόχος αυτού του 
καθεστώτος είναι η άμβλυνση των επιπτώσεων που επέφερε η 
χρηματοπιστωτική κρίση στην αγορά εργασίας.  
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• Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνικό 

 
2.5. Καθεστώς παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες 

• Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το πρόγραμμα 
αυτό αφορά την παροχή κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες 
στον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές αρχές. Για τους πρώτους 24 μήνες 
απασχόλησης παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 75 % του ετήσιου 
μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό 15,000 EUR ανά άτομο ετησίως. 
Επιπλέον, χρηματοδοτική ενίσχυση μέχρι 25 % των επιλέξιμων δαπανών με 
ανώτατο ποσό 5,000 EUR ανά άτομο, για την προσαρμογή των χώρων, την 
προσαρμογή ή την απόκτηση εξοπλισμού ή την απόκτηση και επικύρωση 
λογισμικού για χρήση από εργαζόμενους με αναπηρία, όταν ο δικαιούχος 
παρέχει προστατευόμενη απασχόληση, το κόστος κατασκευής, εγκατάστασης 
ή επέκτασης της σχετικής εγκατάστασης, καθώς και κάθε κόστος διαχείρισης 
και μεταφοράς που προκύπτει άμεσα από την απασχόληση εργαζομένων με 
αναπηρία.  

• Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να ενθαρρύνει τους εργοδότες να 
προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες. 

• Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχής» 2007-2013. 

 
2.6. Καθεστώς παροχής κινήτρων για την πρόσληψη μειονεκτούντων ατόμων 

• Το καθεστώς αυτό αφορά την παροχή κινήτρων για την πρόσληψη 
μειονεκτούντων ατόμων στον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές αρχές. Για τους 
πρώτους 12 μήνες απασχόλησης παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 65 % 
του ετήσιου μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό 13,000 EUR ανά άτομο 
ετησίως. Επιπλέον, θα προσφέρεται στους εργαζομένους αποζημίωση για τα 
έξοδα μεταφοράς από και προς το χώρο εργασίας.  

• Στόχος του καθεστώτος είναι η πλήρης απασχόληση των μειονεκτούντων 
ατόμων. 

• Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχής» 2007-2013 

• Για τους σκοπούς του καθεστώτος αυτού, τα μειονεκτούντα άτομα 
θεωρούνται εκείνα που: δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (επίπεδο ISCED 3), 
ηλικίας 15-24 ετών, ηλικίας 50 ετών και άνω, ζουν μόνοι τους και έχουν ένα ή 
περισσότερα εξαρτώμενα άτομα υπό τη φροντίδα τους (μονογονικές 
οικογένειες), είναι μέλη μιας εθνικής μειονότητας της Κύπρου που πρέπει να 
αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, την επαγγελματική κατάρτιση ή 
την επαγγελματική τους εμπειρία, προκειμένου να βελτιώσουν τις 
πιθανότητες τους να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε σταθερή απασχόληση, 
να λαμβάνουν δημόσια βοήθεια, είναι υπό τη φροντίδα/εποπτεύουν τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 
2.7. Νέο σύγχρονο Σχέδιο Μαθητείας 

• Το Σύστημα Μαθητείας αποτελεί ένα διετές αρχικό πρόγραμμα ΕΕΚ που 
παρέχει πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στους νέους που δεν είχαν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση τους και 
επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν σε τεχνικά 
επαγγέλματα. 

• Το νέο μεταρρυθμισμένο σύστημα (Νέα Σύγχρονη Μαθητεία) εφαρμόζεται 
από το σχολικό έτος 2012/13 σε περιορισμένη κλίμακα. Στόχος είναι η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και η 
επέκταση της κάλυψης και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της Νέας 
Σύγχρονης Μαθητείας (NMA).Ο αντίκτυπος που αναμένεται είναι να 
καταστεί η μαθητεία μια εναλλακτική και καινοτόμος προσέγγιση μάθησης 
με την οποία οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να μαθαίνουν μέσω της 
εμπειρίας τους. 
 

