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1. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ WBL GUARANTEE 
    

Ο κύριος στόχος του έργου «WBL GUARANTEE – Public-Private Alliance» ήταν 
να συμβάλει στην υποστήριξη της μάθησης της εργασίας, βελτιώνοντας τις 
δεξιότητες των διδασκόντων που συμμετέχουν στα μαθήματα που βασίζονται 
στον τομέα της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να υπάρχει 
καλύτερη ελκυστικότητα.  
Επίκεντρο του έργου ήταν οι δραστηριότητες του WBL που δεν συμμετείχαν 
στην εκμάθηση τυπικών μαθημάτων. Το έργο έχει πειραματιστεί με μια νέα 
μεθοδολογία για την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και την απόκτηση 
πιστοποιητικού μάθησης.  
 
Τα κύρια αποτελέσματα από την Εγγύηση WBL: 

1) Η μελέτη σχετικά με τα συστήματα WBL που υιοθετήθηκαν στις χώρες 
εταίρους της κοινοπραξίας με στόχο τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται από τα προφίλ που είναι αρμόδια για τη διαχείριση 
των συσκευών. Η έρευνα βασίζεται σε ποσοτική ανάλυση 
(ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους, 
ασκούμενους και μαθητευόμενους – εκπαιδευτές επιχειρήσεων και 
οργανισμών κατάρτισης) και σε ποιοτική ανάλυση των νομικών 
διατάξεων που υιοθετούνται σε κάθε χώρα. Από τη μελέτη προέκυψε 
ένας χάρτης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάληψη του 
ρόλου του δασκάλου, τόσο στις επιχειρήσεις υποδοχής όσο και στους 
οργανισμούς κατάρτισης. 
 

2) Η ανάπτυξη και δοκιμή ενός προγράμματος κατάρτισης για 
επαγγελματίες δασκάλους (ΜΜΕ), με τηλεφορτώσιμα έντυπα σε όλες 
τις γλώσσες της κοινοπραξίας. Το μάθημα αναπτύχθηκε για 
απομακρυσμένη χρήση, MOOC, με σχολιασμένες διαφάνειες στις 
διάφορες γλώσσες της εταιρικής σχέσης, καθώς και δοκιμασμένη και 
επικυρωμένη, μέσω πιλοτικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε 
από επαρκή αριθμό καθηγητών της εταιρείας. Το μάθημα επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία για 
την παρακολούθηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της μετέπειτα πιστοποίησης, καθώς και για την 
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ανάπτυξη αποτελεσματικών σχέσεων καθοδήγησης, τόσο για τους 
χρήστες του WBL όσο και για την ίδια την εταιρεία. 

3) Η ανάπτυξη και δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών για δασκάλους 
φορέων κατάρτισης ή/και απασχόλησης, οι οποίοι λειτουργούν με τα 
προγράμματα WBL, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στον 
σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση της μάθησης. Το 
μάθημα, που σχεδιάστηκε με βάση ένα εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό πρότυπο, συνοδευόταν από ένα κιτ εργαλείων που 
περιείχε τη μεθοδολογία του μαθήματος, τα αποτελέσματα της 
μάθησης, κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή του ίδιου, καθώς και 
βιβλιογραφικό υλικό αναφοράς. Λόγω της πανδημίας Covid 19 – στην 
ιταλική έκδοση ήταν επίσης διαθέσιμη για χρήση σε FAD, με σύγχρονη 
διδασκαλία. Το μάθημα μεταφέρει μεθοδολογικές δεξιότητες στους 
δασκάλους των φορέων που προτείνουν να σχεδιάσουν, να 
εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν μονοπάτια WBL βασισμένα σε 
σαφείς και μετρήσιμους στόχους/αποτελέσματα μάθησης, καθώς και σε 
τυποποιημένα εθνικά προφίλ, προκειμένου να αυξηθεί η εγγύηση ότι 
μπορούν – σε ένα επόμενο βήμα- να ενισχυθούν μέσω μιας διαδικασίας 
πιστοποίησης δεξιοτήτων. Το μάθημα επικυρώθηκε μέσω πιλοτικής 
δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα της COVID 19 
– επίσης σε απομακρυσμένη λειτουργία. 
 
Η ανάπτυξη και δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών για δασκάλους 
φορέων κατάρτισης ή/και απασχόλησης, οι οποίοι λειτουργούν με τα 
προγράμματα WBL, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στον 
σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση της μάθησης. Το 
μάθημα, βασισμένο στην εκπαίδευση και το επαγγελματικό επίπεδο, 
συνοδεύτηκε από ένα κιτ εργαλείων που περιείχε τη μεθοδολογία του 
μαθήματος, τα αποτελέσματα της μάθησης, τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την παράδοσή του, καθώς και το βιβλιογραφικό υλικό 
αναφοράς. Λόγω της πανδημίας Covid 19 – στην ιταλική έκδοση ήταν 
επίσης διαθέσιμη για χρήση σε FAD, με σύγχρονη διδασκαλία. Το 
μάθημα μεταφέρει μεθοδολογικές δεξιότητες στους δασκάλους των 
φορέων που προτείνουν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να 
παρακολουθήσουν μονοπάτια WBL βασισμένα σε σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους/αποτελέσματα μάθησης, καθώς και σε 
τυποποιημένα εθνικά προφίλ, προκειμένου να αυξηθεί η εγγύηση ότι 
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μπορούν – σε ένα επόμενο βήμα- να ενισχυθούν μέσω μιας διαδικασίας 
πιστοποίησης δεξιοτήτων. Το μάθημα επικυρώθηκε μέσω πιλοτικής 
δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε, ως αποτέλεσμα της COVID 19 
– επίσης σε απομακρυσμένη λειτουργία. 
 
4) Αυτός ο οδηγός για την εφαρμογή ποιοτικών μονοπατιών WBL, 
αναπτύχθηκε με βάση τις συνεισφορές όλων των εταίρων, ο οποίος 
περιέχει προτάσεις για τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς 
της μεθοδολογίας εγγύησης του WBL σε άλλα πλαίσια και χώρες, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση των προϊόντων που 
πραγματοποιούνται και να τονωθεί ένας θεσμικός προβληματισμός για 
το μέλλον της μάθησης βασισμένη στην εργασία. 
 
Ο οδικός χάρτης του WBL που προέκυψε από τη Δημόσια-Ιδιωτική 
Συμμαχία για την Ποιότητα στην Εργασία Βάση Μάθησης Συνοψίστηκε 
σε ένα διαφημιστικό που σε λίγα δευτερόλεπτα αναφέρει τα βήματα 
που θεωρούνται απαραίτητα από όλες τις χώρες εταίρους του έργου 
που θεωρούν απαραίτητα για την ενίσχυση των εμπειριών του WBL, 
που δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες μαθησιακές διαδρομές (https: 
//www.youtube.com/watch?v=hXpZ9WRDSzU&feature=youtu.be--
).https://www.youtube.com/watch?v=hXpZ9WRDSzU&feature=youtu.be-- 

 
— Η σειρά: 
• να καταστήσουν τις εμπειρίες του WBL, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε 
επίσημες δραστηριότητες μάθησης, από τις διαδρομές που 
πραγματοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο του τοπικού πλαισίου (περιφερειακό 
ή εθνικό) σε μια ευκαιρία χωρίς εθνικούς φορείς και για όλους τους πολίτες, 
• απο μια εμπειρία χωρίς να να επικυρωθεί η εκπαίδευση μέχρι μια εμπειρία 
από την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της εκπαίδευσης, 
• απο μια εμπειρία με μη-ειδικευμένο εκπαιδευτή, σε μια εμπειρία με την 
καθοδήγηση από ένα ειδικευμένο εκπαιδευτή, βασισμένο στο γερμανικό 
μοντέλο. 
• από μια εμπειρία που ρυθμίζεται μόνο από τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ σε μια 
διαδρομή όπου οι εθνικές νομικές διατάξεις ενσωματώνονται και 
συντονίζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως η διεθνική κινητικότητα, 
επίσης ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με νομική αξία. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hXpZ9WRDSzU&feature=youtu.be--
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το χρονικό πλαίσιο που θα καταστήσει δυνατή αυτή τη μετατροπή θεωρείται 
από την Κοινοπραξία περίπου 15 χρόνια. 
Τα κύρια βήματα: 
1. Δημιουργία εθνικού ή/και τοπικού ρεπερτορίου επαγγελματικών 

