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Dear readers,  

Ladies and Gentlemen,  

Through this publication we would like to focus your attention on 

“Geothermal and solar skills – Vocational education and training (GSS-

VET)”, an Erasmus+ funded project, carried out by 16 professional 

partners from 4 different EU countries: Bulgaria, Germany, Greece and 

Spain. GSS-VET aims to tackle the existing gaps in continuous training 

of geothermal and solar systems installers, plumbers and electricians, by 

creating and implementing a demand-driven VET training.  

The European Commission has adopted a new “Skills Agenda for 

Europe”. The agenda aims to ensure that people develop all necessary 

skills for today’s and tomorrow’s labor market. Today's Agenda calls on 

Member States and stakeholders to improve the quality of skills and its 

relevance with the labor market, as 40% of European employers report 

their difficulty in finding proper skilled employees so as to grow and 

innovate. Furthermore, only a few people have the entrepreneurial 

mindset and competences to start their own business and keep adapting to 

the market’s evolving requirements. In this Agenda, the Commission 

proposes 10 actions to be taken forward, 3 of which fall within the scope 

of the GSS-VET:  

• Making Vocational Education and Training (VET) a first choice by 

enhancing opportunities for VET learners to undertake a work based 

learning experience and promoting greater visibility of good labor market 

outcomes of VET;  

• A review of the European Qualifications Framework for a better 

understanding of qualifications and to make better use of all available 

skills in the European labor market;  

   

      

 

Уважаеми читатели,  

Дами и господа,  

С настоящия Бюлетин бихме желали да представим на Вашето 

внимание проект “Геотермални и соларни умения – продължаващо 

образование и обучение (GSS-VET)”, финансиран по програма 

Еразмус +. Проектът се реализира от Консорциум от 16 партньори 

от 4-те Европейски страни: България, Германия, Гърция и Испания.  

GSS-VET има за цел да попълни празнините в професионалното 

обучение на инсталаторите на геотермални и соларни системи, и на 

ВиК- и електро- техниците, като създаде и организира иновативно, 

пазарно-ориентирано обучение.  

Европейската комисия (ЕК) прие нова Програма за „уменията в 

Европа“. Целта й е да гарантира развитие на необходимите умения 

на нейните граждани, отговарящи на нуждите на днешния и  

утрешния пазар на труда. Програмата апелира  към всички страни-

членки, както и към заинтересованите лица в тях, да положат усилия 

за подобряване на уменията си и повишат тяхното качество, предвид 

изводите на Доклада на европейските работодатели, че 40% от тях 

срещат  проблем за намиране на квалифициран персонал, отворен 

към създаване и внедряване на иновации. Отчита се също, че 

ограничен брой хора притежават предприемаческо мислене и 

умения за стартиране на собствен бизнес, и адаптиране към 

изискванията на променящите се пазарни условия. В Програмата ЕК 

препоръчва предприемане на 10 основни дейности, 3 от които 

попадат във фокуса на Проект GSS-VET, а именно:  
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• A review of the Recommendation on Key Competences to help more 

people acquire the core set of skills necessary to work and live in the 21st 

century with a special focus on promoting entrepreneurial and innovation- 

oriented mind-sets etc. 

 
 

 

 

GSS-VET project 

Kick-off meeting 

Heraklion, Greece, December 2016 

 

The GSS-VET objectives are to: 

• Design 2 EU core curricula (European Qualification 

levels 4-5) for geothermal and for solar energy system 

installers, divided in sets of learning outcomes i.e. two 

corresponding VET programs;  

 

• Професионалното образование и обучение  (ПОО) да се организира 

по начин, че да предоставя на специалистите възможност за дуално 

обучение и по-добри възможности за реализация на пазара на труда;  

• Да се ревизира Европейската квалификационна рамка с цел по-

добро разбиране на различните квалификационни нива и оптимално 

използване на наличните умения на Европейския трудов пазар;  

• Да се усъвършенства Препоръката относно ключовите знания с цел 

повече хора да придобият необходимите умения за работа и 

съществуване в 21 век, като се отделя специално внимание на 

предприемаческите и иновативните им  качества;  

 

 
 

 

 

Проект GSS-VET  

Първо работно съвещание на Консорциума 

Хераклион, Гърция, Декември 2016 
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• Implement, deliver and evaluate the above-described 

training; 

• Certify, after developing a technical scheme according to 

ECVET recommendations and ISO 17024 norm, 

participants developed skills. 

