
 

 

 
 

 
 

Ειραγωγή 

Καλόπ ήλθαςε ρςξ ποόςξ εμημεοχςικϊ δελςίξ ςξσ έογξσ WBL. Σξ εμημεοχςικϊ δελςίξ 

απξρκξπεί μα αμαδείνει ςα κϋοια υαοακςηοιρςικά ςξσ έογξσ και μα εμημεοόρει για ςημ 

εμαοκςήοια ρσμάμςηρη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξμ πεοαρμέμξ Ιαμξσάοιξ ρςη Ρόμη ρςξμ 

ξογαμιρμϊ ERIFO. Η ρσμάμςηρη ασςή απξςέλερε ςημ ιδαμική εσκαιοία μα γίμει μια γεμική 

ειραγχγή ρςξ έογξ και μα καθξοιρςξϋμ ξι ρςϊυξι και ςα παοαδξςέα. 

Πξιξ είμαι ςξ έογξ WBL Guarantee? 

To WBL guarantee είμαι έμα ποϊγοαμμα πξσ έυει ρυεδιαρςεί ρϋμτχμα με ςιπ καςεσθσμςήοιεπ 

ξδηγίεπ ςξσ Εσοχπαψκξϋ ποξγοάμμαςξπ Erasmus +, ρςξ ξπξίξ ρσμεογάζξμςαι ξογαμιρμξί απϊ 

πέμςε διατξοεςικέπ εσοχπαψκέπ υόοεπ. To WBL guarantee θα αμαπςσυθεί για ςοία υοϊμια, με 

ρςϊυξ ςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ αμάπςσνη δϋξ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ για ςημ επαγγελμαςική 

αμάπςσνη ςχμ "εμδξεπιυειοηριακόμ δαρκάλχμ" (ΜΜΕ) και ςχμ "ρσμβξϋλχμ / επαγγελμαςιόμ" 

(δημϊριξπ / ιδιχςικϊπ ςξμέαπ) πξσ εογάζξμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ ρςξ υόοξ εογαρίαπ 

ρςημ Εσοόπη. Σξ έογξ εμςξπίζει ςιπ μέεπ απαιςήρειπ (ςϊρξ απϊ ςημ άπξφη ςχμ ρημεοιμόμ 

εσοχπαψκόμ ρσμθηκόμ ςηπ αγξοάπ εογαρίαπ ϊρξ και απϊ ςα μέςοα πξσ εταομϊζξμςαι ρςημ 

εκπαίδεσρη ρςξ υόοξ εογαρίαπ) πξσ επηοεάζξσμ και μεςαβάλλξσμ ςξσπ παοαδξριακξϋπ οϊλξσπ 

ςχμ εογξδξςόμ / μεμςϊοχμ και ςχμ ρσμβξϋλχμ απαρυϊληρηπ ρςξσπ τξοείπ ΕΕΚ πξσ ζηςξϋμ μα 

βελςιόρξσμ ςιπ δενιϊςηςεπ και ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσπ.  

 

 
 

Συέδιξ Δοάρηπ 

Σξ έογξ έυει ρυεδιαρςεί γϋοχ απϊ ένι πμεσμαςικά απξςελέρμαςα πξσ ποϊκειςαι μα 

αμαπςσυθξϋμ ςα επϊμεμα υοϊμια. Η ρσμάμςηρη θα απξςελέρει εσκαιοία μα ανιξλξγηθεί η 

καςάρςαρη ασςόμ ςχμ απξςελερμάςχμ και μα καθξοιρςεί η ρσγκεκοιμέμη εταομξγή ςξσπ απϊ 

ςξσπ εςαίοξσπ. 
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IO 1 - Διεθμήπ Έοεσμα και 
Αμάλσρη ρυεςικά με ςξσπ 
επαγγελμαςικξύπ οόλξσπ και 
ςιπ ποξκλήρειπ ςωμ 
ποξγοαμμάςωμ Εκπαίδεσρηπ 
ρςξ υώοξ εογαρίαπ ρςημ 
Εσοώπη: Πξλιςικέπ, 
Σσρςήμαςα, Ποόςσπα και 
Οοθή Ποακςική  

 