προσόντων, ως πλαίσιο αναφοράς για την πιστοποίηση ικανοτήτων 
2. Θεσμός εθνικού ή/και τοπικού συστήματος πιστοποίησης επίσημων, 

άτυπων και μη τυπικών επαγγελματικών προσόντων 
3. Αναγνώριση φορέων και επαγγελματιών που διαθέτουν τα προσόντα για 

την αναγνώριση δεξιοτήτων 
4. Ένταξη του τίτλου WBL Καθηγητή στο εθνικό ή/και τοπικό ρεπερτόριο 

επαγγελματικών προσόντων ή/και από άλλες αρχές του επιχειρηματικού 
συστήματος 

5. Ενσωμάτωση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας για την 
υποστήριξη του WBL με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
νεολαίας και αθλητισμού (ERASMUS +), προκειμένου να αναγνωριστούν 
νομίμως οι εμπειρίες του WBL.  
6. Ανασκόπηση του κανονιστικού πλαισίου του WBL, με στόχο την εισαγωγή 
του προφίλ του Καθηγητή και τον καθορισμό σχεδίων διαμόρφωσης με στόχο 
την επικύρωση της μάθησης 
7. Προσδιορισμός, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάλληλων 
οικονομικών πόρων για την υποστήριξη οργανισμών κατάρτισης/παρόχων ΕΕΚ 
κατά την εφαρμογή επαγγελματικών και νομικώς αναγνωρισμένων 
μονοπατιών WBL 
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Στόχοι που έχουν επιτευχθεί σε κάθε χώρα IT CY ES DE 
Δημιουργία εθνικού ή/και τοπικού ρεπερτορίου επαγγελματικών προσόντων, ως 
πλαίσιο αναφοράς για την πιστοποίηση ικανοτήτων  

 
  

Θεσμός εθνικού ή/και τοπικού συστήματος πιστοποίησης επίσημων, άτυπων και μη 
τυπικών επαγγελματικών προσόντων     
Αναγνώριση ινστιτούτων/κέντρων και επαγγελματιών διαπιστευμένων για την 
αναγνώριση ικανοτήτων     
Ένταξη του τίτλου WBL Καθηγητή στο εθνικό ή/και τοπικό ρεπερτόριο 
επαγγελματικών προσόντων ή/και από άλλες αρχές του επιχειρηματικού συστήματος    

 
Ενσωμάτωση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας για την υποστήριξη του WBL 
με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού 
(ERASMUS +), προκειμένου να αναγνωριστούν νομίμως οι εμπειρίες του WBL. 

    

Ανασκόπηση του κανονιστικού πλαισίου του WBL, με στόχο την εισαγωγή του προφίλ 
του Καθηγητή και τον καθορισμό σχεδίων διαμόρφωσης με στόχο την επικύρωση της 
μάθησης 

    

Προσδιορισμός, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάλληλων οικονομικών πόρων 
για την υποστήριξη οργανισμών κατάρτισης/παρόχων ΕΕΚ κατά την εφαρμογή 
επαγγελματικών και νομικώς αναγνωρισμένων μονοπατιών WBL 
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2. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ WBL 
 
Το WBL έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει στους εργοδότες διάφορα οφέλη: 
 

- Βελτίωση της παραγωγικότητας.Από τις περισσότερες ευρωπαϊκές 
μελέτες προκύπτει ότι το WBL έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
παραγωγικότητα, ακόμη και αν η εκτιμώμενη απόδοση των 
επενδύσεων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά (εκπαιδευτική 
αποδοτικότητα).Σε ορισμένες μελέτες, οι εργοδότες που έχουν 
προσλάβει εκείνους που είχαν προηγουμένως λάβει μέρος σε 
προγράμματα WBL λένε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι απαιτούν λιγότερη 
κατάρτιση, η απόδοσή τους είναι καλύτερη και οι ικανότητές τους 
μεγαλύτερες από αυτές που κατέχουν άλλοι «επιλεγμένοι» άνθρωποι. 
 

- Βελτίωση της διαδικασίας πρόσληψης.Το WBL επιτρέπει στους ίδιους 
τους εργοδότες να κατανοήσουν εάν οι συμμετέχοντες έχουν τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

- Βελτίωση της εταιρικής εικόνας.Σύμφωνα με πολλές μελέτες, σε 
ορισμένες χώρες οι εργοδότες πιστεύουν ότι η συμμετοχή σε 
προγράμματα WBL βελτιώνει τη φήμη της εταιρείας. 

 
- Το WBL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική στρατηγική για 

τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των αρμόδιων εργαζομένων μέσω 
επενδύσεων στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό.Στη Γερμανία, μια 
έρευνα που διεξήχθη σε 15.000 επιχειρήσεις έδειξε ότι η μαθητεία 
αντιπροσωπεύει, για έξι στις δέκα επιχειρήσεις, ένα πολύ σημαντικό 
μέσο για την κάλυψη της μελλοντικής ανάγκης για προσωπικό. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η μαθητεία επιτρέπει στους 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 
αντιμετωπίσουν απροσδόκητα προβλήματα και πραγματικές 
καταστάσεις εργασιακής ζωής. 
 

- Εξειδικευμένες δεξιότητες, τεχνικές δεξιότητες και σιωπηρές 
γνώσεις.Το WBL αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματική μέθοδο για την 
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ανάπτυξη επαγγελματισμού, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή έναν συγκεκριμένο χώρο 
εργασίας. Λόγω της στενής συσχέτισης μεταξύ της μάθησης, των 
πραγματικών δραστηριοτήτων εργασίας και της φύσης των μηχανισμών 
στους οποίους βασίζεται το WBL (μάθηση μέσω παρατήρησης και 
πρακτικής), η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα που διεξάγεται συμβαδίζει με την 
απόκτηση σιωπηρής γνώσης (γνώσης και διαδικαστικών γνώσεων) 
τυπικών για κάθε επάγγελμα, τόσο ακαδημαϊκών όσο και μη 
ακαδημαϊκών. 

 
- Εγκάρσιες δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις.Οι τεχνικές δεξιότητες 

από μόνες τους δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς στην τρέχουσα αγορά 
εργασίας. Οι κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες (επικοινωνία, 
ομαδική εργασία και η ικανότητα να σχετίζονται με τους πελάτες), 
γενικές δεξιότητες (προγραμματισμός και δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, όπως η επιχειρηματικότητα, η βαθιά κίνητρα και η 
ετοιμότητα να αναλάβουν κινδύνους) είναι σήμερα πιο σημαντικές από 
ποτέ. Πολλές από αυτές τις δεξιότητες είναι δύσκολο να αναπτυχθούν 
εκτός του πραγματικού κόσμου της εργασίας, όπως συμβαίνει για 
παράδειγμα στη στάση απέναντι στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 
της ικανότητας ανάληψης ευθύνης, της τήρησης προθεσμιών και της 
γνώσης του τρόπου δράσης ανάλογα με την κατάσταση. Οι βασικές 
αρμοδιότητες (επικοινωνία, ομαδική εργασία και η ικανότητα να 
σχετίζονται με τους πελάτες) γίνονται όλο και πιο σημαντικές στη 
σημερινή αγορά εργασίας. Το WBL έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την 
αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών, 
δεδομένου ότι δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να 
επιδείξουν τις δεξιότητες τους, να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και 
να επιλύσουν προβλήματα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
εργασίας. 

 
- Η κοινωνικοποίηση και το κίνητρο. Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών 

μας δείχνει ότι το WBL, εκτός από τη διευκόλυνση της απόκτησης 
τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, είναι επίσης σε θέση να 
παράσχει τις προϋποθέσεις για την προώθηση της κοινωνικοποίησης 
εντός του εργασιακού περιβάλλοντος. 
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Στην Ιταλία, την Ισπανία και την Κύπρο, ο ρόλος του δασκάλου μπορεί να 

καλυφθεί από τον ίδιο εργοδότη, εάν διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ή 
από άτομο που ασκεί εργασιακές δραστηριότητες συμβατές με εκείνες του 
μαθητευόμενου ή/και του ασκούμενου, με επαρκή επαγγελματική εμπειρία 
στον τομέα, σε συμβατικό επίπεδο ίσο ή μεγαλύτερο από εκείνο του χρήστη 
του WBL. 