 

 

As a training outcome, an E-learning Platform is to be designed and 

launched, containing all training materials, in English, Bulgarian, 

German, Greek and Spanish.  

The project plans to:  

• Directly involve 40 trainers and 200 workers during the project’s 

lifetime;  

• Involve 2,500 adults in the created training curricula and the innovative 

methodology, as well as to prepare 1,000 trainers in targeted trainings 

thanks to the involvement of VET providers, sectorial organizations 

(including an EU umbrella), regional authorities and other associated 

partners; 

• Create a roadmap for the official recognition of the training by 2025;  

• Develop a network of VET providers implementing the GSS - VET 

training in 8 EU countries.  

The project aspires to:  

• Enhance creativity and innovation including entrepreneurship at all level 

of VET;  

• Promote work-based learning including traineeships, apprenticeships 

and dual learning models to help transition from learning to work;  

• Stimulate partnership between public and private institutions;  

• Reach the objective of 15% of adults to participate in lifelong learning; 

• Make lifelong learning and mobility a reality. 
 

Целите на GSS-VET са следните, да се: 

• Разработят 2 Европейски учебни програми (за 

професионални нива: 4 и 5 по Европейската  

квалификационна рамка, съответстващи на степени 3 и 4 по 

Българската квалификационна система)  за инсталатори на  

геотермални и соларни енергийни системи; 

•  Създаде,  проведе и оцени горе-описаното обучение; 

•  Сертифицира обучението на база разработена  техническа 

схема, в съответствие с препоръките на Европейската 

кредитна система за ПОО,  стандарт ISO 17024 и 

придобитите знания и умения на участниците в обучението. 

 

 

За реализиране на обучението ще се създаде  Виртуална 

образователна платформа, на която ще бъдат качени обучителните 

материали в дигитален вид, на английски език и също преведени на  

езиците на партньорите по проекта. 

По GSS-VET се планира:  

• Да се обучат 40 обучители и 200 професионалисти по време на 

изпълнението му;  

• Да се включат 2,500 специалисти на възраст над 16 години в 

иновативния курс на обучение, както и да се подготвят 1,000 

обучители в целеви обучителни курсове със съдействието на 

институциите за ПОО,  браншовите организации (включително от 

ЕС), публични власти и асоциираните партньори на Консорциума;  

• Да се създаде Пътна карта за официалното признаване на курсовете 

с хоризонт до 2025;  

• Да се създаде мрежа от институции, предлагащи ПОО на база 

разработените от GSS – VET програми в 8 страни от ЕС.  
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The project has already published: 

• List of core green skills required 

for plumbers and electricians in the 

4 partner countries;  

• Mapping of existing training 

programmes in geothermal & solar 

installations in the partners 

countries;  

• Selection of best practices of 

teaching methods to be 

implemented in the project;  

Visit http://www.gss-vet.eu/ for 

further information on GSS- VET. 

 

  

 

What happened in the last 6 months?  

In Greece and Spain  

Greece and Spain, countries that have already participated in the past 

GSSkills project, had to review and update the catalogue of competences 

already developed thanks to the experience of the sector organizations 

involved.  

To this end, the Greek organizations involved in the task (HELAPCO and 

ETAN) and the Spanish organization INSTAGI have each organized a 

workshop with local companies in order to review the competences 

catalogue of the previous GSSkills project.  

Проектът има амбицията да :  

• Подобри креативността и иновативността на обучените 

специалисти, както и  предприемаческите им качества чрез 

създаданите порграми за обучение;  

• Да стимулира дуалното обучение като  включва стажове и  

практически упражнения с цел плавен преход от учене  към работа;   

• Да подпомогне  партньорството между публичния и частния 

сектор;  

• Да постигне включване на 15% от възрастното население в процеса 

- учене през целия живот; 

• Да превърне ученето през целия живот и мобилността в 

действителност. 

 
 

Проектът вече е постигнал  

следните резултати: 

• Създаден списък на основните 

„зелени” умения, необходими за 

ВиК - и електро- техници в 

четирите страни-партньори;  

• Проучени програми за ПОО  за 

инсталатари на геотермални и 

соларни системи в страните от 

Консорциума;  

• Анализирани „добри практики“  

за методи на обучение, които да 

бъдат внедрени в обучителните 

програми на проекта;  

За повече информация:    

 http://www.gss-vet.eu/   

 

  

http://www.gss-vet.eu/
http://www.gss-vet.eu/
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The results of the previous GSSkills project were presented to these 

companies to allow them to update the skills required by the installers in 

these industries.  

