ΤΠΟ ΣΗΝ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

Ημερίδα Ενημζρωσης
«Νζεσ δεξιότητεσ για την διαχείριςη του νεροφ:
Εκπαιδευτικζσ, Επαγγελματικζσ και Περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ»
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017
Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα)
Το ευρωπαϊκό ςχζδιο με το ακρωνφμιο AquAVET, το οποίο υλοποιείται με τθ χρθματοδότθςθ του ERASMUS+
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζχει ωσ βαςικό αντικείμενο τθ δθμιουργία μιασ ςτρατθγικισ ςφμπραξθσ για τθν
ανάπτυξθ προγράμματοσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ για τθν εκπαίδευςθ των τεχνιτϊν υδραυλικϊν
εγκαταςτάςεων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ νεροφ. Ο ςχεδιαςμόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ βαςίςκθκε ςτα
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και περιελάμβανε διάφορα ςτάδια ανάπτυξθσ, όπωσ τθν ανίχνευςθ
των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, τον προςδιοριςμό των «τεχνικϊν» και «πράςινων» δεξιοτιτων ζωσ τθ
δθμιουργία κριτθρίων αξιολόγθςισ τουσ.
Το εταιρικό ςχιμα του προγράμματοσ περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ από τζςςερισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, (Αγγλία,
Ιςπανία, Ολλανδία και Ελλάδα) με μεγάλθ εμπειρία τόςο ςε κζματα τεχνιτϊν υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων όςο
και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Η Ημερίδα ενθμζρωςθσ, ςτθν οποία το ΕΙΕΑΔ ςασ καλεί να ςυμμετάςχετε, υλοποιείται ςτο πλαίςιο
δθμοςιοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ ςχεδίου και ςτοχεφει, αφενόσ ςτθν παρουςίαςθ βαςικϊν αποτελεςμάτων
του AquaVET, αφετζρου ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ απόκτθςθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων για
τουσ τεχνίτεσ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και γενικότερα των τεχνιτϊν ςτο χϊρο των καταςκευϊν,
προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ αναδυόμενεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Επιπρόςκετα, επιδιϊκει να ςυγκεντρϊςει εμπειρογνϊμονεσ από τουσ τομείσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ, εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ/τριεσ, μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευόμενουσ/νεσ από τισ
Επαγγελματικζσ Σχολζσ και τισ τάξεισ Μακθτείασ, επαγγελματίεσ και οργανϊςεισ επαγγελματιϊν ςτον τομζα
των τεχνικϊν φδρευςθσ, περιβαλλοντικοφσ οργανιςμοφσ και οργανϊςεισ, φορείσ του τομζα καταςκευϊν αλλά
και ζνα ευρφτερο κοινό, για να ςυηθτιςουν και ανταλλάξουν απόψεισ ςχετικά με:


τθν εξζλιξθ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτον τομζα των καταςκευϊν και τισ αναδυόμενεσ ανάγκεσ,
ςφμφωνα με το μθχανιςμό διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ



τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ



τθν προςζγγιςθ δθμόςιων φορζων, όπωσ το Υπουργείο Παιδείασ και ο ΟΑΕΔ, για τθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων για τα τεχνικά επαγγζλματα



τθ ςθμαςία τθσ αναγνϊριςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ μάκθςθσ και των γνϊςεων που αποκτϊνται εκτόσ
του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ για τα τεχνικά επαγγζλματα



τθν επιρροι ςτισ πολιτικζσ και πρακτικζσ κατάρτιςθσ για τα τεχνικά επαγγζλματα που ζχει θ
μετάβαςθ ςε μια «πράςινθ οικονομία»

"Η υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ για την παραγωγή τησ παροφςασ ζκδοςησ δεν ςυνιςτά αποδοχή του περιεχομζνου, το
οποίο αντανακλά τισ απόψεισ μόνον των δημιουργϊν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φζρει ουδεμία ευθφνη για οποιαδήποτε χρήςη των πληροφοριϊν που
εμπεριζχονται ςε αυτό".