 
Τα κύρια καθήκοντα των διδασκόντων: 

 
— Φροντίδα και υποδοχή του μαθητευόμενου στην εταιρεία.Είναι η πιο 
«ευαίσθητη» στιγμή κατά την οποία ο νέος μπαίνει στην εταιρεία, τα πρώτα 
βήματα σε ένα περιβάλλον άγνωστο σε αυτόν και είναι θεμελιώδες για το 
ευνοϊκό αποτέλεσμα της μελλοντικής του πορείας να υποστηρίζεται άμεσα 
από μια επαγγελματική φιγούρα που καλύπτει το ρόλο του δασκάλου. Ο 
πρώτος αντίκτυπος με μια νέα κατάσταση, στην πραγματικότητα, επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό τη στάση και τις συνθήκες τόσο προσωπικής όσο και 
επαγγελματικής συμπεριφοράς. Είναι επίσης η στιγμή κατά την οποία 
αρχίζετε να εγκαθιδρύετε τη σχέση με τον παιδαγωγό, μια θεμελιώδη 
φιγούρα για τους νεοπροσληφθέντες ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τόσο 
πώς λειτουργεί ο κόσμος της εργασίας όσο και τους συγκεκριμένους 
επαγγελματικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να 
μάθουν την επαγγελματική δεξιότητα και πώς να το κάνουν. «Μετακινήσεις» 
στο χώρο εργασίας, μέσα από τις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες» (σχετικές, 
κοινωνικές, κινητικές δεξιότητες). 
 
— Σχεδιασμός του μαθήματος εκπαίδευσης στην εταιρεία.Στη φάση αυτή, ο 
δάσκαλος της επιχείρησης καλείται να συνοδεύσει τις μαθησιακές διαδρομές 
και να διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης των δεξιοτήτων του 
μαθητευόμενου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου κατάρτισης. 
 
— Καθοδήγηση .Ο παιδαγωγός της επιχείρησης σε αυτή τη φάση έχει το ρόλο 
του διαμεσολαβητή της μάθησης του μαθητευόμενου, υποστηρίζοντάς τον 
επίσης σε επίπεδο πληροφόρησης και προσανατολισμού σε σχέση με το 
οργανωτικό πλαίσιο της εταιρείας, που αποτελείται από το σύνολο των αξιών, 
των κανόνων, του συστήματος σχέσεων και των μεθόδων οργάνωσης. Κατά τη 
διαδικασία οικοδόμησης, ιδίως σε αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία της 
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διευκόλυνσης της μάθησης, ο Καθηγητής της εταιρείας είναι απαραίτητος. 
Αναλαμβάνει το ρόλο του πράκτορα ικανό να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης του νοήματος που επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να 
μάθει από την εμπειρία. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων, του σχολικού γραφείου και της εργασίας, μέσω 
του κοινού σχεδιασμού και της δημιουργίας τεχνουργημάτων που επιτρέπουν 
την ανταλλαγή γλωσσών και γνώσης σε μια διαδικασία αμοιβαίου 
μετασχηματισμού. Με αυτή την έννοια, ο δάσκαλος της εταιρείας λειτουργεί 
ως ένας μαθησιακός διαμεσολαβητής ικανός να υποδεχθεί και να υποστηρίξει 
τον εκπαιδευόμενο στην οικοδόμηση της γνώσης μέσω διαφορετικών τρόπων 
 
— Η αξιολόγηση της μάθησης.Ο παιδαγωγός πρέπει επίσης να εκφράσει τις 
αξιολογήσεις του για τη μάθηση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, καθώς 
και για την πρόοδο και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο χρήστης του WBL 
κατά τη διαδικασία εισαγωγής και επαγγελματικής ανάπτυξης, για τους 
σκοπούς της σχετικής πιστοποίησης που εκδίδει η εταιρεία. Κατά συνέπεια, ο 
μαθητευόμενος πρέπει να υποβάλλεται περιοδικά σε αξιολόγηση της 
μάθησης του μέσω συγκεκριμένων μορφών αξιολόγησης, δεδομένου ότι 
απαιτείται να αποδείξει πόσο ικανός είναι να εκτελεί καθήκοντα και να 
καλύπτει ένα ρόλο μέσα στην οργάνωση. 
 
 
3. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ WBL – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
 
Το έργο οδήγησε σε δύο κύριες παραγωγές: ένα μάθημα για δασκάλους 
επιχειρήσεων και ένα δεύτερο για δασκάλους γραφείων απασχόλησης. 
 
Αλλά τι είναι το WBL; Μάθηση βασισμένη στην εργασία (WBL) σημαίνει την 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων σε 
επαγγελματικό πλαίσιο, ακολουθούμενη από προβληματισμό σχετικά με τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται. Το WBL προσδιορίζει τις πρακτικές 
κατάρτισης που πραγματοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο και πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον μέσω της συμμετοχής σε ατομικές και συλλογικές 
δραστηριότητες εργασίας. Ο ορισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από το αν οι 
εκπαιδευόμενοι είναι νέοι, ενήλικες, σπουδαστές, άνεργοι ή απασχολούμενοι 
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και είτε αμείβονται είτε όχι. Η μεθοδολογία WBL μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην αρχική κατάρτιση των νέων (IVET: Αρχική επαγγελματική κατάρτιση) και 
στη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων (CVET: Συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση). 
 
Ποια είναι η λειτουργία των μαθημάτων εξειδίκευσης που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου; Αύξηση των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων/καθηγητών της επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την 
ενίσχυση της μη τυπικής μάθησης, ιδίως όταν το WBL δεν ενσωματώνεται σε 
επίσημα μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως στην περίπτωση των 
εξωσχολικών μαθημάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας δεύτερου 
επιπέδου.  
 
Στους τύπους μαθημάτων στα οποία η κατάρτιση δεν αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος ενός προγράμματος σπουδών, αν και αποσκοπεί στον επαγγελματισμό, 
για να οδηγήσει σε διαδικασία ταυτοποίησης, διαφάνειας και επικύρωσης 
των δεξιοτήτων, επίσης για σκοπούς πιστοποίησης, η μάθηση που προκύπτει 
από την εμπειρία του WBL πρέπει να είναι: 
— να αναφέρονται σε επαγγελματικό προφίλ, 
— μετρήσιμα στα αποτελέσματα της μάθησης 
— επαληθεύσιμο μέσω αποδεικτικών στοιχείων. 
Από διαφορετικές απόψεις και με διαφορετικά περιεχόμενα, ανάλογα με το 
κοινό-στόχο (καθηγητές εταιρειών και προτείνοντες καθηγητές ιδρυμάτων), τα 
μαθήματα κατάρτισης που αναπτύσσονται από την WBL GUARANTEE 
παρέχουν γνώσεις και λειτουργικά εργαλεία για την υλοποίηση 3 εγγενών 
διαδικασιών σε κάθε WBL, οι οποίες γίνονται ακόμα πιο σημαντικές σε 
εξωσχολικές ασκήσεις και μαθητείες δεύτερου επιπέδου: 
1. Προσδιορισμός των μαθησιακών στόχων, με σκοπό τον σχεδιασμό 
συνεκτικών και επαφών μάθησης σε μια διαδικασία με στόχο την επικύρωση 
και την αναγνώριση των ανεπίσημων δεξιοτήτων που προκύπτουν από τη 
διαδρομή του WBL 
2. Αξιολογούν και τεκμηριώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα του WBL, με 
σκοπό τη χρήση τους σε μαθήματα εργασίας ή/και κατάρτισης 
3. Διαχείριση της σχέσης καθοδήγησης με αποτελεσματικές τεχνικές και 
εργαλεία. 
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Τα τρία μονοπάτια διερευνήθηκαν και στα δύο μαθήματα κατάρτισης. Στον 
τομέα των διδασκόντων των οργανισμών κατάρτισης, δόθηκε μεγαλύτερη 
έμφαση στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, στον τομέα των εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, τονίστηκε 
ιδιαίτερα ο τομέας των δεξιοτήτων διαχείρισης σχέσεων. 
 
