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ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

το Διαδικτυακό Πρόγραμμα για την συνεχή εκπαίδευση
των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών; 
το Εγχειρίδιο για τη Συνεχή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (διατίθεται επίσης για ηλεκτρονική μάθηση).

Τον Ιούλιο του 2020, στο τέλος μιας διεθνούς πιλοτικής
δραστηριότητας στην οποία συμμετείχαν περίπου 80
εκπρόσωποι φορέων κατάρτισης/υπηρεσιών απασχόλησης/
κέντρων απασχόλησης και 45 εκπαιδευτών εταιρειών στην
Ιταλία, την Ισπανία και την Κύπρο, έχει οριστικοποιηθεί η
ανάπτυξη της μεθοδολογίας του WBL Guarantee.Το WBL
Guarantee είναι ένα έργο που συντονίζεται από την Regione
Lazio, το οποίο έχει αναπτύξει το επαγγελματικό και
εκπαιδευτικό πρότυπο του προφίλ του εκπαιδευτή της
εταιρείας και του εκπαιδευτή φορέων κατάρτησης, με
στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της μάθησης με βάση την
εργασία (WBL).

Το τελικό Συνέδριο του έργου, που πραγματοποιήθηκε στις 20
Αυγούστου 2020 στα κεντρικά γραφεία της ERIFO στη Ρώμη και
μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε εικονική πλατφόρμα, παρουσίασε τα
κύρια αποτελέσματα του έργου στο κοινό:



τον σχεδιασμό μονοπατιών WBL με βάση τα
μαθησιακά αποτελέσματα, που σχετίζονται
με ένα επαγγελματικό προφίλ, ώστε η
εμπειρία που αποκτήθηκε στον χώρο
εργασίας να πιστοποιηθεί ή να
χρησιμοποιηθεί για τη συνέχιση των
σπουδών τους.
Την υποστήριξη στους χρήστες WBL για τη
συλλογή στοιχείων για την υποστήριξη της
αποκτηθείσας μάθησης.
Την αποτελεσματική διαχείριση της
σχέσης με το χρήστη, χάρη σε
υγκεκριμένες τεχνικές και στρατηγικές
καθοδήγησης.

Και τα δύο μαθήματα είναι διαθέσιμα στα ιταλικά,
αγγλικά, ισπανικά και ελληνικά
στην ιστοσελίδα του έργου στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://wbl.erasmus.site/

Συνοδευόμενο από διεθνή Έκθεση Έρευνας και
Ανάλυσης και το Εγχειρίδιο Κληρονομιάς, εγχειρίδιο
πολιτικών συστάσεων που αποσκοπούν στην
προώθηση του αντίκτυπου και της δυνατότητας
μεταφοράς των σχεδιασμένων προϊόντων, τα δύο
Μαθήματα Εκπαίδευσης αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της μεθοδολογίας του WBL Guarantee, παρέχοντας
στους εκπαιδευτές των θεμάτων που προτείνουν
νέα εργαλεία και δεξιότητες για:



Εκτός από τις δεξιότητες που είναι
εγγενείς σε μια κοινοπραξία
πολλαπλών παραγόντων, ένας
θεμελιώδης ρόλος για την επιτυχία
του WBL Guarantee,
εξασφαλίστηκε από τη συνεχή
κινητοποίηση μεγάλου αριθμού
ενδιαφερομένων:
περίπου 45 εκπρόσωποι από τον
επιχειρηματικό κόσμο, 85
εκπρόσωποι από οργανισμούς
κατάρτισης/υπηρεσίας για την
εργασία και 60 τελικοί χρήστες
συμμετείχαν σε δραστηριότητες
πλοήγησης έρευνας ή
προϊόντων·39 εκπρόσωποι των
σχετικών ομάδων για το έργο
συμμετείχαν στις
δραστηριότητες της Εθνικής
Ομάδας της Συμμαχίας του WBL,
μιας συμβουλευτικής επιτροπής
που υποστήριξε την εταιρική
σχέση κατά την επανεξέταση των
προϊόντων·130 συμμετέχοντες
έλαβαν επίσης μέρος σε
εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού
που πραγματοποιήθηκαν σε
τρεις από τις χώρες εταίρους.

Οι αριθμοί

Η επιτυχία των πιλοτικών δραστηριοτήτων, που
επιβεβαιώνεται από το ενδιαφέρον
που επιδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο και από τις
θετικές απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από
όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες, κορυφώνει τα τρία
χρόνια της συνεργασίας του έργου, αποτελούμενη
από μια συμμαχία δημόσιων οργανισμών
(Regione Lazio, Κέντρο Παραγωγικότητας
Κύπρου, Andalusia Emprende), τον επιχειρηματικό
κόσμο (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο, Confartigianato Imprese Lazio,
Femeval), το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης
(ERGY, FMFO)Το Γερμανικό Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Εργασία
(HdBA Mannheim) και ένας εταίρος ICT από την
Πολωνία, Danmar, συμμετείχαν επίσης στην
κοινοπραξία.



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

2. Confartigianato imprese Lazio
(Ιταλία)

3. Instalofi Levante SL (Ισπανία)

4. Federacion Empresarial
Metalurgica Valenciana: FEMEVAL
(Ισπανία)

5. Andalucia Emprende (Ισπανία)

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

7. Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κύπρος)

8. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
(Κύπρος)

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

10. Danmar COMPUTERS SP ZOO
(Πολωνία)

Το έργο

Το WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202-
006161) ήταν ένα τριετές πρόγραμμα που
χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό
INAPP μέσω πόρων Erasmus + KA2.

Συντονιστής έργου: REGIONE LAZIO –
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,

FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Εταίροι του έργου

Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε το  

https://wbl.erasmus.site/