• Η NMA παρέχει μια εναλλακτική οδό για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και 
την ανάπτυξη των νέων που αποσύρονται από το επίσημο εκπαιδευτικό 
σύστημα και προσανατολίζονται προς την ικανοποίηση των αναγκών της 
αγοράς εργασίας. Το NMA περιλαμβάνει νέους ηλικίας μεταξύ 14 και 21 ετών 
σε δύο επίπεδα μαθητείας (προπαρασκευαστικό και βασικό).Η συμμετοχή 
στην NMA δεν αποτελεί μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι 
δωρεάν  

 
2.8. AB – initio προγράμματα τεχνικής κατάρτισης που επιδοτούνται από την 
HRDA 

• Ηλεκτρολόγοι 
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
• Οι υδραυλικοί 
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• Τεχνικοί συγκόλλησης 
• Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και δομημένων καλωδίων 
• Μηχανικοί αυτοκινήτων 
• Τεχνικοί ψύξης και κλιματισμού 

 
3. Εκτός αpiό τα piροαναφερόµενα τυπικά piρογράµµατα υpiάρχουν 
piρωτοβουλίες piου εpiικεντρώνουν τις εταιρείες και τους αιτούντες εργασία και 
χρησιµοποιούν τη µάθηση µε βάση την εργασία. 
 
Μια πρωτοβουλία που προσπαθεί να φέρει τις εταιρείες και τους αιτούντες 
εργασία μαζί 
Είναι το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τους ανέργους στο ξενοδοχείο και 
Τομέας εστιατορίων με σπεσιαλιτέ: 

• Ο σερβιτόρος 
• Μπάρμαν 
• Υπηρεσια 
• Ρεσεψιονίστ 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. 

• Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ανέργων για απόκτηση, 
εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στις 
παραπάνω ειδικότητες, με σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην 
απασχόληση. Επίσης, τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην πιστοποίηση 
των δεξιοτήτων και των προσόντων των ανέργων σύμφωνα με το σχετικό 
Πρότυπο Προσόντων. 

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• 50-125 ώρες (θεωρητική και πρακτική) εκπαίδευση σε πιστοποιημένα από τα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης HRDA 

• 160 ώρες (4 εβδομάδες) πρακτική κατάρτιση για την επαγγελματική εμπειρία 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων 

• Απασχόληση επί δύο μήνες σε επιχείρηση/οργανισμό 
ξενοδοχειακής/διατροφικής βιομηχανίας, σε πλήρη απασχόληση και στο 
πλαίσιο των σημερινών συλλογικών συμβάσεων και, 

• Εξέταση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και προσόντων στο πλαίσιο των 
σχετικών τυποποιημένων προσόντων στο επίπεδο 2. 

• Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
HRDA και στην επιχείρηση/οργανισμό, οι άνεργοι θα αμείβονται από τους 
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ασκούμενους HRDA, επίδομα κατάρτισης 125 EUR την εβδομάδα (με βάση 
7ωρη καθημερινή εκπαίδευση, πέντε ημέρες την εβδομάδα). 

 
 
4. Το µέλλον 
Τα περισσότερα από τα παραπάνω καθεστώτα έχουν πλέον λήξει 
Μια νέα πρόταση διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση 
παρόμοιων προγραμμάτων WBL που θα επιχορηγηθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2021-2027 
 