Και τα δύο μαθήματα κατάρτισης παρείχαν γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία 
που επιτρέπουν στους δασκάλους (εταιρείες και υπηρεσίες κατάρτισης και 
απασχόλησης) όχι μόνο να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται μαθήματα που 
έχουν ένα δυνητικά έγκυρο πλαίσιο για σκοπούς πιστοποίησης, αλλά και να 
ενισχύσουν, σε έναν μαθητή του, έξι γνωστικές διαστάσεις, τις οποίες θα 
μπορούσαμε να ορίσουμε αξονικά σε σχέση με τις συγκεκριμένες μονάδες 
ικανότητας που χαρακτηρίζουν τις δύο διαφορετικές διαδρομές. Οι αξονικές 
διαστάσεις, κοινές και στις δύο διαδρομές, ήταν: 
 
1. Αυτογνωσία έτσι ώστε οι χρήστες του WBL, μέσω της διαμεσολάβησης του 
δασκάλου, να μάθουν να ασκούν στον εαυτό τους μια γνωστική δράση σε 
σχέση με την επαγγελματική πρακτική (γνώση εν δράσει). 

Παράδειγμα: 

 Ανάπτυξη μιας διαδικασίας προσοχής στις λεπτομέρειες όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται· 

 Ανάπτυξη της ικανότητας παρακολούθησης των σφαλμάτων και 
εντοπισμός στρατηγικών για την αποφυγή τους· 

 Ανάπτυξη της επίγνωσης των συνεπειών της αποτυχίας «ελέγχου για 
σφάλματα». 

 
2. Αυτοπροσανατολισμός έτσι ώστε οι χρήστες του WBL να είναι σε θέση να 
επεξεργαστούν, επίσης με την υποστήριξη των δασκάλων, τους 
αναπτυξιακούς στόχους της διαδρομής μάθησης τους. 

Παράδειγμα. 

 Υποστηρίζοντας τον χρήστη του WBL για να αποκτήσει επίγνωση του 
πώς οι θεωρητικές γνώσεις γίνονται δεξιότητες σε δράση, στο χώρο 
εργασίας. 

 
3. Ενίσχυση της ταυτότητας, έτσι ώστε οι χρήστες του WBL, με την υποστήριξη 
του δασκάλου, να ενισχύσουν την ταυτότητά τους, εντοπίζοντας τρόπους για 
συνειδητή συμμετοχή τόσο σε δραστηριότητες εργασίας όσο και σε σχέση με 
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διαφορετικά πλαίσια σχέσης. 
— Παράδειγμα: 
ο Χρήση διεγερτικών καταστάσεων για τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας με άλλους συναδέλφους 
ο Προώθηση της αύξησης της ευθύνης του χρήστη του WBL στις 
διαδικασίες κατανομής των καθηκόντων και ανάπτυξης 
συνεργατικών επιδόσεων. 
 

4. Προσωπική ανάπτυξη – έτσι ώστε οι χρήστες του WBL να μάθουν πώς να 
αναπτύξουν μια πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω της 
διαπραγμάτευσης μεσοπρόθεσμων στόχων κατάρτισης με δασκάλους 

Παράδειγμα. 

 Ενισχύοντας την προσωπική ανάπτυξη του χρήστη WBL μέσω του 
μοχλού κινήτρων 

 Πειραματισμός με τα πλεονεκτήματα ενός προσανατολισμού πρακτικής, 
που μπορεί να έχει την αξία της κινητήριου ενίσχυσης. 

 
5. Αυτοαποτελεσματικότητας – έτσι ώστε οι χρήστες του WBL να μάθουν να 
αναπτύσσουν τις δικές τους δυνατότητες ανεξάρτητα 

Παράδειγμα: 

 Εργαζόμενος πάνω στον μοχλό «αυτοαποτελεσματικότητας» για να 
ενισχύσει τον επαγγελματικό ρόλο που αναλαμβάνεται στην εταιρεία 
και τις δεξιότητες που αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις του χρήστη. 

 
6. Σχεδιασμός και επίγνωση της μάθησης τους – έτσι ώστε οι χρήστες του WBL 
να είναι προοδευτικά όλο και πιο ικανοί να ασκούν την ικανότητα δράσης, 
επιδιώκοντας τους στόχους τους μέσω των διαπραγματευτικών σχέσεων. 
Παράδειγμα:  

 Βοηθώντας τον χρήστη να αναλογιστεί τη μάθηση που αποκτήθηκε και 
τη φορητότητά τους σε άλλα πλαίσια, εργασία ή με άλλο τρόπο. 

 Βοηθώντας τον χρήστη να κατανοήσει πώς η εμπειρία που αποκτήθηκε 
σε ένα εργασιακό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης των 
προσωπικών τους δεξιοτήτων.  
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Σημασία των μονάδων ικανότητας - εκπαιδευτικό μάθημα εταιρείας
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Η ανάπτυξη του προγράμματος WBL GUARANTEE ξεκινά από την υπόθεση ότι 
το έργο έχει εκπαιδευτική αξία. Το θεωρητικό πλαίσιο από το οποίο 
ξεκινήσαμε έχει τοποθετήσει την προσέγγιση της ικανότητας στο προσκήνιο 
(Nussbaum, Sen).Η «Δράση – Ικανότητα» (Amartya Sen) πρέπει να νοείται ως 
η ικανότητα κινητοποίησης (ενεργοποίησης) και ενορχηστρώσεων 
(συνδυασμός) των εσωτερικών πόρων που διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν 
μια τάξη ή ένα είδος καταστάσεων (κατάρτιση ή/και εργασία) με έγκυρο 
τρόπο και παραγωγική. 
 
Η δράση της ικανότητας μπορεί να τονωθεί/ενισχύεται από τον παιδαγωγό 
(εταιρεία αλλά και από τον ορ 
γανισμό κατάρτισης) μέσω μιας διπλής δραστηριότητας: 
— Προώθηση της ευαισθητοποίησης των «εσωτερικών πόρων»’ 
— Υποστηρίζοντας τον μαθητή να γίνει «ικανός να θέσει σε κίνηση, να 
ενεργοποιήσει τις προσωπικές ενέργειες με εύκολο τρόπο, να αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες ή τις προκλήσεις που προκύπτουν από καταστάσεις που 
συναντήθηκαν». 
 
Με άλλα λόγια, ο δάσκαλος καλείται να υποστηρίξει τον μαθητή στην 
ανάπτυξη του εαυτού του, ενισχύοντας την αυτοαποτελεσματικότητας και την 
αυτοδιάθεσή του. 
 
Η έννοια της ικανότητας γίνεται η έννοια της «ικανότητας για δράση», διότι 
μέσω της δράσης, δηλαδή μέσω της πρακτικής δραστηριότητας που 
διεξάγεται σε ένα πλαίσιο εργασίας, οι χρήστες του WBL μπορούν να 
ξεκινήσουν μια διαδικασία «ικανότητας-δράσης» που τους οδηγεί να είναι 
ικανοί να δράσουν. 
 
Με τη δράση της ικανότητας εννοούμε «αυτό που οι άνθρωποι είναι 
πραγματικά ικανοί να κάνουν και να είναι, το σύνολο των πραγματικών 
ευκαιριών που ένα άτομο πρέπει να συνειδητοποιήσει τη ζωή του, την 
ελευθερία να είναι σε θέση να επιλέξει μια συμπεριφορά εναλλακτικά προς 
τους άλλους».Ωστόσο, η δράση για την ικανότητα πρέπει επίσης να οδηγήσει 
σε αποτελέσματα, δηλαδή πρέπει να τονώσει μια λειτουργική δράση βάσει 
της οποίας ο καθένας θα υλοποιήσει αποτελεσματικά τις δικές του ελευθερίες 
και δυνατότητες. 
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Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η ζωή στιγμών μάθησης βασισμένης στην 
εργασία σε ένα «ικανοποιητικό» κλειδί σημαίνει συγκεκριμένα τη 
δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης, κοινής συμμετοχής, εργασιακής 
πρακτικής σε σχέση με το περιβάλλον. 
Τα μονοπάτια του WBL μπορούν να αναπτυχθούν στους εμπλεκόμενους 
χρήστες, το πνεύμα πρωτοβουλίας, την προορατική στάση, τη δημιουργική 
σκέψη, την επιχειρηματική ικανότητα, την ικανότητα αποδοχής και 
διαχείρισης του κινδύνου: όλες οι βασικές και στρατηγικές δεξιότητες που 
ενεργοποιούν το άτομο που εκπαιδεύεται. έργα που θέτουν πόρους, 
προτιμήσεις, στάσεις και αξίες σε δράση, ως συνάρτηση των μελλοντικών 
έργων και των επαγγελματικών επιλογών. 
 
