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«Οι δράσεις του προγράμματος Erasmus+ για την ανάπτυξη και
την εφαρμογή της Μάθησης με Βάση την Εργασία»

Erasmus+
Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα για
όλους τους τομείς
της Εκπαίδευσης και
της Κατάρτισης

με 2 βασικές
δράσεις:
1. Κινητικότητα KA1
2. Στρατηγικές
συμπράξεις KA2

ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-Τμήμα της Δία Βίου
Μάθησης
- Σύνδεση της
Εκπαίδευσης με την
Αγορά Εργασίας
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων
για πιο ομαλή
μετάβαση από το
σχολείο στην εργασία

WBL & Erasmus+
ανάπτυξη & εφαρμογή
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: Προτεραιότητα
του προγράμματος η χρηματοδότηση σχεδίων WBL KA1/ KA2
• Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων KA3 WBL για την ανάπτυξη
Στρατηγικών Συμπράξεων σε τοπικό, περιφερειακό και
ευρωπαϊκό επίπεδο με συμβολή στον στόχο της Ρίγας για την
προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία σε όλες τις μορφές
της και με ιδιαίτερη έμφαση στη μαθητεία (πχ. CALL REFERENCE EACEA 40/2016)
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Θεματικά Δίκτυα Εθνικών μονάδων
Net WBL

WBL & Erasmus+
ανάπτυξη & εφαρμογή
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Εθνικών μονάδων NetWBL:
Χρήσιμα στοιχεία για το Δίκτυο:
•

•
•

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2013- Αύγουστος 2016
• 29 ΕΜ Erasmus+
• Κεντρικός συντονισμός: Γερμανική ΕΜ
•
Προϋπολογισμός: 648.866, 48 ευρώ
• Χρηματοδότηση EACEA: 400.000,00 ευρώ
Κεντρικό Παραδοτέο: Η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Work-based Learning TOOLKIT
Πραγματοποίηση από το ΙΚΥ Ημερίδας με θέμα τη Μάθηση με βάση
την Εργασία , Δευτέρα 13/6/2016

WBL & Erasmus+
ανάπτυξη & εφαρμογή
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•
Δράση ΚΑ2: Χρηματοδότηση και υλοποίηση σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων
ΚΑ2.
Οι εν λόγω συμπράξεις αναμένεται να τονώσουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και στην παροχή της ΕΕΚ και να
διασφαλίσουν για την ΕΕΚ ένα ισχυρό στοιχείο μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον
Παραδείγματα συνεργαζόμενων φορέων:
- πάροχος ΕΕΚ
- μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (δημόσια ή ιδιωτική)
-βιομηχανικό,
εμπορικό
ή
βιοτεχνικό
επιμελητήριο
ή
ανάλογη
τομεακή/επαγγελματική οργάνωση
-τοπική ή περιφερειακή αρχή
- πανεπιστήμιο

WBL & Erasmus+
ανάπτυξη & εφαρμογή
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
•

Δράση
ΚΑ1/Κινητικότητα,
Τομέας
ΕΕΚ:
εφαρμογή της μάθησης στο χώρο εργασίας σε διάφορες
μορφές

•

Δράση ΚΑ1/Κινητικότητα, Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις για τη
μετάβαση από την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας,
ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σχέδια Κινητικότητας στο τομέα της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Σχέδια προώθησης διακρατικών κινητικοτήτων με ομάδα στόχου:

Εκπαιδευόμενοι

✓

Στόχος: αύξηση των
ευκαιριών
κατάρτισης στο εξωτερικό των
εκπαιδευομένων της ΕΕΚ και παροχή
δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη
μετάβαση από την εκπαίδευση και
κατάρτιση στην εργασία

-μαθητές, καταρτιζόμενοι, σπουδαστές,
-μαθητευόμενοι, πρόσφατα απόφοιτοι

✓

Προσωπικό

(καθηγητές, επαγγελματίες,
εκπαιδευτές, στελέχη)

Στόχος: αναβάθμιση και απόκτηση
γνώσεων και πρακτικών καθώς και / ή
ανανέωση
των
παιδαγωγικών
δεξιοτήτων των επαγγελματιών του
τομέα ΕΕΚ

Δραστηριότητες κινητικότητας δράσης ΚΑ1 τομέα ΕΕΚ

1) Κινητικότητα

Εκπαιδευομένων

μικρής

διάρκειας

(short-term

mobility):

Επιμόρφωση/Κατάρτιση/τοποθέτηση εκπαιδευομένων (π.χ. μαθητών, σπουδαστών) σε
φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης/σχολικές μονάδες/επιχειρήσεις
Διάρκεια Κατάρτισης: από 2 εβδομάδες (10 εργάσιμες ημέρες) έως 3 μήνες
2) Κινητικότητα εκπαιδευομένων μακράς διάρκειας (long-term mobility/ErasmusPro):
Τοποθέτηση εκπαιδευομένων (μαθητών, σπουδαστών, μαθητευόμενων, πρόσφατα
αποφοίτων) σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εταιρείες και
επιχειρήσεις του εξωτερικού
Διάρκεια Κατάρτισης: από 3 έως 12 μήνες

Δραστηριότητες κινητικότητας δράσης ΚΑ1 τομέα ΕΕΚ

3) Κινητικότητα Προσωπικού:
Κατάρτιση προσωπικού (π.χ. εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών) με την μορφή πρακτικής
άσκησης ή μιας περιόδου παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό (job shadowing) σε μια
επιχείρηση ή άλλον οργανισμό ΕΕΚ
Διάρκεια Κατάρτισης: από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το ΙΚΥ/ΕΜ συντονισμού:

•

Δίνει δυνατότητες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στις

επιχειρήσεις και στο χώρο της εκπαίδευσης (συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικά είδη
φορέων)
•

Στηρίζει τη συνεργασία για τη μάθηση με βάση την εργασία σε εθνικό, περιφερειακό και

ευρωπαϊκό επίπεδο (γεωγραφική διάσταση της συνεργασίας)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το ΙΚΥ/ΕΜ συντονισμού:

•

Υποστηρίζει καταρτιζόμενους, φοιτητές, εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις δεξιότητες

τους σε συμφωνία με την ατζέντα για τις νέες δεξιότητες για την Ευρώπη, που ξεκίνησε τον
Ιούνιο του 2016 (έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου)
•

Υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για όλες τις μορφές

μάθησης με βάση την εργασία μεταξύ των κρατών μελών (έμφαση στη χάραξη πολιτικής)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