5. Κύριοι παράγοντες που συμμετέχουν σε προγράμματα WBL στην Κύπρο 
 
5.1. Ο τοµέας των δηµόσιων υpiηρεσιών αpiασχόλησης στην Κύpiρο 
Η υπηρεσία δημόσιας απασχόλησης στην Κύπρο είναι ο βασικός παράγοντας για 
την καθοδήγηση των ανέργων 
είσοδος στην αγορά εργασίας. Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης προσάρμοσε την 
εξατομικευμένη προσέγγιση που αποσκοπεί να βοηθήσει τους νέους που 
αναζητούν εργασία και εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων ανέργων, των γυναικών που επιθυμούν να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας, των δικαιούχων δημόσιας βοήθειας και των 
ατόμων με αναπηρίες να ενσωματωθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας 
και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητά τους στην αγορά.  
Σύμβουλοι απασχόλησης: 
· Σκιαγραφήστε το προσωπικό προφίλ κάθε ατόμου που αναζητά εργασία, 
· Σχέδιο αντίστοιχου και διμερούς συμφωνηθέντος σχεδίου δράσης για την 
απασχόληση 
· Εξετάστε τις ειδικές δεξιότητες, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις ανάγκες για 
επαγγελματική κατάρτιση και 
εκπαίδευση των αιτούντων εργασία, 
· Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού, 
· Να έρθουν σε επαφή τόσο με τους αιτούντες εργασία όσο και με τις επιχειρήσεις 
για τους 
— Αποτελεσματική διασύνδεση. 
Επιπλέον, οι υπάλληλοι της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης είναι υπεύθυνοι 
για: 
· Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης και 
απασχόλησης 
συστήματα (μάθηση βασισμένη στην εργασία) (συνήθως συνιδρυμένη κατάρτιση ή 
τοποθέτηση 
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τα προγράμματα, 
· Προώθηση των κατάλληλων προγραμμάτων που εστιάζουν στην κατάρτιση των 
νέων 
επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και με ταυτόχρονη έμφαση στην πληροφόρηση 
και τεχνολογίες επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
 
 
 
5.2. Αρχή ανάπτυξης ανθρώpiινων piόρων και οι δηόσιε υpiηρεσίε αpiασχόληση. 
 

• Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (HRDA) είναι ένας 
ημικυβερνητικός οργανισμός με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την προγραμματισμένη και συστηματική εκπαίδευση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε 
όλους τους τομείς, διαμορφώνοντας τις ανάγκες της οικονομίας, στο πλαίσιο 
των συνολικών εθνικών κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. 

• Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ΕΣΚ) είναι υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία προσφέρει 
υπηρεσίες απασχόλησης σε ανέργους. Το PES παρακολουθεί την αγορά 
εργασίας και εντοπίζει τις κενές θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια, οι 
αξιωματικοί του PES στοχεύουν να ταιριάξουν τους αιτούντες εργασία με 
αυτές τις κενές θέσεις εργασίας. 
 

Το Υπουργείο Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων έχει τη γενική ευθύνη για την πολιτική απασχόλησης και αγοράς 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης. 
 
Αν και οι παραπάνω οργανισμοί είναι οι βασικοί παράγοντες στον τομέα της 
μάθησης με βάση την εργασία σημειώνονται τα ακόλουθα: 
· τα πανεπιστήμια και οι επαγγελματικές σχολές συμμετέχουν συχνά στη μάθηση 
βασισμένη στην εργασία, καθώς και που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μόνα τους σε 
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΜΜΕ) 
· Σε πολλές περιπτώσεις, τα προγράμματα WBL ανατίθενται με υπεργολαβία στον 
τομέα της ΕΕΚ. 
Η Κύπρος που έχει την ευθύνη να βρει τις MME, τοποθετεί τον άνεργο για 
Εργασία Βασισμένη Μάθηση και παροχή συνεχούς καθοδήγησης κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος. 
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· Ο ιδιωτικός τομέας και ιδιαίτερα οι MME έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στο WBL ως 
η οργάνωση φιλοξενίας. 
 
6. Ο ρόλος των επαγγελματιών που εργάζονται στην αποστολή του οργανισμού 
στην Κύπρο 
 
Αν και μέρος του ρόλου υπάρχει στο προφίλ εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας 
απασχόλησης 
υπάλληλος, για παράδειγμα, των υπαλλήλων που ασχολούνται με 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τοποθέτησης, δεν υπάρχει τοακριβές προφίλ 
του εκπαιδευτή που εργάζεταιγια την αποστολή του οργανωτικού ρόλου.  
 