Εν κατακλείδι, μια ποιοτική πρακτική πρέπει να προσφέρει στον 
εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να αυξήσει: η ικανότητα αυτοπροσανατολισμού, 
κριτικής σκέψης, συνειδητοποίησης και της ικανότητας να διαχειριστεί 
κάποιος τα λάθη του. 
 
Η εκμάθηση από την πρακτική μπορεί να έχει μια βαθιά και σημαντική αξία, 
όπου η διαδικασία της συνοδείας των λειτουργιών διδασκαλίας γίνεται ένας 
μοχλός ενεργοποίησης για το μαθητή. 
 
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε την κατάρτιση των 
διδασκόντων υπό το πρίσμα αυτό και να ξαναδιαβάσουμε τα θέματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα της εμπειρίας του WBL, κατά τη διάρκεια της οποίας μαθαίνει 
κανείς από την εμπειρία, όπου η μάθηση σημαίνει «μάθηση σκέψης».  
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1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
 
ο χρήστης WBL πρέπει: 
• Μάθηση να είναι – να κάνει ένα έργο τέχνης για να είναι ένας καλός πολίτης 
και όχι μόνο, αλλά και ένας καλός εργαζόμενος. 
• Μάθηση να ζει καλά – (επίσης ευημερία και την ευδαμονική διάσταση). 
• Μάθετε να είστε μαζί – να συμμετέχετε, να μοιράζεστε, να μοιράζεστε 
αμοιβαίες πτυχές της κατάρτισης και της εργασιακής εμπειρίας κάποιου. 
 
Η κατάρτιση και η κατάρτιση ενός δασκάλου είναι θεμελιώδους σημασίας για 
να διασφαλιστεί ότι γνωρίζει πώς να εργάζεται σε μια ομάδα, να μοιράζεται 
ορθές πρακτικές και να διευκολύνει την εκμάθηση του μαθητή. 
 
Η ικανότητα ενός δασκάλου να δράσει είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος με επίκεντρο την επαγγελματική διάσταση. Το 
θέμα δεν είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών συμπεριφορών λειτουργικών στις 
διαδικασίες προσαρμογής των νέων σε εργασιακά πλαίσια (με κάποιο τρόπο 
που έχουν ήδη δοθεί), αλλά η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο 
διδάσκαλος να είναι σε θέση να ενισχύσει την ικανότητα του μαθητή να 
ενεργεί. των νέων με μια γόνιμη συνεργατική εμπειρία μεταξύ επιχειρήσεων 
και εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση όλο και 
περισσότερο στο άτομο, στο «μυαλό» του και στην ικανότητα να αλληλεπιδρά 
σε επαγγελματικές ομάδες αναπτύσσοντας μορφές ανταλλαγής και 
συνεργασίας. 
 
Η ιδιαιτερότητα ενός προγράμματος παρέμβασης αλλαγής ή καινοτομίας, ή 
ακόμα και μόνο της εξυπηρέτησης των ανθρώπων, συνεπάγεται επίσης ότι οι 
δεξιότητες του δασκάλου καθορίζονται με στοχευμένο τρόπο. Οι εκπαιδευτές 
(τόσο η εταιρεία όσο και ο οργανισμός κατάρτισης) καλούνται να 
συνεργαστούν μεταξύ τους για την από κοινού άσκηση μιας λεπτής και νέας 
ικανότητας, της εξασφάλισης τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην 
καινοτομία που πρόκειται να προωθηθεί. Η ικανότητα αυτή έχει συνθετική 
ονομασία: μεθοδολογίες κατάρτισης που ομαδοποιούν και δίνουν νόημα στις 
πολυάριθμες ειδικές δράσεις στις οποίες εκφράζεται η αιτούμενη βοήθεια. 
 
Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτές θα έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα: 
— να οργανώσει το δίκτυο σχέσεων προσώπων-πλαισίων κάτω από το προφίλ 
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της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, αναπτύσσοντας επικοινωνιακή 
δεξιοτεχνία, λεκτική και μη λεκτική, δίνοντας πληροφορίες και οδηγίες, 
— να αλληλεπιδρούν σωστά και παραγωγικά με τους εκπαιδευτικούς, τους 
ειδικούς και άλλους «σημαντικούς» μάρτυρες, 
— να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις ανάγκες κατάρτισης των ατόμων και 
να εργαστούν ώστε να έχουν τις κατάλληλες απαντήσεις, 
— να κινητοποιήσει, να κινήσει, άμεσα, να ικανοποιήσει την ομάδα σε 
καταστάσεις εργασίας (συνεδριάσεις, συζητήσεις, διορατικότητα κ.λπ.), 
εξασφαλίζοντας τη «μεταφορά» και την κατανόηση των πληροφοριών και 
εξασφαλίζοντας μετρημένες και κατάλληλες ενισχύσεις, 
— να παρακολουθεί και να αξιολογεί κατάλληλα τις ατομικές και ομαδικές 
στάσεις και συμπεριφορές σε καταστάσεις εργασίας και να παρεμβαίνει με 
εποικοδομητικό τρόπο για την αύξηση της απόκτησης της μάθησης, 
— να μεσολαβήσει το περιεχόμενο της καινοτομίας και της αλλαγής (σε 
ρόλους, στόχους, καταστάσεις, προφίλ), 
— να συνδράμει στην ατομική μελέτη και την εις βάθος μελέτη και στην εξ 
αποστάσεως μάθηση από μεθοδολογική-διδακτική και οργανωτική άποψη, 
— να έχουν πλήρη αρμοδιότητα στον τομέα του προγραμματισμού και του 
διδακτικού προγραμματισμού των προγραμμάτων σπουδών, να 
διαχειρίζονται τα εργαλεία παρακολούθησης, επαλήθευσης και αξιολόγησης, 
— να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα εργαλεία και τις τεχνικές κινουμένων 
σχεδίων στα διάφορα πλαίσια χρήσης, 
— να είναι πράκτορας γλωσσών και μεθόδων και όχι περιεχομένων. 
 
Για το σκοπό αυτό, ο παιδαγωγός πρέπει: 
— να γνωρίζει τα θεσμικά, λειτουργικά και συμπεριφορικά σενάρια στα οποία 
θα ασκήσει τη δράση του, 
— να γνωρίζει και να μοιράζεται τις διαδικασίες λειτουργίας για την 
ενεργοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος δράσης, 
— να γνωρίζει και να διαχειρίζεται τη δυναμική που ενεργοποιείται σε μια 
ομάδα κατάρτισης με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της, 
— να γνωρίζει τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδιασμού και της διαχείρισης των 
διαδικασιών κατάρτισης. 

Ωστόσο, η συνθετική αναπαράσταση του τι απαιτείται συνήθως από τον 
παιδαγωγό και του τρόπου με τον οποίο εκπροσωπείται σε αιτήματα 
παρέμβασης δεν επιλύει την πολυπλοκότητα του σχηματισμού του 
προφίλ. 
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Ως εκ τούτου, εξετάζουμε τα διάφορα είδη προβλημάτων που 
ακολουθούν, η ανάλυση των οποίων θα μας επιτρέψει να 
προσδιορίσουμε καλύτερα την ταυτότητα και τον ρόλο τους. 
 
