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To ευρωπαϊκό έργο LEARN στοχεύει στη δημιουργία πιστοποίησης 
ISO για οργανισμούς, η οποία θα απευθύνεται σε χώρους εργασίας 
που διασφαλίζουν, μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές, ότι οι 
ευκαιρίες μάθησης που παρέχουν στους εργαζόμενούς τους είναι 
διαρκείς και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τόσο των τεχνικών όσο 
και των εγκάρσιων δεξιοτήτων τους. Οι βασικές εγκάρσιες 
δεξιότητες των εργαζομένων θα πιστοποιούνται επίσης με ISO, μέσω 
ενός εργαλείου αξιολόγησης που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.
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∆ημιουργία πιστοποίησης ISO για τους οργανισμούς που 
επιτυγχάνουν να μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους ∆ιαρκούς 
Μάθησης.

Εντοπισμός και σχεδιασμός δραστηριοτήτων που ένας οργανισμός θα 
πρέπει να εκτελεί, ώστε να ονομαστεί «Εργασιακός Χώρος ∆ιαρκούς 
Μάθησης», οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης 
ISO για οργανισμούς που θα δημιουργηθεί.

Ανάπτυξη θετικής στάσης από τους εργοδότες και τους 
εργαζόμενους ως προς τη μετατροπή των οργανισμών σε 
Εργασιακούς Χώρους ∆ιαρκούς Μάθησης, μέσω του σχεδιασμού 
εργαλείων αξιολόγησης της στάσης τους και εκπαιδευτικού υλικού 
καθώς και μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων εργαστηρίων για 
εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζόμενους, ώστε και οι δύο 
πλευρές να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη διαδικασία.

Ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, 
πρωτίστως μέσω εκπαίδευσης στο πλαίσιο εργαστηρίων (με βάση το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα σχεδιαστεί) και δευτερευόντως μέσω της 
υλοποίησης άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Επικύρωση των βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων των εργαζομένων 
μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου αξιολόγησης ατομικών 
δεξιοτήτων, το οποίο θα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024.

Ανάπτυξη δικτύου συμβούλων, οι οποίοι θα ενεργούν ως πρεσβευτές 
του έργου και θα καθοδηγήσουν τους οργανισμούς στη μετατροπή 
τους σε Εργασιακούς Χώρους ∆ιαρκούς Μάθησης.



Εργοδότες
∆ιεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τους οργανισμούς που θα 
μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους ∆ιαρκούς Μάθησης.

Εργαζόμενους
Πακέτο στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη 
διαρκή μάθηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Καθώς οι 
εργαζόμενοι περνούν μεγάλο μέρος του ημερήσιου χρόνου τους 
δουλεύοντας, ο χώρος εργασίας πρέπει να αποτελεί σημαντικό 
περιβάλλον μάθησης. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, οι 
εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όχι μόνο 
δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους αλλά 
και βασικές εγκάρσιες ικανότητες, οι οποίες θα τους καταστήστουν 
πιο αποτελεσματικούς στην εργασία τους και πιο ανθεκτικούς στις 
διάφορες αλλαγές στην καριέρα και τη ζωή τους.

Οφέλη για

Λόγω της πανδημίας COVID-19, όλες οι συναντήσεις της 
κοινοπραξίας LEARN έως τώρα έχουν υλοποιηθεί διαδικτυακά. Αν 
και οι εταίροι δεν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης, 
έχουν επαναλάβει τη δέσμευσή τους να εργαστούν σκληρά και να 
προσαρμόσουν κατάλληλα τις διάφορες δραστηριότητες του έργου, 
ώστε τα αποτελέσματά του να μην αποκλίνουν από τον αρχικό 
σχεδιασμό.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 3 συναντήσεις της 
κοινοπραξίας. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 5-6 
Μαρτίου 2020, ενώ η 2η και η 3η συνάντηση πραγματοποιήθηκαν στις 
9-10 Ιουλίου 2020 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα.

Συναντήσεις της κοινοπραξίας LEARN

Σε κάθε χώρα-εταίρο του έργου έχουν υλοποιηθεί 2 ομάδες εστίασης, 
1 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργοδοτών και 1 με τη 
συμμετοχή εργαζομένων, με διπλό στόχο. Πρώτον, να αξιολογηθεί η 
στάση των εργοδοτών και των εργαζομένων ως προς τη μετατροπή 
των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους ∆ιαρκούς Μάθησης. 
∆εύτερον, να εντοπιστούν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της διαρκούς μάθησης στο χώρο 
εργασίας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ομάδες εργασίας 
σε όλες τις χώρες-εταίρους, περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση.

Ομάδες εστίασης

Το LEARN υποστηρίζει τη διακρατική συνεργασία και την αμοιβαία 
μάθηση σε ζητήματα σύγχρονου ενδιαφέροντος μεταξύ 5 πολύ 
έμπειρων παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 4 
επιμελητηρίων και ενός πανεπιστημίου που ανήκει σε επιμελητήριο, 
προερχομένων από 5 χώρες της Ε.Ε.: Κύπρο (συντονίστρια χώρα), 
Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Αυστρία ενώ στην κοινοπραξία 
συμμετέχει και μία εταιρεία πιστοποίησης.

Το δίκτυο LEARN



Συντονιστής: 

Εταίροι:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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