During the meeting, the competences detected in the previous GSSKills 

project were analyzed in a round-table format in which the participants 

expressed their own opinion about the results of the previous project and 

the competences detected.  

After an initial analysis of the competences and knowledge defined in the 

previous project, it was concluded that they are still necessary, and new 

required skills were suggested under the criteria of the participants in the 

meeting. The necessary skills were organized according to the logical 

process that is followed in each project. 

The classification criteria, agreed by the participants, for both 

competences in solar and geothermal energy were:  

• Competences for the installation design  

• Competences for the execution of the installation  

• Competences on maintenance of the facility  

Each of the organizations that have participated in this task have 

processed the data collected in each workshop, and INSTAGI has 

compiled the information from the three workshops in a report that will 

serve, in later phases of the project, to define the necessary training for 

workers in facilities of geothermal and solar energy. 
 

 

 

Какво се случи през последните 6 месеца?  

В Гърция и Испания  

Партньорите от Гърция и Испания, в качеството си на участници в 

предишен проект „GSSKills“, с аналогичен предмет на деийност и  

цели, актуализираха  Каталога на необходимите знания и умения, 

разработен с участието на компании от зеления сектор. 

Гръцките партньори  (HELAPCO и ETAN) и испанската организация 

INSTAGI организираха уъркшопове с местни компании за  

усъвършенстване на горецитирания Каталог.  

В резултат на тези професионални срещи беше направен   изводът, 

че е необоходимо обновяване на уменията и компетентността на 

специалистите по геотермални и соларни инсталации предвид 

динамиката в сектора, което е обект на настоящия проект.  

Посочени бяха и следните основни критерии, които следва да 

залегнат  в програмите на GSS-VET за ПОО:  

• Компетентност за проектиране на инсталации за геоjермални и 

соларни системи;   

• Компетентност за реализирането им;   

• Компетентност за поддръжката им. 

Компаниите, взели участие в уъркшоповете, са дефинирали 

конкретното си мнение, обработено от INSTAGI и резюмирано в 

доклад, който да служи като основа в отделните етапи на настоящия   

проект. 
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Workshop with companies in the premises of INSTAGI, San Sebastian, 

Spain. 
 

 

 
Уъркшоп в офиса на INSTAGI, Сан Себастиан, Испания. 

 

 

 



                                                                                 

 Информационен бюлетин No 2  

Скъпи читатели,  

Европейската политика за развитие насърчава прехода към всеобхватна зелена 

икономика, която води до икономически растеж, създава работни места и помага за 

намаляването на бедността чрез устойчиво управление на природния „капитал”. 

В резултат на преминаването към зелена икономика, и съответно промяната на 

спецификите на професиите в някои сектори, съществуващата работна сила ще 

има нужда от нови умения, с оглед насърчаване създаването на т.нар. зелени 

професии. Важно е да се подкрепи развитието на местния частен сектор чрез 

предоставяне на умения за еко предприемачество, да се обучат хората в 

стартирането на собствен зелен бизнес, и по този начин да се увеличат 

възможностите за усъвършенстване на стандарта им на живот. 

Примери от практиката ще убедят заинтересованите лица, че устойчивото ползване 

на природния капитал и екосистеми предлагат актуални бизнес решения. 

Общоприето е, че за успешен икономически растеж и 

преминаване към зелена икономика, от 

фундаментално значение за образованието и 

обученията е да предоставят необходимите нови 

умения.  

 

Успешните фактори за удовлетворяване на изискванията към обученията за 

придобиване на необходимите умения са следните: 

o Определяне на дългосрочни цели, възможности  и резултати относно 

екологични предизвикателства, предхождащи разработването на  конкретни 

подходи и политики; 

o Създаване на национална стратегия за обучение за зелени професии; 



o Осигуряване на гъвкавост на регионално и местно управленско ниво, с оглед 

предоставяне на обучение, което отговаря на необходимите зелени умения;  

o Създаване на специализирани национални центрове за обучения за зелени 

умения; 

o Организиране на национални съвети за зелени професии, които да определят 

необходимите умения за тях, да предвиждат бъдещи такива, както и да 

провеждат проучвания на ниво фирмени организации и браншови сектор; 

o Сформиране на успешни и отговорни институти за образование и обучение, 

които да провеждат обучения в сферата на зелената икономика.  

