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“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.” 
 

Τίτλος Έργου 
Mentorship Evaluation aNd Training in Organizations for WBL at 

EU 

Ακρωνύμιο #Mentor4WBL@EU 

Αριθμός Έργου 2018-1-EL01-KA202-047778 

Επικεφαλής Έργου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Συγγραφείς  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Fondation EFCoCert (EFCoCert), ViaSyst Synergy 
Services SA (ViaSyst), Centre for Factories of the Future Limited 
(C4FF), Bahçeşehir Universitesi Foundation (BAU), Δημόσιο 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αιγάλεω (ΔΙΕΚ Αιγάλεω), 
ΟΑΕΔ 

Τύπος παραγόμενου 
εγγράφου 

Διάχυση αποτελεσμάτων 

Τίτλος δραστηριότητας Δελτίο Τύπου για  τη 2η ενημερωτική εκδήλωση, 9 Ιουνίου, 
15.00-19.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης 

Επικεφαλής δραστηριότητας BAU 

Έκδοση Τελική 
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Αθήνα, 10/06/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “Mentorship 

Evaluation aNd Training in Organizations for WBL at EU” (#Mentor4WBL@EU), σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Bahcesehir (BAU), διοργάνωσε διαδικτυακά την 2η Ενημερωτική Εκδήλωση την Τρίτη, 

09/06/20, 15.00-19.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.  

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων (μέντορες στον χώρο 

εργασίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι, κοινωνικοί εταίροι) για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, καθώς και η διαβούλευση επί των Παραδοτέων τα οποία 

αφορούν την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εκπαίδευσης και πλατφόρμας πιστοποίησης, για την 

επαγγελματική αναγνώριση και κατοχύρωση των υπαρχόντων και μελλοντικών μεντόρων στον χώρο 

εργασίας.  

Η εκδήλωση διοργανώθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams με μεγάλη απήχηση 

καθώς παρευρέθηκαν πάνω από 100 συμμετέχοντες  από την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Στην 

εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η 2η Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 

Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) κα Ελένη Τεζαψίδου, η κα Ann 

Minton, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Derby, Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση σε θέματα 

μαθητείας, η κα Claire Maudit, Engineer for Schools, Rectorat de Grenoble/ Education Nationale, ο κος 

Richard Graham, Chair of Professional Affairs and Education Committee (PAEC), IMarEST, εκπρόσωποι 

του ΟΑΕΔ αλλά και εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της διεθνούς και ελληνικής 

ακαδημαϊκής κοινότητας και του χώρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ). 

Το κύριο συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν ότι η εφαρμογή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που θα συνδυάζει την διαδικτυακή εκπαίδευση με την επαγγελματική πιστοποίηση των 

μεντόρων στον χώρο εργασίας είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Πράγματι, ένα σχήμα 

πιστοποίησης ευρωπαϊκής εμβέλειας των μεντόρων στον χώρο εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για 

https://imegsevee.gr/
https://www.mentor4wbl.eu/


                                                                
 

Erasmus + KA2 Συνεργασία για καινοτομία & ανταλλαγή ορθών πρακτικών                      

2018-1-EL01-KA202-047778                                                                                                       
 

την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους καθώς θα τους δώσει τη δυνατότητα να 

προσφέρουν ποιοτικότερη μάθηση βασισμένη στην εργασία (work-based learning) στους 

εκπαιδευόμενους.  

Προς τούτο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εμβέλειας κρίνεται ότι θα δώσει αυξημένη 

προστιθέμενη αξία στον χώρο της ΕΕΚ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται εκ του μηδενός 

στο πλαίσιο του #Mentor4WBL@EU (2018-2020), χρησιμοποιεί καινοτόμο εκπαιδευτική μεθοδολογία 

και εργαλεία (διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα) και αναμένεται να συμβάλλει στην 

επαγγελματική ενδυνάμωση των μεντόρων στον χώρο της εργασίας.    

Τέλος, οι εταίροι του έργου ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τα πολύτιμα σχόλιά 

τους και την ανατροφοδότηση που προσέφεραν κατά την εκδήλωση. 

 

Δείτε περισσότερα: 

https://www.mentor4wbl.eu/ 

 

 

https://www.facebook.com/mentor4wbl.eu/ 

https://www.linkedin.com/in/mentor4wbl/ 

https://www.youtube.com/channel/UCAtMklR9fmEkj1T0aYQSfkg 
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