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης οργανώνεται με τον κατάλληλο τρόπο, 
ώστε το σύνολο πληροφοριών, εννοιών, τεχνικών να μπορεί να 
αποκτηθεί μέσω μορφών, διαύλων και υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
υψηλότερος δυνατός δείκτης εξατομίκευσης των πολιτιστικών και 
εκπαιδευτικών προσφορών που χρησιμοποιούνται..Μια βασική 
απαίτηση, ωστόσο, για τη διασφάλιση της ορατής αποτελεσματικότητας 
των δράσεων κατάρτισης είναι η παροχή ενός συστήματος στήριξης που 
δεν υποτιμά τον «ανθρώπινο παράγοντα» που εμπλέκεται ή εμπλέκεται 
τόσο στη διαπροσωπική σχέση όσο και με το ίδρυμα. Από την άποψη 
αυτή, ο ρόλος του δασκάλου δικαιολογείται ως υπεύθυνος για ένα 
σύστημα ενεργειών που αποσκοπεί κατ’ εξοχήν στη διασφάλιση: 
— εμβάθυνση και εξατομίκευση της μάθησης, 
— αύξηση της διδακτικής και εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας του 
μαθήματος, 
— προοδευτική διευκρίνιση των πραγματικών στόχων που μπορούν να 
επιδιωχθούν στη διάσταση της μελέτης, της σχέσης, του 
προσανατολισμού, της κατάρτισης. 
 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με τις ακόλουθες αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν: 
 
Α- από την οργανωτική πλευρά: 
— είτε να εναλλάσσουν τους χρήστες WBL με εξειδικευμένους δασκάλους ανά 
λειτουργία/επαγγελματική περιοχή επιδόσεων, ή να τους αναθέτουν πάντα 
στον εκπαιδευτή, 
— να επιλέξουν τους εκπαιδευτές με βάση τα χαρακτηριστικά αρχαιότητας 
του ρόλου ή των ειδικών διδακτικών δεξιοτήτων που εκδηλώνονται, ή να 
διαιρεθούν οι χρήστες του WBL μεταξύ όλων των εργαζομένων της εταιρείας, 
— να καθορίσει καλύτερα τις λειτουργίες παροχής συμβουλών, 
προσανατολισμού και προγύμνασης, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα 
καθήκοντα για τους δασκάλους κάθε χρόνο, ή να επιτρέπει σε κάθε δάσκαλο 
να καθορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της σχέσης του με τους 
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σπουδαστές, 
 
Β- σε εργασίες δασκάλων: Αν θα αναθέσει τη λειτουργία διδασκαλίας σε ένα 
άτομο ή σε μια ομάδα που θα ασκήσει αυτές τις λειτουργίες στο πλαίσιο 
πολλαπλών αποδόσεων εργασίας. Εάν επιλεγεί η δεύτερη λύση, καθίσταται 
επιτακτική η υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων στο πρόβλημα του τρόπου 
με τον οποίο θα καταστούν οι λειτουργίες διδασκαλίας με ατομική ευθύνη και 
λειτουργίες διδασκαλίας με ομαδικό διάλογο ευθύνης μεταξύ τους. Έτσι, για 
παράδειγμα, οι λειτουργίες του Σχεδιασμού, της Οργάνωσης, της Κινουμένων 
σχεδίων, της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να προσδιοριστούν ως 
εφικτές μέσω της ατομικής ανάληψης, ενώ οι λειτουργίες του Συντονισμού, 
του Προσανατολισμού, της Τεκμηρίωσης και της Πιστοποίησης πρέπει να 
θεωρούνται ως ενσωματωμένες στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Τονίζεται η 
σημασία της ρητής λήψης των αποφάσεων αυτών από την ανάληψη των 
δραστηριοτήτων της WBL, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης προβολή 
της ίδιας της υπηρεσίας, κυρίως στους παρόχους της. 
 
 
Τα μέσα του δασκάλου. Το κύριο μέσο που θα χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος 
στο έργο του θα είναι η λέξη. Αλλά είναι μια σαφής και διακριτή λέξη αρκετά; 
Η ολοκληρωμένη χρήση των τεχνολογικών στηριγμάτων, των εργαστηρίων και 
της παραδοσιακής υποστήριξης χαρτιού φαίνεται να είναι καταλληλότερη για 
την επίτευξη των στόχων που παρατηρούνται ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι η απλή 
λειτουργία της ακρόασης ευνοεί τη μνήμη/μάθηση του 10 % των δυνατοτήτων 
μάθησης ενός θέματος.η ακρόαση και η παρακολούθηση φέρνουν αυτό το 
όριο στο 50 %·αυτό, λοιπόν, αυξάνεται περαιτέρω στο 70 % εάν η ακρόαση 
και η όραση συνοδεύονται από ομιλία·με το να κάνουν, πραγματοποιούνται 
ακόμη υψηλότερες κορυφές. Η επικοινωνιακή δύναμη, και ως εκ τούτου 
ενημερωτική και διαμορφωτική, ενός μέσου που μεταφέρει και υποστηρίζει 
το περιεχόμενο ενός μηνύματος αυξάνεται στο βαθμό που περιλαμβάνει 
περισσότερα κανάλια και μπορεί έτσι να εμπλέξει περισσότερο τον χρήστη. 

Συνεπώς, οι βασικέςλειτουργίες του δασκάλου μπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής. Αποτελούνται ουσιαστικά από προσανατολισμό·παροχή βοήθειας στις 
διαδικασίες αφομοίωσης και εξατομίκευσης της μάθησης·στην άρση των 
εμποδίων, στη διεξαγωγή στοχευμένων παρεμβάσεων κατάρτισης στο 
πλαίσιο του προγράμματος δράσης, στην επίβλεψη της σύμβασης κατάρτισης, 
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στη σίτιση και στην παρακολούθηση των προοδευτικά αποκτηθέντων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 
Αυτό οδηγεί σε σημαντικούς μετασχηματισμούς στη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων κατάρτισης: 
— από άνισες και διαχωρισμένες μεθόδους για τον σχεδιασμό και την 
οργανωτική ανάπτυξη των παρεμβάσεων μέχρι την οργάνωση μιας 
προσφοράς κατάρτισης WBL που ενσωματώνεται στα ρεπερτόρια των 
εθνικών ή/και περιφερειακών προσόντων, 
— από μια διδακτική του μαθητή προς μια διδακτική της ενηλικίωσης. 
Από αυτό προκύπτει η ανάγκη για εκπαιδευτές, τόσο εταιρικούς όσο και 
οργανισμούς κατάρτισης ή/και απασχόλησης, οι οποίοι είναι επίσης ειδικοί 
στη διαδικασία κατάρτισης. 
— Affective domain and training domain: ο παιδαγωγός είναι το δεξί σκέλος 
της διαδικασίας κατάρτισης και η ανακατασκευή και η αναδιοργάνωση της 
εμπειρίας μέσω προβληματισμού· 
— Πληροφόρηση, κατάρτιση, κινούμενα σχέδια και εμπειρογνώμονες: γνώση 
των μεθοδολογιών κατάρτισης, καθώς και των τεχνικών κινουμένων σχεδίων 
και ρόλων· 
— Ο ρόλος του δασκάλου είναι να ενθαρρύνει ότι η μάθηση που αποκτήθηκε 
σε ένα ανεπίσημο ή ανεπίσημο πλαίσιο μπορεί στη συνέχεια να επικυρωθεί 
για τους σκοπούς της πιστοποίησης τους. 
 
Προσαρτημα 
Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΉΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 
ΕΤΑΊΡΟΥΣ 
 
Ισπανία – Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) 
 
Στην Ισπανία υπάρχει έλλειψη ρυθμιστικών μοντέλων που καθιερώνουν την 
επικοινωνία μεταξύ σχολείων και εταιρειών. Το νέο οικονομικό σενάριο 
χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή ιδιαίτερα τεχνολογικών κατευθυντήριων 
γραμμών συμπεριφοράς με στόχο την επίτευξη πολύ πιο ειδικευμένων και 
ευέλικτων επαγγελματιών·το WBL θα βοηθήσει στην αύξηση των 
παιδαγωγικών δεξιοτήτων και θα υποστηρίξει το σχεδιασμό μονοπατιών με 
σαφή και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Τα προγράμματα WBL έχουν ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για τις εταιρείες καθώς 
προσφέρουν μια ευκαιρία για ένα δυναμικό με αυτοπεποίθηση, ειδικευμένο, 
με κίνητρα: 
— μια πραγματική υπηρεσία προσανατολισμού ικανή να υποστηρίξει άτομα 
και δασκάλους επιχειρήσεων μέσω της ενημέρωσης, κατάρτισης και παροχής 
συμβουλών, 
— στοχευμένη υποστήριξη που επικεντρώνεται στην παροχή ευέλικτης και 
εξατομικευμένης κατάρτισης στους εκπαιδευτές, 
 
Οι δράσεις βελτίωσης και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την 
αύξηση των τιμών της εμπειρίας WBL θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα: 
— βελτίωση της νομοθεσίας για τις διάφορες συνιστώσες της επαγγελματικής 
κατάρτισης, όπως οι συμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης, η αναγνώριση 
προηγούμενων μαθητειών ή η καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων στους 
μαθητευόμενους, 
— μεγαλύτερη υποστήριξη από τοπικούς οικονομικούς παράγοντες, όπως τα 
εμπορικά επιμελητήρια, τα οποία ασχολούνται με τη διαπίστευση των 
εταιρειών, την εγγραφή συμβάσεων κατάρτισης, τη διαχείριση των εξετάσεων 
και το ζήτημα των πιστοποιήσεων, 
— σαφείς κανόνες χρηματοδότησης για το σχετικό εκπαιδευτικό κέντρο και τις 
εταιρείες που συμμετέχουν στη διαδικασία WBL. 
 