Η μελέςη θα λάβει σπϊφη και θα 
εσθσγοαμμίρει ςα διατξοεςικά 
ρσρςήμαςα εκπαίδεσρηπ ρςξ υόοξ 
εογαρίαπ πξσ σπάουξσμ ρςιπ 
ρσμεογαζϊμεμεπ υόοεπ εςαίοξσπ, θα 
επαμενεςάρει ςιπ ξογαμχςικέπ και 
οσθμιρςικέπ αλλαγέπ ςχμ δημϊριχμ και 
ιδιχςικόμ σπηοεριόμ απαρυϊληρηπ με 
ςιπ ςελεσςαίεπ ενελίνειπ ςχμ εθμικόμ 
ποξγοαμμάςχμ WBL για ρςήοινη ςχμ 
επιυειοήρεχμ, ςα πλεξμεκςήμαςα ςηπ 
υοήρηπ ποξγοαμμάςχμ WBL καθόπ και 
ςξ βαθμϊ ρςξμ ξπξίξ εταομϊζξμςαι ξι 
ξδηγξί απϊ ςα σμπεοάρμαςα ςηπ 
Ρίγαπ (2015) για ςημ εκπαίδεσρη ρςξ 
υόοξ εογαρίαπ.  

 

 

IO 2 - IO 2 - Αμάπςσνη ποξγοάμμαςξπ 
εκπαίδεσρηπ ςωμ εμδξεπιυειοηριακώμ 
εκπαιδεσςώμ (ΜΜΕ)  

 
Με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ IO1, θα 

ρυεδιαρςεί, αμαπςσυθεί και δξκιμαρςεί 

έμα κξιμϊ ποϊγοαμμα εκπαίδεσρηπ για 

ςημ επαγγελμαςική αμάπςσνη (CVET) ςχμ 

εμδξωπηοεριακόμ εκπαιδεσςόμ. Θα 

ρςξυεϋει ρςημ παοξυή ςχμ καςάλληλχμ 

δενιξςήςχμ / ικαμξςήςχμ για ςημ επίςεσνη 

πξιξςικόμ επιδϊρεχμ ρε ποακςικέπ WBL 

(πλεσοά επιυειοήρεχμ σπξδξυήπ). Σξ 

εκπαιδεσςικϊ Ποϊγοαμμα θα 

πεοιλαμβάμει έμα MOOC, ποακςικέπ 

ρσμεδοίεπ καςάοςιρηπ και εκπαιδεσςικξ 

σλικξ.  

 

 
 

Intellectual output of the project  

 

 
 

IO 3 - Αμάπςσνη  εκπαιδεσςικξύ 

ποξγοάμμαςξπ  για ςξσπ 

ρσμβξύλξσπ εογαρίαπ (δημόριξσπ 

και ιδιωςικξύπ τξοείπ) πξσ 

εογάζξμςαι με ποξγοάμμαςα WBL 

 
Με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ IO1 θα 

ρυεδιαρςεί, αμαπςσυθεί και δξκιμαρςεί 

έμα κξιμϊ ποϊγοαμμα εκπαίδεσρηπ για 

ςημ επαγγελμαςική αμάπςσνη ςχμ 

ρσμβξϋλχμ εογαρίαπ πξσ εογάζξμςαι  

ρε ποξγοάμμαςα WBL ρε ιδιχςικξϋπ και 

δημϊριξσπ ξογαμιρμξϋπ. Σξ  

εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα θα 

πεοιλαμβάμει μια ρειοά μαθημάςχμ 

ποακςικήπ άρκηρηπ μαζί με ςημ 

σπξρςήοινη ςξσ πακέςξσ εογαλείχμ 

Resource Pack / Tool Kit 

 

