
 
Towards a Holistic Transformation of Organisations into Learning Workplaces  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δε 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.  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 

 

Η σύμπραξη του LEARN βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του έργου: 

«Ολική Μετατροπή των Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης» (LEARN, 
Erasmus+, Support for Policy Reform, 01.01.2020 – 31.12.2022). Το έργο έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη μιας πιστοποίησης ISO για τους χώρους εργασίας που θα διασφαλίζουν τη 

διαρκή μάθηση των εργαζομένων τους. Η μάθηση αυτή δε θα αφορά μόνο σε τεχνικές 
δεξιότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία, αλλά και στην ανάπτυξη των  

εγκάρσιων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Επιπλεον, θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο 
αξιολόγησης για την πιστοποίηση των κύριων εγκάρσιων δεξιοτήτων των εργαζομένων με 

ISO17024. 
 

 

Οι στόχοι του LEARN είναι: 

• Η ανάπτυξη μιας πιστοποίησης ISO για τους οργανισμούς που θα εφαρμόσουν συγκεκριμένες 
διαδικασίες και δραστηριότητες για την μετατροπή τους σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης. 

• Ο εντοπισμός/σχεδιασμός δραστηριοτήτων που θα πρέπει να πραγματοποίησει ένας 

οργανισμός, για να γίνει Εργασιακός Χώρος Μάθησης, μαζί με τα συνοδευτικά εργαλεία που θα 

συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης των οργανισμών. 

• Η ανάπτυξη θετικής στάσης ως προς τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους 
Μάθησης, μέσα από τον σχεδιασμό ενός εργαλείου αξιολόγησης στάσεων και εκπαιδευτικού 

υλικού, όπως επίσης και μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων εργαστηρίων για 
εργοδότες/εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζόμενους, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να είναι 

σε θέση να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία. 

• Η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, πρωτίστως μέσω της μάθησης στην 

τάξη (βασική ανάπτυξη μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που θα σχεδιαστεί) και ακολούθως 
μέσω της υλοποίησης άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

• Η επικύρωση των κύριων εγκάρσιων δεξιοτήτων των εργαζομένων, μέσω της ανάπτυξης ενός 

εργαλείου αξιολόγησης που θα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024. 

• Η ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο των πρεσβευτών του έργου 
και θα καθοδηγούν τους οργανισμούς στη μετατροπή τους σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης. 

 

Τα πλεονεκτήματα του LEARN είναι: 

• Για τους εργοδότες/εκπρόσωπους εργοδοτών, μια ευρέως αναγνωρισμένη πιστοποίηση 
για τους οργανισμούς που θα μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης. 

• Για τους εργαζόμενους, ένα σύνολο αποτελεσματικών δραστηριοτήτων που θα 

διευκολύνουν τη συνεχή μάθηση στο χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι περνούν ένα μεγάλο μέρος 
του χρόνου τους στην εργασία τους και γι’ αυτό ο χώρος εργασίας πρέπει να αποτελεί σημαντικό 

μαθησιακό περιβάλλον. Μέσα από τις δραστηριότητες του LEARN, οι εργαζόμενοι θα είναι σε 

θέση να αναπτύξουν όχι μόνο δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία τους, αλλά και βασικές 
εγκάρσιες δεξιότητες που κάνουν τα άτομα πιο αποτελεσματικά και ανθεκτικά στις αλλαγές στην 
καριέρα και τη ζωή τους. 
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Το δίκτυο LEARN υποστηρίζει τη διακρατική συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση σε θέματα σύγχρονου 

ενδιαφέροντος, μέσω τεσσάρων πολύ έμπειρων παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (MMC Management Centre – συντονιστής έργου, DIMITRA Educational 

Organisation, EQUIPO HUMANO Foundation και EUROCIRCLE Association), δύο πανεπιστημίων (FH 
JOANNEUM University of Applied Sciences και FH CAMPUS 02 University of Applied Sciences) και 

τεσσάρων επιμελητηρίων (Cyprus Chamber of Commerce and Industry, Larissa Chamber of 
Commerce and Industry – Thessaly Centre for Development, Innovation and Entrepreneurship, Official 

Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Valencia και Chamber of Commerce and 

Industry of Alpes-Côte d’ Azur Provence) από πέντε χώρες της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, 
Γαλλία και Αυστρία) ενώ στη σύμπραξη συμμετέχει και μία εταιρεία πιστοποίησης (Cyprus 
Certification Company). 

Το έργο LEARN υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

http://www.mmclearningsolutions.com/Index.aspx
https://www.dimitra.gr/?lang=en
https://www.dimitra.gr/?lang=en
https://fundacionequipohumano.es/en/
https://eurocircle.fr/language/en/welcome/
https://www.fh-joanneum.at/en/
https://www.fh-joanneum.at/en/
https://en.campus02.at/
https://ccci.org.cy/
http://www.larissa-chamber.gr/
http://www.larissa-chamber.gr/
https://www.camaravalencia.com/es-es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.camaravalencia.com/es-es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.paca.cci.fr/
http://www.paca.cci.fr/
http://www.cycert.org.cy/el/
http://www.cycert.org.cy/el/

