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ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Πρόσφατες µελέτες
που πραγµατοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF)
και το Cedefop επισηµαίνουν ότι η µάθηση βασισµένη στην εργασία (WBL) προσφέρει
σηµαντικά οφέλη, αυξάνοντας την απασχολησιµότητα και την οµαλότερη µετάβαση από
το σχολείο στην εργασία, µειώνοντας τις ελλείψεις και τα κενά στις δεξιότητες
και µειώνοντας την ανεργία των νέων , την αύξηση της επιχειρηµατικότητας και
της καινοτοµίας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Πρέπει όµως να έχουµε κατά νου ότι το WBL στα Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) είναι µια ευρεία έννοια µε διαφορετικές
ερµηνείες στα διάφορα κράτη µέλη και σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Υπάρχουν
επίσης διχασµένες πληροφορίες σχετικά µε την ποικιλία των τύπων εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο WBL (όπως τίτλοι, λειτουργίες και
ρόλοι), το πλαίσιο εργασίας τους, το καθεστώς απασχόλησής τους, τον τρόπο
κατάρτισης τους, τον προσόντα των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών τους και το πώς
αναπτύσσονται επαγγελµατικά κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
IHK-Projektgesellschaft mbH: www.ihk-projekt.de - Γερµανία
INSTITUTO INTER: www.institutointer.com - Ισπανία
EPRALIMA: www.epralima.com - Πορτογαλία
IIS Codogno: www.iis-codogno.gov.it - Ιταλία
GEI: www.geinnovacion.com - Ισπανία
INOVA+: www.inova.business - Πορτογαλία
ABIF: www.abif.at - Αυστρία
IED: www.ied.eu - Ελλάδα
Kahramanmaras Il Milli Egitim Mudurlugu: http://kmaras.meb.gov.tr - Τουρκία
COCI ZARAGOZA: www.camarazaragoza.com - Ισπανία

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Καταγραφή των προφίλ των επαγγελµατιών στο WBL.
2. Καταγραφή των νοµικών πλαισίων που ρυθµίζουν τους επαγγελµατίες του
WBL.
3. Καταγραφή των επιτυχηµένων δοµών συνεργασίας των δασκάλων και των
εκπαιδευτικών.
4. Καταγραφή των επιτυχηµένων εµπειριών για την ενίσχυση της συµµετοχής
των γυναικών στο WBL.
5. Οδηγός για νέες συνεργασίες µεταξύ των επαγγελµατιών που
συµπεριλαµβάνονται στο WBL.
6. Τελική ηλεκτρονική δηµοσίευση.
7. Ηλεκτρονική πλατφόρµα για ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των
ενδιαφερόµενων µερών

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει την δέσµευση του WBL
προωθώντας µια καλύτερη κατανόηση για:
Τον ρόλο των διαφορετικών επαγγελµατιών που συµπεριλαµβάνονται στην
υλοποίηση του WBL,
Τις πρακτικές που υλοποιούνται για την συνεργασία µεταξύ δασκάλων και
εκπαιδευτικών για την βελτίωση της ποιότητας των ΚΕΚ, την ανταπόκριση αυτών
στην αγορά και την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας
της µαθησιακής εµπειρίας,
Τις πρακτικές που υλοποιούνται για την ενδυνάµωση των γυναικών στο WBL.

