Τι είναι το “BuS.Trainers”;
Το “BuS.Trainers” (πλήρης τίτλος: “Ανάπτυξη των
πράσινων Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών από
τον κατασκευαστικό κλάδο”) είναι ένα έργο που
υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην πρόσκληση
2016 του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των
Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων, ο στόχος του
έργου είναι να σχεδιάσει και να παραδώσει,
σε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και του επιχειρηματικού κόσμου, κοινά
προγράμματα κατάρτισης για να αντιμετωπιστεί
η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και να ενισχυθεί η
αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές τάσεις και με βάση τα εργαλεία
αναγνώρισης της ΕΕ (EQF, ECVET, EQAVET).

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

ecotrainers.eu

και ακολουθήστε μας

Με επικεφαλή την Ισπανία, οι κύριοι Τομεακοί
Οργανισμοί, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Οργανισμοί Ενέργειας
από πέντε χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και
Μάλτα), συνεργάζονται σε αυτήν τη στρατηγική
συμμαχία για τη βελτίωση της ανταπόκρισης
των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης
ΕΕΚ στις προκλήσεις και τις ανάγκες που
αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην
“απανθρακοποίηση” της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

ecotrainers.eu

Το έργο αυτό υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ (Aρ.
Συμβολαίου: 575829-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-SSA). Η υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της παρούσας δημοσίευσης
δεν συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της, το οποίο
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών της. Ως εκ τούτου, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιαδήποτε
χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην
ενεργειακή αποδοτικότητα και
τα συστήματα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στον
κατασκευαστικό κλάδο

Γιατί να επενδύει
κανείς στην εκπαίδευση
εκπαιδευτών στις
πράσινες δεξιότητες;
Για την επικαιροποίηση της εκπαίδευσης
εκπαιδευτών με βασικές γνώσεις σχετικά με
την ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕΑ) και τα
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), σύμφωνα με τα απαιτήσεις της ΕΕ.
Για τη βελτίωση του συνόλου δεξιοτήτων των
εκπαιδευομένων και των μαθητευομένων
των διαδρομών της ΕΕΚ και των διττών
συστημάτων, δηλαδή των μελλοντικών
επαγγελματιών του τομέα.
Για τον εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου
κατάρτισης των παρόχων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επαγγελματιών, των εταιρειών και,
τελικά, του συνόλου της κατασκευαστικής
βιομηχανίας στην Ευρώπη.
Για τη δέσμευση στη διά βίου μάθηση και την
ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.
Για τη δημιουργία μιας τομεακής συμμαχίας
γύρω από ένα νέο πρότυπο για τα προσόντα
και την πιστοποίηση των ικανοτήτων στην ΕΑ
και τις ΑΠΕ στον κατασκευαστικό κλάδο.

Αποτελέσματα
Έκθεση σχετικά με το υφιστάμενο κενό
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών επαγγελματικής
κατάρτισης και ένας χάρτης ικανοτήτων για
τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για
τη διδασκαλία της ΕΑ και των ΑΠΕ.
Ο νέος Ευρωπαϊκός τίτλος σπουδών
«ECo-trainer στον κατασκευαστικό κλάδο»,
με συνολικά 200 ώρες εκπαίδευσης.
Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση
για
την
κατάρτιση στις αποδοτικές κατασκευές,
μέσω της ειδικότητας του “ECo-Trainer”,
αναγνωρισμένη στις πέντε συμμετέχουσες
χώρες.

Άλλες ενέργειες
Συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, προερχόμενους
από
αρχές
και
δημόσιους
οργανισμούς,
κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις,
παρόχους ΕΕΚ, οργανισμούς διαμεσολάβησης κλπ.
Ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια
για την υποστήριξη και τη δέσμευση των βασικών
συντελεστών του κλάδου.

Επικοινωνήστε με τους
εταίρους του έργου:
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης
για
την
εκπαίδευση
των
εκπαιδευτών και την αυτό-αξιολόγηση των
γνώσεων.
Ένα Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜoU), ως
θεσμική υποστήριξη και επικύρωση του
προγράμματος εξειδίκευσης.
Σύστημα διαπίστευσης και ευρωπαϊκή
αναγνώριση για την προώθηση της αριστείας
του τίτλου σπουδών.

210 8846852
210 8543636
info@imegsevee.gr

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής
210 6603300
210 6603301
cres@cres.gr

ecotrainers.eu

