
PUBLIC-PRIVATE
ALLIANCE TO
GUARANTEE
QUALITY OF WORK
BASED LEARNING 

- Program nauczania dla trenerów 
pracujących w MŚP: Konsorcjum zaprojektuje 
oraz przetestuje otwarty kurs online (MOOC) 
skierowany do trenerów pracujących w 
firmach, zwiększając ich poziom umiejętności 
w pracy z osobami pobierającymi szkolenia w 
miejscu pracy.

-- Program nauczania dla doradców 
zawodowych: Konsorcjum zaprojektuje oraz 
przetestuje zestaw narzędzi dla pracowników 
instytucji szkolenia zawodowego/publicznych 
oraz agencji pośrednictwa pracy, aby 
dostarczyć im nowych umiejętności dla 
tworzenia oraz zarządzania ścieżkami 
uczenia się w miejscu prauczenia się w miejscu pracy i w kolejnym 
etapie uznawanie oraz walidację nabytych 
tą drogą kompetencji.

• Curriculum programme for “In-Company 
Tutors”: the partnership will create and 
test a Massive Open Online Course 
(MOOC) for tutors working in 
companies, increasing the level of their 
performances in dealing with WBL users. 

• Curriculum programme for “Job 
CounselloCounsellors”: the partnership will create 
and test a resource pack for individuals 
working in VET centers/employment 
agencies and public authorities, 
providing them with new skills in the 
design and management of WBL 
pathways and skills’ recognition and 
vvalidation.  
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WHAT IS 
WBL GUARANTEE

cel PROJEKT
Celem projektu WBL GUARANTEE 
jest zaprojektowanie, opracowanie 
i zatwierdzenie dwóch 
programów nauczania 
wspierających rozwój zawodowy 
trenerów pracujących w MŚP oraz 
doradców zawodowych,
sektora publicznego i sektora publicznego i 
prywatnego, stosujących praktyki 
uczenia się w miejscu pracy (WBL; 
ang. work-based learning) w 
Europie.

Trenerzy oraz doradcy zawodowi, 
którzy pracują ze 
stażystami/praktykantami w miejscu 
ich pracy, zwiększą swoje 
umiejętności oraz kompetencje 
podczas nabywania wiedzy, którą 
wykorzystają w pracy z osobami 
poszukująposzukującymi pracy, kursantami 
oraz stażystami/praktykantami, 
poprawiając skuteczność 
doświadczeń w kontekście uczenia 
się w miejscu pracy, zarówno dla 
beneficjentów, jak i 
zaangażowanych firm.

Projekt WBL GUARANTEE jest 
współfinansowany ze środków UE 
programu Erasmus+ i koordynowany
przez partnera 
REGIONE LAZIO z Włoch. 

Nad pNad projektem WBL Guarantee 
pracuje 11 organizacji, 
reprezentanci 5 krajów UE, Włoch, 
Cypru, Hiszpanii, Niemiec oraz Polski. 
Projekt rozpoczął się we wrześniu 
2017 roku i potrwa do sierpnia 
2020 roku (36 miesięcy).

target
Trainers, tutors and counsellors 
working with WBL users 
(apprentices/trainees) will be able 
to enhance their skills and 
capabilities, acquiring new 
knowledge that will be 
incorporated into their work with 
job seejob seekers, learners and 
apprentices/trainees to improve 
the effectiveness of the WBL 
experiences, both for users and for 
companies.

WBL GUARANTEE project will 
design, develop and pilot two 
curriculum programmes for the 
professional development of 
“in-company tutors” and “job 
counsellors/professionals” 
working with WBL schemes in 
EuEurope. 

the Project
WBL GUARANTEE is funded by 
INAPP with Erasmus+ program 
funds and coordinated by 
REGIONE LAZIO. The partnership 
involves 11 organizations 
coming from 5 different EU 
countries, Italy, Cyprus, Spain, 
GeGermany and Poland. It started 
on September 2017 and will last 
until August 2020, for a total of 
36 months. 

O CZYM JEST WBL 
GUARANTEE?


