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Κοινοπραξία

Τέσσερεις (4) Χώρες

16 Εταίροι

European umbrella (IGA)

9 more countries 



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια νέα θεματολογία δεξιοτήτων για τους 

εργαζόμενους στις χώρες της Ε.Ε. 

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του σήμερα και του αύριο.

“40% των Ευρωπαίων εργοδοτών αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βρουν άτομα με 
τις κατάλληλες δεξιότητες για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν καινοτόμα 

προϊόντα και υπηρεσίες”

Το έργο GSS-VET στοχεύει να αντιμετωπίσει το κενό των απαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε θέματα εφαρμογής 

γεωθερμίας και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. 

Διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε τεχνικούς 

που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς κλάδους

Επισκόπηση



• Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 
(καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων προσόντων και την καλύτερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας)

• Ανασκόπηση Βασικών Γνώσεων & Δεξιοτήτων 
(να αποκτήσουν περισσότεροι το βασικό σύνολο δεξιοτήτων με έμφαση στην προώθηση επιχειρηματικών και 
καινοτόμων ιδεών, τη διαμόρφωση κατάλληλης νοοτροπίας)

Δράσεις 



Βασικοί Στόχοι

Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας

- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Σχεδιασμός τριών (3) βασικών προγραμμάτων

- Επίπεδο Εκπαίδευσης (EQF level 4-5)

Εφαρμογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών

- Πιστοποιημένη Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Παροχή πλήρους εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους



Βασικοί Στόχοι

Ανάπτυξη δικτύου παροχών εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης

Δικτύου σε 8 χώρες της ΕΕ που θα εφαρμόσουν το 
διαμορφούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων

Προώθηση μάθησης μέσα από την εργασία, μέσω 
πρακτικής άσκησης και νέων μαθησιακών μοντέλων



Επιθυμητά Αποτελέσματα

Ενίσχυση της

Δημιουργικότητας, 

Καινοτομίας &

Επιχειρηματικότητας 

σε όλα τα επίπεδα 

Εκπαίδευσης και 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. 

Προώθηση της 
μάθησης μέσα 

από την εργασία.

Πρακτική άσκηση, 
μαθητεία και 
εφαρμογή 

μαθησιακών 
μοντέλων. 

Μετάβαση από τη 
θεωρία στην 

πράξη.

Ενίσχυση της 
συνεργασίας 
δημόσιων και 

ιδιωτικών 
φορέων.

Επίτευξη του 
στόχου το 15% 

των ενηλίκων να 
συμμετέχουν σε 

προγράμματα δια 
βίου μάθησης.

Να καταστεί 
πραγματικότητα η 
δια βίου μάθηση 

και η 
κινητικότητα.



Επιθυμητά Αποτελέσματα

200 τεχνίτες                         

4 Χώρες                               

&                          

40 εκπαιδευτές                    

10 Χώρες

200 Εταιρίες                        

4 Χώρες

Χάρτης 
απαιτούμενων 

ενεργειών για την 

επίσημη 
αναγνώριση της 
πιστοποίησης 

γνώσεων 

μέχρι το 2025

Ευαισθητοποίηση 

για την 
σημαντικότητα 

των ‘πράσινων’ 
επαγγελμάτων

Διαμόρφωση 

ενός δικτύου 

Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης



Μεταφορά γνώσης

 Ισχυρό δίκτυο διάδοσης

Μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων

 Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός 

 Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ:

• Επαγγελματικών Εκπαιδευτικών Δομών

• Νέων «Πράσινων» Τεχνολογιών

Προστιθέμενη Αξία
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