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‘Όλες οι φωτογραφίες έχουν παραχωρηθεί από το Consorzio ARCA
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Το έργο
Η Ανανεώσιµη Ενέργεια αποτελεί έναν αναπτυσσόµενο και κερδοφόρο βιοµηχανικό 
τοµέα στην Ευρώπη.

Ωστόσο, παρά τη σηµασία του και τις µεγάλες προσδοκίες για ανάπτυξη, υπάρχει 
ακόµη έλλειψη ειδικευµένων εργαζοµένων. Πολύ συχνά οι υπηρεσίες εγκατάστασης και 
συντήρησης αναθέτονται σε νέους εργαζοµένους χωρίς ειδική εκπαίδευση.

Το έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δηµιουργία, τη δοκιµή και την εφαρµογή ενός 
ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού µοντέλου για τους µελλοντικούς επαγγελµατίες στον 
τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας.

Το έργο προβλέπει πως νέοι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα µπορούν να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα που θα τους επιτρέπει να αναβαθµίσουν και να εστιάσουν τις δεξιότητές 
τους στην ανανεώσιµη ενέργεια. Δεξιότητες που δεν θα είναι µόνο θεωρητικές, αλλά 
πάνω απ’ όλα πρακτικές. 

Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν επίσης την 
ευκαιρία να συµµετέχουν σε µία περίοδο κινητικότητας στην Ισπανία και την Ιταλία, ως 
φιλοξενούµενοι δύο εταιριών.

Γενικοί στόχοι του έργου:
Η βελτίωση της γνώσης του τοµέα ΕΕΚ στις χώρες εταίρους, σχετικά µε την ανανεώσιµη 
ενέργεια.

Η διερεύνηση των επαγγελµατικών προφίλ που αναζητούν οι εταιρίες του κλάδου.

Η ενδυνάµωση των τεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόµενων.

Η βελτίωση της ικανότητας των νέων ανθρώπων να είναι ανταγωνιστικοί σε µία 
ανταγωνιστική αγορά.

Η διάνοιξη µιας νέας πιθανής αγοράς για τους νέους που κατέχουν δεξιότητες πιο 
παραδοσιακών κλάδων, όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και οι τεχνικοί 
εγκατάστασης.

Η προώθηση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών µεθόδων.

Η ενδυνάµωση των δεξιοτήτων των καθηγητών και των εκπαιδευόµενων ΕΕΚ .

Η προώθηση της κινητικότητας στον τοµέα της παιδείας, της εκπαίδευσης και της 
γνώσης στην Ευρώπη

Ανάλυση του χάσματος σε κάθε χώρα
για να εξεταστούν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές δυνατότητες, 
θα κληθούν σε συνέντευξη εκπαιδευτές, δάσκαλοι και εταιρίες 
ώστε να εντοπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες του κλάδου, τόσο 
σχετικά µε τη θεµατολογία όσο και µε τις πραγµατικές ανάγκες 
των εταιριών.

Νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βασιζόμενο στα αποτελέσματα της ανάλυσης και σε 
εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά πρότυπα.

E – toolkit για δασκάλους και εκπαιδευτές, 
σχετικά με τη διαδικτυακή εκπαίδευση και τη διαχείριση της 
κινητικότητας στην Ευρώπη

Καλές πρακτικές
που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα 
καταστούν διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα, τις εταιρίες και τις 
δημόσιες αρχές, ώστε να ενδυναμωθούν οι τομεακές πολιτικές 
στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη.

Αποτελέσματα