Η Ισπανία έχει δεσμευθεί να αυξήσει την ποιότητα και την ελκυστικότητα της 
μαθητείας στο WBL μέσω ενισχυμένων μέτρων που βασίζονται στη 
συνεργασία με εταιρείες, ενδιαφερόμενα μέρη, φορείς χάραξης πολιτικής και 
ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μία από τις 
πρωτοβουλίες είναι το ισπανικό εθνικό σχέδιο εφαρμογής των εγγυήσεων για 
τη νεολαία (YGP), το οποίο συμβάλλει στη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, των περιφερειακών αρχών και των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται 
για προγράμματα μαθητείας. 
  
Κύπρος – η συμβολή της M.M.C Management Center Limited 
 
Εδώ δενείναι πιστοποιημένο δίπλωμα του «καθηγητή εταιρείας» στην Κύπρο, 
γι’ αυτό και τα προγράμματα WBL επιτρέπουν την τυποποίηση του ρόλου του 
δασκάλου της εταιρείας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη μεθοδολογία. Για 
να γίνει αυτό, η εταιρεία πρέπει να δεσμευτεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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και να παράσχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των 
στόχων της, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού επιπέδου κατάρτισης 
σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. 
 
Στην περίπτωση της Κύπρου, οι διάφοροι οργανισμοί κατάρτισης μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για μαθησιακή πιστοποίηση μέσω της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (HRDA) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο 
και η ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα 
που καθορίζονται από τις αρχές και τους δείκτες EQAVET. 
 
Πιστοποιώντας τη μάθηση, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενοι τους έχουν αποκτήσει υψηλό βαθμό αυτονομίας, ενώ 
ελαχιστοποιούν τα σφάλματα·συνεπώς, μεγαλύτερη παραγωγικότητα για την 
εταιρεία. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Γραφείο Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων) κατά την περίοδο 2014-20, πραγματοποίησε έργο που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με θέμα 
«Εγκαθίδρυση Μηχανισμών για την επικύρωση της μη τυπικής και τυπικής 
μάθησης» που στοχεύει σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, επιτρέποντας στους 
πολίτες της Κύπρου να επικυρώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής και επίσημης μάθησης. 
Δεδομένης της απροθυμίας των εταιρειών να εφαρμόσουν προγράμματα 
μάθησης που στοχεύουν στην εργασία, θεωρείται χρήσιμο να 
δημοσιοποιηθούν οι περιπτωσιολογικές μελέτες εταιρειών που έχουν 
δοκιμάσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα κατάρτισης της εταιρείας για τον 
εκπαιδευτή. 
 
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να σημειωθεί είναι το κόστος: Οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις είναι συχνά περιορισμένες όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό, και η εφαρμογή ενός προγράμματος κατάρτισης μπορεί να 
φαίνεται υπερβολικά δαπανηρή.ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τονιστούν τα 
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη: ένα πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό, 
η ικανότητα να εκτελεί νέα καθήκοντα και να εκμεταλλεύεται νέες ευκαιρίες 
μέσω πιο ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Στην περίπτωση της Κύπρου, η 
κυβέρνηση έχει δημιουργήσει το HRDA (Οργανισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινων 
Πόρων), ένα όργανο που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου, σε όλα τα επίπεδα 
και σε όλους τους τομείς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
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αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του 
κράτους. 
 
Κάθε εργοδότης πρέπει να καταβάλει κατ’ ανώτατο όριο το 1 % του μισθού 
που καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο στο Ταμείο που δημιουργήθηκε για 
τον εν λόγω οργανισμό προκειμένου να παράσχει την απαραίτητη κατάρτιση. 
Για να βελτιωθεί το κόστος απόσβεσης, η κυβέρνηση ενδέχεται να αυξήσει τα 
κεφάλαια που παρέχονται στο HRDA για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 
συμμετάσχουν στο έργο. 
 
Το δίκτυο EQAVET εντόπισε ορισμένα κοινά θέματα, δομικά στοιχεία, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση των διαδικασιών διασφάλισης της 
ποιότητας στο WBL, σύμφωνα με το EQAVET (ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς 
για τη διασφάλιση της ποιότητας).Αυτά τα δομικά στοιχεία είναι: σχεδιασμός 
μάθησης βασισμένης στην εργασία, βελτίωση της ποιότητας, ανταπόκριση 
στις ανάγκες των φοιτητών, επικοινωνία, κατάρτιση του προσωπικού και 
αξιολόγηση των σπουδαστών. Η Κύπρος προχώρησε στη θέσπιση του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων (CyQF), το οποίο αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων που εγκρίθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2017 από τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει βελτίωση της μεταφοράς 
δεξιοτήτων και κινητικότητας για σκοπούς απασχόλησης ή/και εκπαίδευσης 
σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα 
αποτελούν μέρος του ΚΠΠ.  
 
Ιταλία – η συνεισφορά του Confartigianato Lazio 
 
Ο παιδαγωγός της επιχείρησης παίζει το ρόλο του οδηγού και του 
διαμεσολαβητή στην πορεία του νεαρού μαθητευόμενου/εκπαιδευόμενου 
κατά τη διάρκεια της φάσης της κατάρτισης. Είναι ένα σταθερό σημείο 
αναφοράς για το νεαρό άτομο, ο οποίος πρέπει να βρει στο δάσκαλο έναν 
συνομιλητή ικανό να τον βοηθήσει να αναπτύξει τις κατάλληλες 
συμπεριφορές για να αντιμετωπίσει τα καθήκοντα που του απαιτούνται από 
τον επαγγελματικό ρόλο και να εισαχθεί θετικά στο πλαίσιο της εταιρείας. 
Συνεπώς, είναι σημαντικό ο διδάσκαλος της εταιρείας να μην διαθέτει μόνο 
γνώσεις που θα μεταφερθούν στον μαθητευόμενο/εκπαιδευόμενο, αλλά και 
να μπορεί να τις μεταδίδει επαρκώς. 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο των πολύ μικρών και των 
ΜΜΕ, το ρόλο του δασκάλου διαδραματίζεται από άτομα που δεν είναι 
«εκπαιδευτές» αλλά που διαδραματίζουν κατά κύριο λόγο επαγγελματικό 
ρόλο στους οργανισμούς παραγωγής και που είναι συχνά οι ίδιοι ιδιοκτήτες 
της εταιρείας·στην πραγματικότητα, ο ρόλος του δασκάλου της εταιρείας 
λαμβάνει τη μορφή μιας «περισσότερης δέσμευσης» όσον αφορά τις 
λειτουργίες που συνήθως επανδρώνονται στο πλαίσιο της οργάνωσης. Είναι 
επομένως δύσκολο να σκεφτεί κανείς εκτεταμένα «προπαρασκευαστικά» 
μαθήματα κατάρτισης για την ανάληψη του ρόλου του δασκάλου μέσα στις 
επιχειρήσεις. 
 
Η εμπειρία του WBL παρέχει στους επιχειρηματίες μεθοδολογικά εργαλεία 
κατάλληλα για την υποστήριξη της ανάπτυξης του ρόλου τους ως δασκάλων 
επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας πώς είναι δυνατόν να αποκτήσει 
επαγγελματισμό και από την άποψη της επικοινωνίας από θέματα που δεν 
είναι «ειδικοί» στον τομέα της κατάρτισης. 
 
