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GSS-VET е проект за продължаващо 
професионално обучение по програма 
ЕЕRASMUS+, който цели развиване на 
практиките за обмен на знания и опит между 
обучителните центрове и пазара на труда, 
както и да запълни съществуващи пропуски в 
професионалните умения на инсталаторите 
на геотермални и слънчеви системи. За тази 
цел ще бъдат разработени и въведени 
прогпрограми за професионално обучение, 
отговарящи на нуждите на пазара. Основните 
задачи на проекта са:
 Подпомагане на електро- и ВиК техниците 
да придобият знания и способности за 
инсталиране на геотермални и слънчеви 
системи,
 Предоставяне на възможност на 
безработни и на активни специалисти да 
повишат познанията и уменията си в областта 
на геотермалните и слънчевите системи.

За целите на проекта GSS-VET ще бъде 
създадена уеб платформа, която да осигури 
онлайн достъп до всички обучителни 
материали както на английски, така и на 
съответните езици на партньорите. 
ПроцеПроцедурите за оценка и сертифициране ще 
бъдат в унисон с международните стандарти. 
Уменията на обучените инсталатори, 
сертифицирани от националните 
обучителни центрове, ще бъдат признати от 
цялата мрежа обучителни центрове.
ПроеПроектът се осъществява от консорциум от 
15 партньора от Гърция, България, Германия 
и Испания.

За повече информация:
www.gss-vet.eu   

Проектът ще генерира редица резултати:
 2 учебни програми на европейско ниво 
за инсталатори на геотермални и слънчеви 
системи,
 иновативен метод на обучение,
 пълно професионално обучение с 
онлайн достъп до всички материали  
(за инсталатори и обучители),
 онлайн система на оценяване,
 сертифициране на проведеното 
обучение,
 карта за официално признаване на 
обучението с хоризонт до  2025 г.,
 участие на националните 
заинтересовани лица, гарантиращо 
устойчивостта на резултатите от проекта,
 мрежа от обучителни центрове, които 
ще внедрят учебните програми на GSS-VET 
в 8 европейски страни,
 повишаване на осведомеността за 
значението на “зелените” работни места.

Цялата отговорност за съдържанието на тази 
публикация е на авторите. Тя не отразява 
мнението на Европейската комисия. Европейската 
комисия не е отговорна за използването на 
представената в нея информация.

Този проект е финансиран 
по Програма Еразъм+ 
на Европейския Съюз
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