
                                                                                       

 

Ενημερωτικό Δελτίο No 1 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Μέσα από αυτήν την έκδοση θέλουμε να εστιάσετε την προσοχή σας στο έργο: “Geothermal 
and Solar skills-Vocational education and training – Γεωθερμικές και Ηλιακές δεξιότητες – 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (GSS-VET)”. Πρόκειται για έργο που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από 16 εταίρους από 4 χώρες: 
Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία.  

Το έργο GSS-VET στοχεύει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών και τη συνεχή 
εκπαίδευση τεχνικών γεωθερμικών και ηλιακών – θερμικών συστημάτων. Απευθύνεται σε 
εγκαταστάτες συστημάτων, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και γενικά σε νέους εργαζόμενους 
με συναφείς τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες 
γνώσεις μέσα από την παρακολούθηση ενός προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στο αντικείμενο απασχόλησής τους.  

Όπως είναι γνωστό, 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. 

Η θεματολογία των δεξιοτήτων για την Ευρώπη που υπάρχει σήμερα καλεί τα κράτη μέλη και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την ποιότητα των δεξιοτήτων και τη σημασία 
τους για την αγορά εργασίας, καθώς από μελέτες προκύπτει ότι το 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. Επιπλέον τα 
στοιχεία δείχνουν ότι λίγοι είναι αυτοί που έχουν την επιχειρηματική νοοτροπία και τις 
ικανότητες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να συνεχίσουν να προσαρμόζονται 
στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ατζέντα της προτείνει 10 δράσεις που πρέπει να προωθηθούν, 
από τις οποίες οι 3 που είναι στο πεδίο εφαρμογής του GSS-VET είναι οι εξής: 



 Να καταστεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως πρώτη επιλογή με 
την ενίσχυση των παρεχομένων ευκαιριών για τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να 
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία που βασίζεται στην εργασία. Επιπλέον, να 
προωθηθεί η προβολή των καλών αποτελεσμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην αγορά εργασίας. 

 Να γίνει αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων 
για την καλύτερη κατανόηση των απαιτούμενων προσόντων και την καλύτερη 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

 Να γίνει ανασκόπηση των προτεινόμενων βασικών δεξιοτήτων για να βοηθηθούν 
περισσότεροι στο να αποκτήσουν το βασικό σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για 
να ζήσουν και να εργαστούν τον 21ο αιώνα με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση 
επιχειρηματικών και καινοτόμων ιδεών, τη διαμόρφωση κατάλληλης νοοτροπίας, κλπ. 

Καινοτομίες που αξιοποιούν αποδοτικά υφιστάμενους πόρους, είναι οικονομικά αποδεκτές 
και φιλικές προς το περιβάλλον προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 
στην Ευρώπη, καθώς δημιουργούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επαγγελματικά 
προσόντα. Εκτιμάται πως η επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια στο 2030 θα 
δημιουργήσει επιπλέον ως τότε 700.000 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης η παγκόσμια αγορά 
οικολογικών βιομηχανιών εκτιμάται ότι το 2010 θα αποφέρει έσοδα 1,15 τρισεκατομμύρια 
ευρώ ενώ προβλέψεις δίνουν ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιαστεί σε 
περίπου 2 τρισεκατομύρια ευρώ ετησίως έως το 2020. 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος GSS-VET είναι να προωθήσει την ατζέντα των νέων 
δεξιοτήτων της Ε.Ε. δημιουργώντας καινοτόμες μορφές κατάρτισης (με συνδυασμό 
πρακτικής άσκησης και θεωρητικής γνώσης σε τάξη ή σε χώρους εργασίας). Η εκπαίδευση 
θα επικεντρωθεί τόσο στις τεχνικές δεξιότητες όσο και σε γνώσεις σε άλλα γνωστικά 
αντικείμενα όπως επιχειρηματικότητα, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και 
ικανότητα αποδοτικής συνεργασίας στη διάρκεια της εργασίας με άτομα από διαφορετικές 
ειδικότητες.  

Οι στόχοι του προγράμματος GSS-VET είναι : 

 Σχεδιασμός δύο βασικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (σε επίπεδο Ευρωπαϊκών 
προσόντων 4 και 5) για εγκαταστάτες γεωθερμικών και ηλιοθερμικών και 
φωτοβολταϊκών συστημάτων χωρισμένα σε χωριστά σύνολα μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που σημαίνει διαμόρφωση δύο προγραμμάτων εκπαίδευσης 
βασισμένα σε πρότυπα πιστοποίησης βάση του ISO 170024 και τις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). 

 Εφαρμογή, παράδοση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της παραπάνω εκπαίδευσης.  



Για την υλοποίηση των παραπάνω θα σχεδιαστεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που 
θα περιλαμβάνει όλο το εκπαιδευτικό υλικό ψηφιοποιημένο στα αγγλικά και στις γλώσσες 
των εταίρων του έργου. 

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:  

 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. 

 Δημιουργία ενός χάρτη μελλοντικών ενεργειών για την επίσημη αναγνώριση της 
εκπαίδευσης που θα προσφερθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ως το 2025. 

 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 πρόγραμμα GSS - VET ξεκίνησε στα τέλη του 2016 και έως τώρα έχει παράγει τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: 

 Δημιουργία μιας λίστας βασικών πράσινων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους 
υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους στις 4 χώρες εταίρους. 

 Χαρτογράφηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης σε γεωθερμικές, 
ηλιοθερμικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις χώρες εταίρους. 

 Επιλογή των βέλτιστων μεθόδων διδασκαλίας που θα εφαρμοστούν στο έργο. 

Όλα τα νέα σχετικά με το έργο GSS_VET βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου.  
 
Προτρέπουμε κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί στην ιστοσελίδα του έργου προκειμένου να 
λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία του έργου. Επίσης μπορείτε όσοι επιθυμείτε να μας 



ακολουθείτε μέσω Facebook και Twitter και να καταθέτετε αν το επιθυμείτε και τις δικές σας 
απόψεις, σχόλια και προτάσεις σχετικά με το έργο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου GSS-VET, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.gss-vet.eu. 


