
 

  

Co nowego w projekcie WBL Guarantee? 

Witamy w drugim biuletynie projektu WBL Guarantee, z którego dowiesz się, co nowego w projekcie, 

w tym o drugim spotkaniu partnerów w Walencji oraz przeprowadzonym badaniu porównawczym ról 

zawodowych i wyzwań WBL w Europie.  

WBL Guarantee w skrócie 

ZAŁOŻENIE PROJEKTU 

Zaprojektowanie, opracowanie i zatwierdzenie dwóch programów nauczania wspierających rozwój 

zawodowy trenerów pracujących w MŚP oraz doradców zawodowych, sektora publicznego 

i prywatnego, stosujących praktyki uczenia się w miejscu pracy (WBL; ang. work-based learning) 

w Europie. 

GRUPY DOCELOWE 

Specjaliści/trenerzy pracujący w MŚP-ach oraz doradcy zawodowi/specjaliści pracujący w instytucjach 

kształcenia i szkolenia zawodowego, czy agencjach zatrudnienia. 

PLANOWANE REZULTATY 

Projekt przyczyni się do wzmocnienia oraz zaproponowania nowych kompetencji doradców 

zawodowych oraz trenerów pracujących w MŚP. Powstaną dwa programy nauczania, zawierające dobre 

praktyki, narzędzia oraz rozwiązania, które można będzie wykorzystać w środowiskach pracy, w celu 

wsparcia osób poszukujących pracy, pobierających naukę oraz stażystów/praktykantów, aby zapewnić 

skuteczne i długotrwałe konteksty WBL.  

PARTNERSTWO 

Nad projektem WBL Guarantee pracuje 11 organizacji, reprezentanci 5 krajów UE, członkowie WBL 

Alliance w Europie, przedstawiciele różnych sektorów (instytucje publiczne o możliwościach 

regulacyjnych w zakresie VET/polityk rynku pracy; dostawcy VET oraz agencje zatrudnienia; partnerzy 

społeczne składający się z MŚP oraz uczelni wyższych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
  



 

 

 
 

 

Pierwszy rezultat pracy intelektualnej 

w projekcie został sfinalizowany 

i zostanie w krótce udostępniony on 

stronie internetowej projektu!  

Ponadnarodowe badania i analiza 

porównawcza ról zawodowych i wyzwań 

WBL w Europie: Polityka, Systemy, 

Standardy Kompetencji i Dobre Praktyki 

uwzględnia metody WBL stosowane 

w krajach partnerskich, a także 

porównuje zmiany organizacyjne oraz 

regulacyjne publicznych i prywatnych 

podmiotów zatrudnienia pracujących 

w oparciu o schematy WBL.  

Poza analizą dostępnych materiałów, 

badanie służyło porównaniu opinii 

interesariuszy (praktyków WBL, 

organizacji wysyłających, organizacji 

goszczących), zebranych przy pomocy 

ankiety, w zakresie różnych form WBL, w 

tym potencjału oraz wyzwań.  

 

Badania te mają ogromne znaczenie, ponieważ będą 

podstawą do opracowania dwóch nowych profili 

zawodowych, dla których programy nauczania powstaną 

również w trakcie trwania projektu WBL Guarantee. 

    

 

 

 

Drugie spotkanie w Walencji 

 

 

Drugie spotkanie Partnerów w projekcie odbyło się 18-19 października, 2018 roku w Walencji 

(Hiszpanii), gdzie gospodarzem była organizacja FEMEVAL. Dwudniowe spotkanie było okazją do 

dyskusji na temat postępów w pracach nad pierwszym rezultatem pracy intelektualnej oraz omówienia 

innych kwestii projektowych. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Reprezentanci organizacji partnerskich uczestniczyli w trzech sesjach w temacie rezultatów numer 1, 

2 oraz 3. Organizacja ERIFO przybliżyła pierwszy z rezultatów, dostarczając informacji 

o przeprowadzonych badaniach wstępnych oraz komentując treści ostatecznej wersji publikacji. 

Następnie, odbyły się dyskusje o drugim rezultacie, tj. programie nauczania dla trenerów pracujących 

w MŚP. Partnerzy wymienili się pomysłami oraz zdecydowano o podziale prac. Trzecia sesja prowadzona 

była przez organizację FyG, której to przedstawiciele pokazali prezentację, która była propozycją jak 

zaprojektować, opracować, a kolejno testować program nauczania dla rozwoju zawodowego 

doradców/trenerów WBL.  

Ponadto szczegółowo omówiono kwestie sprawozdawczości finansowej, działania upowszechniające, 

komunikację i zarządzanie jakością, wszystkie z wymienionych wpływające na rozwój projektu. 

    

Kolejne kroki… 
2019 rok będzie obfitował w wiele ważnych dla projektu WBL Guarantee wydarzeń. Poza publikacją 

ponadnarodowego badania i analizy, partnerzy udostępnią również program nauczania dla trenerów 

pracujących w MŚP zaangażowanych w programy WBL. Podsumowując, w 2019 roku partnerzy będą 

kontynuować prace nad wzmocnieniem i doskonaleniem umiejętności trenerów w firmach 

i kompetencji doradców zawodowych.  

Partnerstwo WBL Guarantee zaprasza do odwiedzenia strony internetowej projektu i polubienia na 

Facebooku. Bądź na bieżąco!  

 

 

 

 

 

 

 

https://wbl.erasmus.site/
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

