
 

  

Τι είναι καινούριο στο WBL Guarantee ? 

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου Erasmus και WBL Guarantee. Αυτό το 

ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις βασικές ενημερώσεις του έργου, 

συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια 

(Ισπανία) και της ερευνητικής μελέτης σχετικά με τους επαγγελματικούς ρόλους και τις 

προκλήσεις των προγραμμάτων WBL στην Ευρώπη. 

Το WBL Guarantee με μια ματιά. 

            ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η επικύρωση δυο προγραμμάτων σπουδών για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των ενδοϋπηρεσιακών δασκάλων (ΜΜΕ) και των συμβούλων / επαγγελματιών (δημόσιο / 

ιδιωτικό τομέα) που εργάζονται με μέτρα WBL στην Ευρώπη. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥ 

Εργοδότες / μέντορες που εργάζονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σύμβουλοι 

απασχόλησης και επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΚ) / απασχόλησης. 

      ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα θα εξετάσει την ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των 

συμβούλων των επιχειρήσεων. Το WBL θα έχει ως στόχο να αναπτύξει δύο προγράμματα σπουδών 

μέσω ενός αριθμού καλύτερων πρακτικών «μοντέλων», «εργαλείων» και προγραμμάτων 

κινητικότητας τα οποία οι επιτυχημένοι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι απασχόλησης μπορούν να 

ενσωματώσουν στη δουλειά τους με άτομα που αναζητούν εργασία, εκπαιδευόμενους και 

μαθητευόμενους για να διασφαλίσουν επιτυχημένα αποτελέσματα WBL. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

To WBL Guarantee φέρνει μαζί 5 χώρες εταίρους και 11 οργανώσεις που εκπροσωπούν τη Συμμαχία 

WBL στην Ευρώπη και προέρχονται από διάφορους τομείς (δημόσιες αρχές με ρυθμιστικές ικανότητες 

για την ΕΕΚ / Ενεργά Προγράμματα Αγοράς Εργασίας, φορείς ΕΕΚ και φορείς παροχής υπηρεσιών 

απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν ΜΜΕ και πανεπιστήμια). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
 

   



 

 

 

 
 

 

Η πρώτη πνευματική παραγωγή του 

έργου είναι πλέον πλήρης και σύντομα 

θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 

έργου! 

Η «Μελέτη και Ανάλυση της Διεθνούς 

Έρευνας σχετικά με τους 

επαγγελματικούς ρόλους και τις 

προκλήσεις των προγραμμάτων WBL 

στην Ευρώπη: Πολιτικές, Συστήματα, 

Πρότυπα Ικανοτήτων και Καλές 

Πρακτικές», λαμβάνει υπόψη τα 

διαφορετικά συστήματα WBL που 

υπάρχουν στις χώρες εταίρους και 

εξετάζει τις οργανωτικές και ρυθμιστικές 

αλλαγές στις δημόσιες και ιδιωτικές 

υπηρεσίες απασχόλησης που εργάζονται 

με προγράμματα WBL. 

Εκτός από την έρευνα γραφείου, η 

μελέτη βασίζεται σε μια συλλογή 

ερευνών που διεξήχθησαν με σκοπό τη 

συλλογή των απόψεων των 

ενδιαφερομένων (χρήστες WBL, 

οργανισμούς αποστολής, οργανώσεις 

υποδοχής) σχετικά με τις διάφορες 

μορφές του WBL, τις δυνατότητες και τις 

ελλείψεις τους. 

 

Η έρευνα αυτή έχει εξαιρετική σημασία για το WBL 

Guarantee, καθώς θα αποτελέσει ένα μονοπάτι για την 

ανάπτυξη δύο νέων θέσεων εργασίας, των οποίων τα 

προγράμματα σπουδών θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια 

του έργου. 

