Ενημερωτικό Δελτίο No 1
Αγαπητοί αναγνώστες,
Κυρίες και Κύριοι,
Η οµάδα του GSS-VET, έργου που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus+ και
υλοποιείται από 15 εταίρους 4 χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Γερµανία, Ελλάδα και Ισπανία)
και αφορά στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Τεχνιτών Γεωθερµίας και
Ηλιοθερµίας (Geothermal and Solar skills-Vocational education and training), µε χαρά σας
ανακοινώνει τους στόχους και µελλοντικές δράσεις του έργου. Το GSS-VET στοχεύει στην
ανάδειξη νέων απαιτούµενων δεξιοτήτων τεχνιτών γεωθερµικών και ηλιακών – θερµικών
συστηµάτων, καθώς και στη σηµασία της απόκτησης τους µέσω εκπαίδευσης &
κατάρτισης. Απευθύνεται σε εγκαταστάτες συστηµάτων, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αλλά
και νέους εργαζόµενους συναφών κλάδων που επιθυµούν να αποκτήσουν πρόσθετες
γνώσεις, µέσα από την παρακολούθηση ενός καινοτόµου προγράµµατος επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει νέο θεµατολόγιο 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. Το νέο θεµατολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη καλεί τα κράτη µέλη και τα
ενδιαφερόµενα µέρη να βελτιώσουν την ποιότητα των δεξιοτήτων και τη συνάφειά τους µε
την αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε µελέτες, το 40% των ευρωπαίων εργοδοτών δηλώνει ότι
δεν µπορεί να βρει άτοµα µε τις κατάλληλες δεξιότητες για την προώθηση της ανάπτυξης και
της καινοτοµίας. Τέλος, πολύ λίγα άτοµα αναπτύσσουν το επιχειρηµατικό πνεύµα και τις
ικανότητες που χρειάζονται για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και να συνεχίσουν να
προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή προτείνει 10 δράσεις, 3 εκ των οποίων είναι στο πεδίο
εφαρµογής του GSS-VET:
• Προώθηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), έτσι ώστε
να αποτελεί την επιλογή πρώτης γραµµής. Αυτό θα γίνει µε τη βελτίωση των
παρεχόµενων ευκαιριών στους εκπαιδευόµενους της ΕΕΚ, προκειµένου να

αποκτούν εργασιακές εµπειρίες βασισµένες στη µάθηση και να δοθεί µεγαλύτερη
προβολή στα ορθά εργασιακά αποτελέσµατα της ΕΕΚ.
• Επανεξέταση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων, έτσι
ώστε τα επαγγελµατικά προσόντα να γίνουν περισσότερο κατανοητά και να
αξιοποιούνται περισσότερο όλες οι διαθέσιµες δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας.
• Επανεξέταση της σύστασης σχετικά µε τις βασικές ικανότητες, έτσι ώστε να
µπορέσουν περισσότερα άτοµα να αποκτήσουν τη βασική δέσµη δεξιοτήτων,
απαραίτητων για να εργαστούν και να ζήσουν στον 21ο αιώνα, µε ιδιαίτερη έµφαση
στην προώθηση των επιχειρηµατικών και καινοτοµικών τρόπων σκέψης και
δεξιοτήτων.
Επιπλέον στόχος του GSS-VET είναι η προώθηση της ατζέντας των νέων δεξιοτήτων της
Ε.Ε. δηµιουργώντας καινοτόµες µορφές κατάρτισης (συνδυασµός πρακτικής άσκησης και
θεωρητικής γνώσης σε τάξη ή σε χώρους εργασίας). Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί τόσο
σε τεχνικές δεξιότητες όσο και γνώσεις σε νέα απαραίτητα γνωστικά αντικείµενα όπως
επιχειρηµατικότητα, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και ικανότητα
αποδοτικής συνεργασίας στη διάρκεια της εργασίας µε άτοµα διαφορετικών ειδικοτήτων.
Σκοπός του προγράµµατος GSS-VET είναι :
• Ο Σχεδιασµός βασικών προγραµµάτων εκπαίδευσης (επιπέδου Ευρωπαϊκών
προσόντων 4 και 5) για εγκαταστάτες γεωθερµικών, ηλιοθερµικών και
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, κατηγοριοποιηµένα σε χωριστά σύνολα µαθησιακών
αποτελεσµάτων.
• Η Εφαρµογή, παράδοση και αξιολόγηση της παραπάνω εκπαίδευσης.
• Η Αξιολόγηση των µαθησιακών αποτελεσµάτων και των προσόντων των
επαγγελµατιών που θα καταρτιστούν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ECVET) καθώς και του ∆ιεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024, αντίστοιχα.
• Η Πιστοποίηση συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024,
στους επιτυχόντες των εξετάσεων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω θα σχεδιαστεί ηλεκτρονική πλατφόρµα µάθησης και
εξέτασης (θεωρητικού µέρους) που θα περιλαµβάνει όλο το ψηφιοποιηµένο εκπαιδευτικό
υλικό, σε 5 γλώσσες (αγγλικά, βουλγαρικά, γερµανικά, ελληνικά & ισπανικά).
Στις επιδιώξεις του έργου περιλαµβάνονται επίσης:

• Η εκπαίδευση τουλάχιστον 2.500 ενηλίκων καθώς και η προετοιµασία τουλάχιστον
1.000 εκπαιδευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις στοχευµένες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου.
• Η ∆ηµιουργία ενός χάρτη µελλοντικών ενεργειών για την επίσηµη αναγνώριση της
εκπαίδευσης που θα προσφερθεί στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου ως το 2025.
• Η Ανάπτυξη δικτύου παρόχων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης που θα
εφαρµόσουν τη διαδικασία εκπαίδευσης που θα προκύψει από το εν λόγω έργο, σε
8 χώρες της ΕΕ.
Στα επιθυµητά αποτελέσµατα του προγράµµατος περιλαµβάνονται:
• Η ενίσχυση της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. ·
• Η προώθηση της µάθησης µέσα από την εργασία περιλαµβάνοντας πρακτική
άσκηση, µαθητεία και εφαρµογή µαθησιακών µοντέλων για τη µετάβαση των νέων
εργαζοµένων από τη θεωρία στην πράξη.
• Η τόνωση της συνεργασίας δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.
• Η επίτευξη του στόχου το 15% των ενηλίκων να συµµετέχουν σε προγράµµατα δια
βίου µάθησης.
• Να καταστεί πραγµατικότητα η δια βίου µάθηση και η κινητικότητα.
Το GSS-VET ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και έχει επιτύχει έως σήµερα τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
• ∆ηµιουργία καταλόγου βασικών πράσινων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους
υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους στις 4 χώρες των εταίρων.
• Χαρτογράφηση των υφιστάµενων προγραµµάτων κατάρτισης σε γεωθερµικές,
ηλιοθερµικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις χώρες των εταίρων.
• Επιλογή των βέλτιστων µεθόδων διδασκαλίας για την υλοποίηση των
προγραµµάτων κατάρτισης.
Περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά µε τις δραστηριότητες του GSS-VET, µπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.gss-vet.eu.
Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα µας, προκειµένου να λαµβάνεται τα ενηµερωτικά δελτία του
έργου.
Ακολουθήστε µας στο Facebook και στο Twitter και καταθέστε τις απόψεις, τα σχόλια ή
και τις προτάσεις σας, σχετικά µε το GSS-VET.

