
                                                                                                                              

                                                                                  

 
 

Λευκωσία, 26 Μαΐου 2020 
 

 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Εργασία (Work-Based Learning) 
  
Κυρία/ε, 
 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WBL GUARANTEE είναι ένα τριετές έργο (ERASMUS+ PROJECT NUMBER-
2017-1-IT01-KA202-006161) που στοχεύει στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την επικύρωση δύο 
προγραμμάτων εκπαίδευσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών 
και των συμβούλων/επαγγελματιών εργασίας. 
 
Στα πλαίσια του προγράμματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με μία δωρεάν 
διαδικτυακή παρουσίαση (webinar) σχετικά με την Κατάρτιση στην Εργασία (Work-Based 
Learning) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.  
 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση για τις δυνατότητες της εσωτερικής εκπαίδευσης στις 
επιχειρήσεις. Η παρουσίαση αναμένεται ότι θα έχει διάρκεια 1 ώρας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία για πρόσβαση σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα για να αναπτύξουν, εάν 
επιθυμούν, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τις επιχειρήσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής και 
ενημέρωσης σχετικά με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος WBL 
GUARANTEE. 
 
Επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και 
να στείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο m.koullouros@ccci.org.cy μαζί με ένα πολύ σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα και ένα αντίγραφο της ταυτότητας τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό κ. Μιχάλη 
Κούλλουρο στο 22889748.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος 
Λειτουργός 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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ΔΗΜΟΣΙΑΣ συμβουλές για τη σύγκληση των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή του «WBL 
Εγγυήσεων - Μια δημόσιου-ιδιωτικού Συμμαχία για την εγγύηση ποιότητας της εργασίας Based 
Learning » 2017-1-IT01-KA202 -006.161  
  
Αγαπητέ κύριε / κυρία , 
  
Το ΚΕΒΕ είναι συνεργάτης του έργου Erasmus + « WBL Guarantee - A Public-Private Alliance για 
να εγγυηθεί την ποιότητα της μάθησης βάσει εργασίας » .  Το έργο ξεκίνησε το 2017 για να 
αναπτύξει πόρους και διδακτικές μεθοδολογίες για την αύξηση της ελκυστικότητας της μάθησης 
με βάση την εργασία στην Κύπρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
  
Στο πλαίσιο του προγράμματος WBL GUARANTEE, προβλέψαμε μια διαμορφωτική πιλοτική 
δραστηριότητα, η οποία θα αναπτυχθεί μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα 
θα αποτελείται από ένα MOOC (IO2) / αυτοκαθοδηγούμενη μαθησιακή δραστηριότητα 
βασισμένη σε ένα εγχειρίδιο (IO3), στο οποίο οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος από τον 
υπολογιστή τους. Η πιλοτική δραστηριότητα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές εντός της εταιρείας. 
  
Στην εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθοδήγησης 
και υποστήριξης του μαθητευόμενου ή του εκπαιδευόμενου εντός της εταιρείας. Στο τέλος 
ενημέρωσης, θα υποστηρίζονται σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο για την ανάπτυξη μιας 
διαμορφωτικής διαδρομής, που δημιουργήθηκε χάρη στη μεθοδολογία του WBL GUARANTEE, 
βασισμένη σε κεφαλαιοποιήσιμες μονάδες μάθησης. Οι συμμετέχοντες θα βοηθούνται συνεχώς 
από έναν εκπαιδευτή του έργου, ο οποίος θα τους καθοδηγεί και θα είναι σε θέση να τους 
παρέχει βοήθεια καθ 'όλη τη διάρκεια της συμμετοχής στην πιλοτική δραστηριότητα. 
  
Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να στείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος,  παρέχοντας μας τις 
απαραίτητες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα και παρέχοντας βιογραφικό 
σημείωμα και έγγραφο ταυτότητας. 
  
Στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πιστοποιητικό που θα δηλώνει τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και την ενημέρωση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε 
από το πρόγραμμα WBL GUARANTEE. 
  
Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο m.koullouros@ccci.org.cy ή στο 
φαξ 22665685 
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Πιλοτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς εντός εταιρείας  

"WBL GUARANTEE - Μια συμμαχία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την ΕΓΓΥΗΣΗ της ποιότητας της  
μάθησης " 2017-1-IT01-KA202 -006161  
 

Ο υπογεγραμμένος ως εκπρόσωπος της οντότητας (αναφέρατε όνομα και νομική μορφή) ζητά να 
συμμετάσχει στην πιλοτική δραστηριότητα του WBL GUARANTEE: 

ΟΝΟΜΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΤΗΛΕΦΩΝO   

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ   

ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ   
Επισυνάψτε το πρόγραμμα σπουδών σας σε αυτήν την εφαρμογή 

  
Δηλώνει ότι : 
- δίνει τη συγκατάθεσή για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επιλογή των εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος για την πιλοτική εφαρμογή του έργου 2017-1-IT01-KA202 -006161 

- Ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν (ΕΚ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 ότι τα 
προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τα συνημμένα έγγραφα θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία αποκλειστικά στο πλαίσιο της διαδικασίας για την οποία γίνεται αυτή η δήλωση. 
- Ενημερώθηκε ότι τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά από 
εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν επίσημα ανατεθεί για την εκτέλεση των καθηκόντων επιλογής 
των συμμετεχόντων, θα εντοπίσουν, θα εκπαιδεύσουν και θα ενημερωθούν για τους 
περιορισμούς που επιβάλλει ο νόμος. Η επεξεργασία ή οι φάσεις της μπορούν να 
πραγματοποιηθούν από τρίτους, οι οποίοι ενεργούν ως εξωτερικοί επεξεργαστές 
δεδομένων. Αυτά τα θέματα προσδιορίζονται δεόντως κατά καιρούς. Ο ελεγκτής δεδομένων είναι 
ο συντονιστής του έργου. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την επιλογή, κατά την πρώτη 
αίτηση, είναι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την επιλογή. 
  
 
Μέρος και ημερομηνία 

  
 
 
Υπογραφή του εκπροσώπου του έργου                         Υπογραφή του συμμετέχοντα    
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