    

 

 

 

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση στη Βαλένθια 

 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση έργου πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια (Ισπανία) και φιλοξενήθηκε 

από τη FEMEVAL στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018. Αυτές οι δύο ημέρες συνάντησης αποτέλεσαν μια 

μεγάλη ευκαιρία για οργανώσεις-εταίρους να καλύψουν διάφορα θέματα προγραμμάτων και να 

συζητήσουν την πρόοδο της πρώτης πνευματικής παραγωγής. 

 

https://wbl.erasmus.site/io1/


 

 

 

Οι οργανώσεις-εταίροι αφιέρωσαν τρεις συναντήσεις για τα πνευματικά αποτελέσματα 1, 2 και 3. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης, η ERIFO παρείχε πληροφορίες σχετικά με το γραφείο και την 

πρωτογενή έρευνα που αναπτύχθηκε στην έκθεση, επισημαίνοντας πώς όλες οι συνεισφορές των 

διαφόρων εταίρων συνέβαλαν στη διαμόρφωση της τελικής έρευνας. Μετά από αυτό, οι εταίροι 

συζήτησαν και αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με την υλοποίηση του δεύτερου προϊόντος, ενός 

προγράμματος σπουδών για τους ενδοεπιχειρησιακούς εκπαιδευτές (ΜΜΕ) που συμμετέχουν σε 

προγράμματα WBL. Η τρίτη σύνοδος διοργανώθηκε από την FyG, η οποία παρουσίασε το IO3, σχετικά 

με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή κοινού προγράμματος σπουδών για την επαγγελματική 

ανάπτυξη συμβούλων / εκπαιδευτών που εργάζονται με προγράμματα WBL. 

Οι υπόλοιπες συνεδριάσεις περιελάμβαναν μια γενική ενημέρωση σχετικά με τη διάδοση και επικοινωνία, την 

αξιολόγηση της ποιότητας και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθώς και την υποβολή εκθέσεων, οι οποίες 

αποτελούν βασικές πτυχές της ανάπτυξης του σχεδίου. 

 

   Επόμενα Βήματα… 
Το επόμενο έτος θα είναι γεμάτο από σημαντικά γεγονότα για το έργο WBL Guarantee. Εκτός από τη 

δημοσίευση της διεθνούς έρευνας και ανάλυσης, οι εταίροι θα διαθέσουν επίσης το Πρόγραμμα 

Σπουδών για τους ενδοεπιχειρησιακούς εκπαιδευτές (ΜΜΕ) που συμμετέχουν σε προγράμματα WBL. 

Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια του 2019, οι εταίροι θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ενίσχυση 

και βελτίωση των δεξιοτήτων των ενδοϋπηρεσιακών εκπαιδευτών και των συμβούλων απασχόλησης. 

Από την συνεργασία WBL, σας προσκαλούμε να σας προσκαλούμε να ελέγξετε την ιστοσελίδα του 

έργου και να κάνετε like στην σελίδα του έργου στο Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wbl.erasmus.site/it/
https://www.facebook.com/BCAPPproject/?__tn__=K-R-R-R-R&eid=ARDX8Ph2i99ffkgjHU_tHezqoxs7RLLDLuEaa1kG_qTGSchrP4u63mkROT5me1TAGuXeaiKE2uKSwtPn&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDUQCkAEm69XaUyBCkU3ovqsqR7AVIJndiJL7LMMMFztd_vIlla1wLUz7BL4zDIbXIkh3bdViJgD_7-Qfb6C7S2zfukzNFuZB1D52sIF7WSDXZwp5xE-0i0EC966AmLbngD36SzVkWgHCbexbA_8ZKVrut57Wm9U1VPDfCnCTrLxsm_6W2RAvpR_0XgJfPYRpDxdLqLLlnnLLjxELOAtQqxNa36J02VEOTgeZY97FEXyDsSGZcqRAVIZgdQhOmtMaA5GCoy2HSMQxRsZb4EtSa_-Yk1cj60CexzB4ve57bVawPb0LBdsRtTTbYsTKPsmLk