Η «εγγραφιμότητα» των εμπειριών που αποκτήθηκαν αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα στοιχείο ενδιαφέροντος για τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος 
βλέπει να αναγνωρίζεται όχι μόνο η αφοσίωση της συμμετοχής του στο 
μονοπάτι αλλά κυρίως η ποιότητα του έργου που επιτελείται. Είναι σαφές ότι 
η αναγνώριση των μονάδων κατάρτισης ή η πιστοποίηση των δεξιοτήτων, 
ενεργώντας ως «αξιολόγηση» όσων έχουν διδαχθεί, επιτρέπουν τη χρήση των 
αποτελεσμάτων της μάθησης ακόμη και σε εξωτερικά πλαίσια της εταιρείας 
υποδοχής. 
 
Στην πραγματικότητα, η διαδρομή που ακολουθείται, μόλις «εξασφαλιστεί», 
μπορεί να αξιολογηθεί όχι μόνο από την εταιρεία υποδοχής αλλά και από 
άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται για το προφίλ. Και αυτό σίγουρα 
αποδεικνύει μία από τις επιπτώσεις της εμπειρίας WBL και από την άποψη 
της τοποθέτησης. 
 
Είναι φυσικό ότι η πορεία του WBL θα είναι ακόμη πιο ελκυστική όσο 
περισσότερο μπορεί να δαπανηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε σε αυτήν, 
ακόμη και πέρα από τα περιφερειακά και εθνικά σύνορα. Υπό την έννοια 
αυτή, η αναγνώριση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα αποτελούσε ένα ακόμη βήμα 
προς την κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. 
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Τα δημοσιονομικά και οικονομικά οφέλη που προβλέπονται για τις διαδρομές 
του WBL, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελούν έναν 
από τους λόγους που ωθούν έναν επιχειρηματία να τα υλοποιήσει. Ως εκ 
τούτου, τα οφέλη αυτά πρέπει να ενισχυθούν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
την προσπάθεια που καταβάλλει η εταιρεία για την επαρκή κατάρτιση του 
μαθητή. 
Θα ήταν σκόπιμο να επενδύσουμε περισσότερο σε μετοχές που δείχνουν πώς 
τα μονοπάτια WBL αντιπροσωπεύουν όχι μόνο την πιο «βοηθητική» επιλογή 
από οικονομική άποψη αλλά και την πιο διορατική για την ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης. Στην πραγματικότητα, η εισαγωγή ενός ατόμου με μικρή 
εμπειρία στην εταιρεία εξασφαλίζει ταχύτερους χρόνους ενσωμάτωσης από 
εκείνους που προέρχονται από ένα «προηγούμενο» πλαίσιο εργασίας. Και 
πάλι, η έναρξη ενός νέου ατόμου σε μια πορεία WBL επιτρέπει στην εταιρεία 
να αναλάβει μια προοδευτική αλλαγή γενιάς, επενδύοντας στο μέλλον, 
εδραιώνοντας τις προσαρμοστικές της ικανότητες.  
 
Θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί μια μορφή αναγνώρισης υπέρ των 
επιχειρήσεων που προσφέρουν κατάρτιση: ένα είδος «εμπορικού σήματος» 
με στόχο να κάνει την εκπαίδευσή τους πιο πολύτιμη. Χάρη στα μονοπάτια 
WBL, η ίδια η εταιρεία έχει υπό έλεγχο τη φήμη της.αν εκπαιδεύσει επαρκώς 
τον μαθητή και τις αξίες του, θα απολαύσει επίσης μια καλή φήμη. Αν, 
αντίθετα, χρησιμοποιεί την πορεία επί της εργασίας με αποκλειστικό σκοπό 
την απόκτηση ενός οικονομικού πλεονεκτήματος, στρεβλώνοντας την έννοια 
του εργαλείου, θα υποφέρει και η φήμη του εντός της επιχείρησης. 
 
Το τμήμα της νεολαίας της αγοράς εργασίας στην Ιταλία χαρακτηρίζεται από 
χαμηλή ενσωμάτωση μεταξύ απασχόλησης και εκπαίδευσης. Η συχνότητα 
εμφάνισης των νέων κάτω των 30 ετών και της κατάρτισης στην Ιταλία 
περιορίζεται στο 4,2 %, ενώ στη Γερμανία, όπου ισχύει το καθεστώς διπλής 
κατάρτισης και εργασίας, σχεδόν ένας στους τέσσερις νέους 
απασχολούμενους (23,6 %) ασχολείται με δραστηριότητες διαμόρφωσης. 
 
Ένας σημαντικός δίαυλος πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους νέους 
που ενσωματώνει την κατάρτιση και την απασχόληση αντιπροσωπεύεται από 
τη μαθητεία, ένα τυπικό συμβατικό ίδρυμα της βιοτεχνίας: ένας στους 
τέσσερις μαθητευόμενους (25,7 %) προσλαμβάνεται σε βιοτεχνικές 
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επιχειρήσεις και η σχέση μεταξύ θέσεων μαθητείας και μισθωτών ισούται με 
το 8,5 % στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, περίπου τριπλάσιο από το 2,9 % που 
καταγράφηκε στις μη αριστερές επιχειρήσεις. 
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι η εισαγωγή οικονομικής στήριξης υπέρ των 
επιχειρήσεων που επενδύουν στην κατάρτιση των νέων (τόσο με μαθητείες 
όσο και με πρακτική άσκηση) αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους 
οποίους τα εθνικά και τοπικά ιδρύματα μπορούν να αυξήσουν τη χρήση των 
εργαλείων WBL..Με την έννοια αυτή, αξίζει να αναφερθεί η βοήθεια που 
παρέχεται σε εθνικό επίπεδο για την πρόσληψη μαθητευομένων ή την 
επιστροφή των επιδομάτων που καταβάλλονται από την εταιρεία υπέρ των 
εκπαιδευομένων για την πρόσληψη τους, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
ορισμένες ιταλικές περιφέρειες. 
 
Η «καλότητα» μιας εμπειρίας WBL σίγουρα δεν μπορεί να αξιολογηθεί 
αποκλειστικά από ένα «ποσοτικό» προφίλ που συνδέεται με τον αριθμό των 
συμβάσεων πρακτικής άσκησης/συμβάσεων μαθητείας που ενεργοποιούνται 
από εταιρείες εγκατεστημένες σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό που έχει 
σημασία πάνω απ’ όλα είναι η «ποιότητα» των μαθημάτων που 
πραγματοποιούνται, τόσο όσον αφορά την συνιστώσα της κατάρτισης που 
αποκτήθηκε από τους μαθητές όσο και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας 
του εκπαιδευόμενου/μαθητή. 
 
Η επικύρωση/πιστοποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, η 
διαδικασία μάθησης των οποίων πρέπει να παρακολουθείται και να 
αξιολογείται από τους φορείς προώθησης, είναι ασφαλώς κατάλληλη για την 
ενίσχυση των πτυχών κατάρτισης που είναι εγγενείς στις οδούς WBL και, ως 
εκ τούτου, επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. 
 
Από άλλη άποψη, η επάρκεια της διαδρομής εξασφαλίζεται με την τήρηση 
των κανόνων που καθορίζουν ορισμένες προϋποθέσεις της σχέσης μεταξύ των 
μερών. Εδώ και αρκετό καιρό, η Ιταλία ρυθμίζει την πρακτική άσκηση και την 
μαθητεία, προβλέποντας την αναγκαία παρουσία γραπτής συμφωνίας μεταξύ 
των μερών, η οποία αναφέρει τους στόχους κατάρτισης που πρέπει να 
επιτευχθούν, τους όρους της σχέσης (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ή 
μη αμοιβής) καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
ενδιαφερόμενων μερών. 
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Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ad hoc με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση με την εφαρμογή του δυϊκού συστήματος (εναλλαγή μεταξύ 
σχολείου και εργασίας) και την ενίσχυση της ποιοτικής τεχνικής και 
επαγγελματικής πορείας (μέσω των παροχών που πρέπει να αναγνωρίζονται 
στις επιχειρήσεις που δαπανούν για την κατάρτιση). 
 
 