 
IO4 – Ερωςεοικξί εκπαιδεσςέπ 
Πιλξςικό ποόγοαμμα  
 

Σξ IO4 θα σλξπξιήρει ςα απξςελέρμαςα ςξσ IO2 

μέρχ εμϊπ πιλξςικξϋ ποξγοάμμαςξπ πξσ θα 

παοαδξθεί ρε κάθε υόοα και θα ρσμμεςέυξσμ 10 

ερχςεοικξί εκπαιδεσςέπ ςχμ ΜΜΕ.  Με βάρη ςα 

εσοήμαςα ςχμ Πιλξςικόμ Ποξγοαμμάςχμ, ξι 

εςαίοξι θα ρυεδιάρξσμ και θα εκπξμήρξσμ έμαμ 

Οδηγϊ Μάθηρηπ Ασςϊ-εκπαίδεσρηπ με έμα 

ρϋμξλξ πϊοχμ και εογαλείχμ εκμάθηρηπ, ςα 

ξπξία θα διαςεθξϋμ ρςξσπ στιρςάμεμξσπ και 

μελλξμςικξϋπ εμδξεπιυειοηριακξϋπ εκπαιδεσςέπ. 

Ασςϊπ ξ ξδηγϊπ ρςξυεϋει ρςημ παοξυή εσκαιοιόμ 

ασςξανιξλϊγηρηπ και επαγγελμαςικήπ αμάπςσνηπ 

για ςξσπ εμδξεπιυειοηριακξϋπ εκπαιδεσςέπ, 

παοέυξμςάπ ςξσπ  πϊοξσπ για μα ανιξλξγήρξσμ 

ςιπ δενιϊςηςεπ και ςιπ ικαμϊςηςέπ ςξσπ, μαζί με 

ςξσπ πϊοξσπ πξσ θα ςξσπ επιςοέφξσμ μα 

αμαπςϋνξσμ ποϊρθεςεπ δενιϊςηςεπ και μα ςξσπ 

επιςοέφξσμ μα παοακξλξσθξϋμ και μα 

ανιξλξγξϋμ ςιπ ςοέυξσρεπ δενιϊςηςέπ ςξσπ με 

βάρη ςα ποϊςσπα επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ 

NQF / EQF 

 

 



IO 5 – Σύμβξσλξι Εογαρίαπ, Πιλξςικό 

ποόγοαμμα. 

Σξ IO5 θα σλξπξιήρει ςα απξςελέρμαςα ςξσ IO3 μέρχ 

εμϊπ πιλξςικξϋ ποξγοάμμαςξπ πξσ θα παοαδξθεί ρε 

κάθε υόοα, ρςα ξπξία θα ρσμμεςέυξσμ 10 ρϋμβξσλξι 

/ επαγγελμαςίεπ.  Με βάρη ςα εσοήμαςα ςξσ 

Πιλξςικξϋ Ποξγοάμμαςξπ, ξι εςαίοξι θα ρυεδιάρξσμ 

και θα εκπξμήρξσμ έμαμ Οδηγϊ Εκμάθηρηπ  Ασςϊ-

εκπαίδεσρηπ με έμα ρϋμξλξ πϊοχμ και εογαλείχμ 

εκμάθηρηπ, ςα ξπξία θα διαςεθξϋμ ρςξσπ ρσμβξϋλξσπ 

/ επαγγελμαςίεπ. Ασςϊπ ξ ξδηγϊπ ρςξυεϋει ρςημ 

παοξυή εσκαιοιόμ ασςϊ-ανιξλϊγηρηπ και 

επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ ρςξσπ ρσμβξϋλξσπ / 

επαγγελμαςίεπ ςξσ υόοξσ, παοέυξμςάπ ςξσπ ςξσπ 

πϊοξσπ για μα ανιξλξγήρξσμ ςιπ δικέπ ςξσπ δενιϊςηςεπ 

και ικαμϊςηςεπ, μαζί με ςξσπ πϊοξσπ πξσ θα ςξσπ 

επιςοέφξσμ μα αμαπςϋνξσμ ποϊρθεςεπ δενιϊςηςεπ  

ρϋμτχμα με ςα ρυεςικά ποϊςσπα NQF / EQF. 

 

 
 
 

      The kick off meeting 

 

 
 

Η έμαονη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε ρσμάμςηρη ρςημ Ιςαλία ρςιπ 29 και 
30 Ιαμξσαοίξσ 2018 και ρε ασςή ρσμμεςείυαμ εκποϊρχπξι ςχμ ρσμεογαζϊμεμχμ 
ξογαμιρμόμ.  Η ρσμάμςηρη απξςέλερε ςημ εσκαιοία  για μια γεμική ειραγχγή ρςξ 
έογξ, διεσκοιμίζξμςαπ ςξσπ ρςϊυξσπ και ςα παοαδξςέα. Μεςά απϊ μια ρϋμςξμη 
παοξσρίαρη ςχμ ξογαμόρεχμ-εςαίοχμ, ποαγμαςξπξιήθηκε μια γεμική ειραγχγή ρςξ  
ποϊγοαμμα WBL.  