Η εμφάνιση συνιδρυμένων προγραμμάτων με στόχο την παροχή βοήθειας σε 
διάφορες μειονεκτούσες ομάδες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας έχει 
δημιουργήσει ένα άλλο είδος επαγγελματιών εργασίας, τους λεγόμενους 
«συμβούλους τοποθέτησης» ή συμβούλους μάθησης βασισμένους στην εργασία. 
Οι συμμετέχοντες αυτοί συχνά προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (προκηρύξεις διαγωνισμών ή προτάσεων), αν και 
σε πολλά προγράμματα ο ρόλος των συμβούλων τοποθέτησης είναι δημόσιος 
υπάλληλος, π.χ. στην περίπτωση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων ή των 
συμβούλων απασχόλησης στην περίπτωση του PES. 
Στόχος αυτών των συμβούλων είναι η χρήση εξατομικευμένης προσέγγισης, η 
προσαρμογή των δεξιοτήτων των αιτούντων εργασία με τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης και ο σχεδιασμός ενός προγράμματος κατάρτισης εντός της 
επιχείρησης, έτσι ώστε ο αιτών εργασία να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για την είσοδο στην αγορά εργασίας σε παρόμοια 
θέση εργασίας. Φυσικά, η καλή αντιστοιχία μεταξύ του αιτούντος εργασία και της 
εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε απασχόληση που είναι κάτι που ενδιαφέρει τόσο 
τις διαβουλεύσεις όσο και το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη σύμβαση. 
 
7. Τι είδους προσωπικό εργάζεται ως σύμβουλοι εργασίας/επαγγελματίες; 
Στην Κύπρο δεν υπάρχουν σύμβουλοι εργασίας/επαγγελματίες που να 
συνεργάζονται με προγράμματα WBL χρησιμοποιώντας τον όρο τόσο αυστηρά όσο 
χρησιμοποιείται στην αίτηση. Τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες απασχόλησης 
(και σε κάποιο βαθμό θέσεις εργασίας) εργάζονται στους ακόλουθους 
οργανισμούς: 
 
7.1 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας 
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Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κύριος στόχος μιας δημόσιας 
υπηρεσίας απασχόλησης είναι να διευκολύνει την αντιστοίχιση των αιτούντων 
εργασία που αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που χρειάζονται εργαζόμενους για 
να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας. Σε γενικές γραμμές, το PES εφαρμόζει τη 
βασική λειτουργία της συλλογής πληροφοριών για την αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης των θέσεων εργασίας, της παροχής προγραμμάτων για την αγορά 
εργασίας και της διαχείρισης των επιδομάτων ανεργίας σε επιλέξιμους ανέργους. 
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας λειτουργούν σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με τέσσερα γραφεία εργασίας στις Επαρχίες 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και 2 υπογραφείς στο Παραλίμνι και 
την Πόλη. Στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, οι αιτούντες εργασία επικουρούνται 
στην εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης μέσω των υπηρεσιών εγγραφής και 
τοποθέτησης, καθώς και μέσω της παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού και 
παροχής συμβουλών σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης. 
Ενηµερώνονται εpiίσης για τους όρους και τις piροϋpiοθέσει αpiασχόλησης σε 
διάφορα κράτη µέλη. 
— Για τα επαγγέλματα. 
 
7.2 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων της Κύπρου 
Το HRDA εφαρμόζει διάφορα προγράμματα κατάρτισης για την κάλυψη των 
αναγκών αυτών. 
 