В подкрепа на горенаписаното, проектът GSS-VET залага амбициозни цели да 

предложи иновативно обучение за монтажници на слънчеви и геотермални 

инсталации.   

С настоящия брой на информационния бюлетин ви информираме за развитието на 

проектните разработки. 

Международният екип по проект GSS-VET се разработва обучение, което е резултат 

от проведени: изследване, проучване на иновативни методи за обучение и  

дефиниране на необходимите ПОО (продължаващо образование и обучение) 

умения и компетенции за четирите държави – партньори по проекта. 

Първата стъпка е разработване на подробни учебни програми за инсталиране на 

трите типа системи - слънчево-термална, фотоволтаична и геотермална. 

Определени са необходимите изискванията за уменията и знанията на обучаемите, 

както следва: 

- За слънчево-термални системи: 3 основни изисквания за умения и 13 – за 

способности; 

- За фотоволтаични системи: 9 основни изисквания за умения и 48 – за 

способности;    

- За геотермални системи: 3 основни изисквания за умения и 18 – за 

способности.  



Втората стъпка се състои в дефиниране на изисквания към опита на 

потенциалните обучители (експерти в сферата, с практически опит), както и на 

обучаемите (да имат навършени 16 години, подходящо гимназиално образование и 

/или професионален опит).  

Следващата стъпка включва избора на методи и подходи за обучение за трите 

типа системи, както и определяне на структурата на курсовете. 

Обучителните курсове ще съдържат теоретична и практическа част. Теоретичните 

материали ще бъдат предоставени чрез преподаване в клас и онлайн. 

Упражненията по практически умения ще се провеждат в клас, в лаборатории и/или 

на реални работни обекти. Материалите, публикувани онлайн, ще съдържат 

необходимите теоретични познания, а практическите упражнения ще обучат 

участниците по всички необходими компетенции, необходими за монтажник на тези 

ВЕИ системи.  

Предвижда се създаване на платформа за онлайн обучение, където за учащите ще 

бъдат на разположение, по всяко време и навсякъде, набора от всички теоретични 

материали, упражнения или дейности. 

Методика тип  Учене на база проект ще бъде приложена за придобиване на знания 

и умения. 

Продължителността на обученията за двете части (теоретични и практическа), ще 

бъде определена, както следва:  

- За слънчеви термални системи – 50 часа теория (лекции) – в клас и онлайн,  

60 часа- практически упражнения; 

- За фотоволтаични системи – 60/60 часа; 

- За геотермални системи – 50/60 часа. 

Обучението ще се проведе също и чрез електронна платформа, разработена за 

целите на проекта.  



Въз основа на анализа на учебната програма, са разработени подробни диаграми, 

отразяващи структурата на обучителните курсове за монтажници на трите системи 

за възобновяема енергия. 

За визуално представяне на организацията на обученията, е представена, по-долу, 

диаграма за курса по слънчеви термални системи (като конкретен пример). Подобни 

диаграми са разработени и за другите два курса - по фотоволтаични и геотермални 

системи. Основната идея за организационната структура на всеки курс е материала 

да се систематизира в отделни блокове, които от своя страна се състоят от по 

няколко глави и упражнения. По този начин, структурата служи за бъдещето 

детайлно развитие на материалите, представени под формата на лекции и 

практически упражнения.  

Диаграмата ясно показва структурата на определените като необходими, за целта 

на обученията, знания и умения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1: Диаграма, илюстрираща обучителния курс за слънчеви термални системи.  



Освен горе-описаните материали са разработени насоки за изпълнение на 

иновативни методи за обучение. В настоящия момент, българските партньори са в 

процес на верифициране на методите за обучение. За тази цел, членове от ЕИТ, ТУ 

София, КИБ и СЕА съвместно организираха уъркшоп, проведен в рамките на “14 

Международна конференция за Енергийна ефективност и  ВЕИ за Югоизточна 

Европа”. Специалисти в областта на зелените системи изразиха своите виждания.  

 

Работният семинар/уъркшоп завърши с оживена дискусия с участниците. В 

резултат, партньорите по проекта получиха силна препоръка да бъдат преведени 

обучителните материали, както и ръководствата, на националните езици, а не да се 

предоставя единствено версията им на английски език.  

За повече информация, новини и други интересни факти по отношение на проекта,  

посетете нашия уебсайт /website www.gss-vet.eu. 

 

 

http://www.gss-vet.eu/
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