
WBL GUARANTEE

4 °  B I U L E T Y N

A PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP FOR
GUARANTEEING QUALITY OF WORK BASED LEARNING

Kurs online w zakresie szkolenia trenerów zatrudnionych w
firmach; 
Podręcznik do celów szkolenia trenerów w placówkach
edukacyjnych.

W lipcu 2020 r., po międzynarodowym testowaniu rezultatów,
w którym uczestniczyło około 80 przedstawicieli instytucji
szkoleniowych / agencji zatrudnienia / urzędów pacy oraz 45
trenerów zatrudnionych w MŚP we Włoszech, Hiszpanii i na
Cyprze, prace nad metodologią WBL Guarantee zostały
zakończone.
WBL Guarantee to projekt koordynowany przez Regione Lazio,
w ramach którego opracowano profesjonalny profil trenera
wewnątrzzakładowego i opiekuna organizacji wysyłających, z
zamiarem wzmocnienia jakości uczenia się w miejscu pracy
(ang. work-based learning, WBL).

Konferencja Końcowa projektu, która odbyła się 20 sierpnia
2020 r. w Rzymie w siedzibie partnera projektu ERIFO i była
transmitowana równolegle na platformie wirtualnej,
przedstawiła publiczności główne rezultaty prac:



zaprojektować ścieżki WBL w oparciu o
efekty uczenia się, powiązane z profilem
zawodowym, tak aby doświadczenie
zdobyte w miejscu pracy było weryfikowalne
lub przydatne do kontynuowania nauki;
wspierać pracowników zdobywających
szkolenie w miejscu pracy w zbieraniu
poświadczeń nowo nabytej wiedzę;
skutecznie zarządzać relacjami z
pracownikami dzięki określonym technikom
i strategiom mentoringowym.

Oba kursy są dostępne w języku włoskim,
angielskim, hiszpańskim i greckim na
stronie projektu pod następującym linkiem:
https://wbl.erasmus.site/

W połączeniu z międzynarodowym raportem z
badań i analiz oraz podręcznikiem zawierającym
zalecenia mające na celu promowanie wpływu i
możliwości przenoszenia opracowanych
rezultatów, dwa kursy szkoleniowe stanowią
podstawę metodologii WBL Guarantee,
zapewniając trenerom zatrudnionym w firmach
nowe narzędzia i umiejętności, aby być
zdolnym:



Oprócz umiejętności
charakterystycznych dla
Konsorcjum obejmującego wiele
podmiotów, podstawową rolę w
powodzeniu projektu zapewniła
stała mobilizacja dużej liczby
interesariuszy: około 45
przedstawicieli świata biznesu, 85
przedstawicieli organizacji
szkoleniowych / usługowych, a 60
użytkowników końcowych wzięło
udział w badaniach lub testowaniu
rezultatów; 39 przedstawicieli
grup docelowych projektu było
zaangażowanych w prace tzw.
Narodowej Grupy WBL , komitetu
konsultacyjnego wspierającego
partnerstwo w ewaluacji
rezultatów;
130 uczestników wzięło także
udział w wydarzeniach
upowszechniających, które
odbyły się w trzech krajach
partnerskich.

Liczby

Sukces testowania, potwierdzony
zainteresowaniem na szczeblu międzynarodowym
i pozytywnymi odpowiedziami zebranymi od
wszystkich zaangażowanych grup, jest
zwieńczeniem trzyletniej pracy partnerstwa
projektowego, w skład, którego wchodzi
sojusz organizacji publicznych (Lazio Region,
Cyprus Productivity Center, Andalucia
Emprende), świat biznesu (Cypryjska Izba
Handlowo-Przemysłowa, Confartigianato
Imprese Lazio, Femeval) oraz instytucji
dostarczających szkolenia zawodowe (ERIFO,
FyG, MMC). W Konsorcjum znalazł się również
niemiecki przedstawiciel, University
of Applied Sciences at Work (HdBA Mannheim)
oraz partner ICT z Polski, firma
Danmar Computers.



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

2. Confartigianato imprese Lazio
(Włochy)

3. Instalofi Levante SL (Hiszpania)

4. Federacion Empresarial
Metalurgica Valenciana:
FEMEVAL (Hiszpania)

5. Andalucia Emprende
(Hiszpania)

6. M.M.C Management Center Ltd
(Cypr)

7. Cyprus Chamber of Commerce
and Industry (Cypr)

8. Cyprus productivity centre
(Cypr)

9. HOCHSCHULE DER
BUNDESAGENTUR FUE
ARBEIT: HdBA (Niemcy)

10. DANMAR COMPUTERS SP ZOO
(Polska)

Projekt

WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202 -006161)
to trzyletni projekt, który był finansowany w
ramach programu Erasmus + KA2.

Koordynator: REGIONE LAZIO - DIREZIONE
REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,

RICERCA E LAVORO (Włochy)

Partnerzy

Aby dowiedzieć się więcej o
projekcie, odwiedź stronę:

https://wbl.erasmus.site/