7.3. Οργανισµοί Ιδιωτικής Απασχόλησης 
Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης στην Κύπρο. Μερικά από αυτά 
ειδικεύονται στην εύρεση θέσεων εργασίας είτε σε ντόπιους είτε σε ξένους που 
επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. 
Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων απασχόλησης ρυθμίζεται από τον 
νόμο αριθ. 126(I)/2012 του Ιδιωτικού Οργανισμού Απασχόλησης. 
«Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως διαμεσολαβητής για την 
απασχόληση των ατόμων που είναι διαθέσιμα για εργασία, με σκοπό την άμεση ή 
έμμεση αμοιβή/αμοιβή/λοιπές επιβαρύνσεις ή χωρίς επιβάρυνση, πρέπει να λάβει 
άδεια λειτουργίας ενός τέτοιου ιδρύματος από την αρμόδια αρχή η οποία είναι 
διευθυντής του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με το νόμο του ιδιωτικού οργανισμού 
απασχόλησης, ο εργοδότης του ιδιωτικού οργανισμού απασχόλησης δεν επιβάλλει 
καμία επιβάρυνση στον εργαζόμενο με σκοπό την αναζήτηση εργασίας, την 
τοποθέτηση και τη διατήρηση της απασχόλησης».Η αμοιβή του γραφείου 
απασχόλησης προέρχεται αποκλειστικά από την πλευρά του εργοδότη. 
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8. Απαραίτητα προσόντα και NQF 
Οι σύμβουλοι των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης πρέπει να διαθέτουν τα 
ακόλουθα προσόντα: 
· Κατοχή πτυχίου με τίτλο Ανθρώπινου Δυναμικού, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, 
κοινωνικής εργασίας, διοίκησης επιχειρήσεων ή σχετικού πτυχίου, 
· Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, 
· Η αρχική εκπαίδευση διαρκεί 80 ώρες για: 
Α. Νόμοι για την απασχόληση και την εργασία 
Β. Αγορά εργασίας 
γ. Υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς για τους ανέργους 
δ. Αποτελεσματική επικοινωνία 
ε. Τεχνικές συνέντευξης και διαπραγμάτευσης 
ΣΤ. Τεχνικές προσωπικής αξιολόγησης 
Ζ. Τεχνικές Συμβουλευτικής και Παιχνίδι ρόλων 
Σύμφωνα με το Κυπριακό Νόμο, υπεύθυνο για τη λειτουργία του Ιδιωτικού 
Ο Οργανισμός Απασχόλησης πρέπει να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: 
· Αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο ή πανεπιστημιακό τίτλο σε ένα από τα θέματα 
που αναφέρονται στο 
το άρθρο 8 του Νόμου, 
· Αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο ή πανεπιστημιακό τίτλο σε θέματα εκτός εκείνων 
αναφέρεται στο άρθρο 8 του Νόμου και του μεταπτυχιακού τίτλου σε ένα από τα 
θέματα 
αναφέρεται στο άρθρο 8, 
· Αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο, πανεπιστημιακό τίτλο ή μεταπτυχιακό τίτλο σε 
θέμα διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 8 και έχει 
παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με το εργατικό δίκαιο που 
οργανώνεται από την αρμόδια αρχή, 
· Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική εμπειρία, έχει παρακολουθήσει 
κατάρτιση 
πρόγραμμα σχετικά με το δίκαιο απασχόλησης/εργασίας που οργανώνεται από την 
αρμόδια αρχή 
και πέρασε τη σχετική εξέταση. 
Όταν ο Οργανισμός ασχολείται με την πρόσληψη διευθυντικών/επαγγελματιών 
το προσωπικό, στη συνέχεια, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία 
του Οργανισμού πρέπει να διαθέτει 
πανεπιστημιακό δίπλωμα, όπως αναφέρεται στο A-c ανωτέρω ή σε περίπτωση δ) 
έχει τρία (3) έτη 
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σχετική εμπειρία στην τοποθέτηση διευθυντικού/επαγγελματικού προσωπικού. 
Ωστόσο, οι σύμβουλοι απασχόλησης είτε στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 
είτε στους ιδιωτικούς οργανισμούς απασχόλησης δεν χρειάζεται να διαθέτουν 
επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας τους. Δεδομένου ότι το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων έχει θεσπιστεί αλλά δεν είναι πλήρως λειτουργικό, δεν 
έχει ακόμη εκχωρηθεί ένα επίπεδο EQF/NQF. 
 