 

 

 

 
IO 6 - Εγυειοίδιξ για ςα ποξγοάμμαςα WBL και ςξ  
ποόγοαμμα κιμηςικόςηςαπ 
 

Σξ ΙΟ 6  θα αμαπςϋνει έμα Εγυειοίδιξ ςχμ βαρικόμ 

εκποξρόπχμ ϊλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ ρε θέμαςα WBL 

(ΜΜΕ, σπεϋθσμξι υάοανηπ πξλιςικήπ, ΕΕΚ / Οογαμιρμξί 

Απαρυϊληρηπ, Κξιμχμικξί Εςαίοξι).  Σξ εγυειοίδιξ θα 

απξςελείςαι απϊ δϋξ ξλξκληοχμέμα μέοη. 

1) Σα ρυέδια και  ςιπ πξλιςικέπ πξσ θα βξηθήρξσμ ςιπ 

υόοεπ εςαίοξσπ μα ειραγάγξσμ ή μα μεςαοοσθμίρξσμ 

ςημ σπξρςήοινη ςχμ επιυειοήρεχμ, ιδίχπ ςχμ ΜΜΕ και 

ςχμ πξλϋ μικοόμ επιυειοήρεχμ, και ςχμ τξοέχμ 

επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και καςάοςιρηπ πξσ 

ρσμμεςέυξσμ ρε ποξγοάμμαςα WBL (μαθηςεία/ 

ποακςική άρκηρη). 

2) Σξ Εγυειοίδιξ θα ποξβλέπει ςη δημιξσογία εμϊπ 

Δικςϋξσ ή σμδέρμξσ, αομϊδιχμ εμδξεπιυειοηριακόμ 

εκπαιδεσςόμ και ρσμβξϋλχμ / επαγγελμαςιόμ πξσ 

ρσμμεςέυξσμ ρε ποξγοάμμαςα WBL ρςιπ υόοεπ εςαίοξσπ 

και ρςημ σπϊλξιπη Εσοόπη 

 
 
 



 

 

 

 

 

Παοξσριάρςηκε ςξ έογξ, ξι ρςϊυξι ςξσ και ςα βαρικά παοαδξςέα πξσ αμαμέμξμςαι ρςξ 
κάθε μεοξπ ςξσ εογξσ.  

 

Οι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ρσμάμςηρηπ εγιμαμ ρε δϋξ ημέοεπ. Η ποόςη μέοα ήςαμ 
ατιεοχμέμη ρε μια γεμική ρσζήςηρη ρυεςικά με ςα πμεσμαςικά απξςελέρμαςα πξσ θα 
σλξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ. Έςρι, για κάθε ΙΟ σπήονε μια αμάλσρη ςχμ κϋοιχμ οϊλχμ και 
εσθσμόμ πξσ αμαςέθηκαμ ρε κάθε εςαίοξ, μια ρσζήςηρη για ςα απξςελέρμαςα πξσ θα 
έποεπε μα παοάνει κάθε ΙΟ ρςξ ςέλξπ ςχμ ςοιόμ εςόμ και έμαπ ξοιρμϊπ ςξσ ρυεδίξσ 
δοάρηπ και εογαρίαπ ρε ϊλεπ ςιπ πςσυέπ ςξσ έογξσ. Απϊ ςημ άλλη πλεσοά, η δεϋςεοη 
ημέοα επικεμςοόθηκε ρςημ πξιϊςηςα ςηπ εογαριαπ, ςη εμημέοχρη ςχμ 
εμδιατεοξμέμχμ και ςιπ ξικξμξμικέπ πςσυέπ ςξσ έογξσ, καθξοίζξμςαπ ςιπ αμςίρςξιυεπ 
ποξθερμίεπ και καθξοίζξμςαπ ςιπ ημεοξμημίεπ για ςιπ επϊμεμεπ ρσμεδοιάρειπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


