Обучение в областта „зелена етика” за кариерно развитие (GET-Green) е амбициозен
многостранен европейски проект, който подкрепя първоначалното и продължаващото обучение
на фасилитатори - учители, обучители, възпитатели и институционални мениджъри по
професионално образование и обучение (ПОО).
Проектът GET--Green стартира иновативна система за професионалистите по ПОО с цел
подобряване на техните основни умения на работното място чрез предоставяне на обучение по
еко-устойчивост.
Основната научна област, въведена в програмата за ПОО чрез GET-Green инициативата, е
екологичната етика. Осведомеността за околната среда ще помогне на търсещите работа лица,
работодателите, законодателите и политиците да участват в пренасочването на пазара на труда
на ЕС към по-интелигентни и по-екологосъобразни работни места за устойчива европейска
икономика.
Основните целиви потребители на проекта GET-Green са професионалистите по ПОО, които се
нуждаят от познания и опит за справяне с екологичните въпроси от етичен характер. Тяхната
квалификация се модернизира чрез гъвкава, подлежаща на трансфер, система за обучение,
предложена под формата на обучителни пътеки и оформена като профили на компетентност, за
изграждане на иновативна система за обучение, базирано на компетенции.
За изпълнение на своите цели, инициативата GET-Green трансферира друга програма за ПОО,
разработена от проекта ENV- ETHICS.
Env-Ethics: успешният предвестник на GET-Green
Преди няколко години, Env- Ethics успешно въведе в ПОО системата:

 Инструменти за професионално обучение и иновативно съдържание за електронно
обучение по контрол на замърсяването на околната среда.

 Методология за обучение от смесен тип в областта на опазване на околната среда
насочена към подобряване на уменията на професионалистите по ПОО.

 Икономически и социално значими подходи за насърчаване на екологичната
отговорност сред европейските граждани и институции.
Резултатите на Env-Ethics трансферирани от GET-Green са:

 Електронни курсове Env-Ethics по контрол на замърсяването на околната среда
(достъпен на уебсайта).
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 Електронен учебник Env-Ethics (на турски, немски, холандски, италиански, шведски,
румънски и английски език).

 Env-Ethics DVD за интерактивно учене.
 Опит и професионална компетенстност на партньорите на Env-Ethics.
За подобряване на продуктите на Env-Ethics, проектът GET-Green:

 Надгражда тяхното съдържание ги позиционира на интерактивния многоезичен епортал GET-Green.

 Аранжира ги като резултати от обучението и добавя нови знания, умения и иновативни
компетенции.

 Предоставя структура към модела Env-Ethics, която поддържа новаторския характер на
зелените квалификации на обучителите по ПОО.

 Тества дескрипторите на ЕКР и EКПОО в контекста на националните образователни
системи и пазари на труда на всяка страна-партньор.
Консорциумът GET-Green: Околната среда, бизнесът и образователните иновации вървят
ръка за ръка
Седем партньорски институции участват за разработването на GET-Green система на шест
езика: английски, български, турски, немски, словашки и италиански, в подкрепа на
образователната система и пазара на труда на европейско и национално ниво (в петте Get-Green
страни - 4 членки на ЕС плюс една асоциирана страна): България, Германия, Италия, Словакия
и Турция.
SOKO Institute GmbH - основан през 1991 г. с основен предмет на дейност емпирични
изследвания от името на държавни ведомства, университети и други институции. Институтът
провежда количествени и качествени проучвания съобразно добрите практики на социалните
изследвания. Приоритети са пазара на труда и социалната политика, образователните политики
и сектора на възобновяеми енергийни източници.
International Academy of Life Sciences (IALS) - основана през 1979 г. в сътрудничество с
Програмата за обмен по медикобиологични науки и Сдружението за иновации и трансфер на
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технологии в биомедицината. Трите тела изграждат международна комуникационна мрежа в
областта на науките за живота за насърчаване на лидерство то и вземането на решения. IALS
гради мост между естествените и хуманитарните науки (етика и право), с допълнителен акцент
върху образованието и обучението (в т.ч.. за напреднали студенти и млади учени) по ключови
въпроси като екология и мениджмънт.
ЦИРД „Биоинтех” ООД – създаден в съответствие с целите на ЕС за увеличаване на ролята на
НИД във въвеждането на нови знания в образованието и технологичните иновации. Биоинтех
насърчава научните изследвания и развойната дейност в областта на потребителските и
екологосъобразни технологии, ИКТ, чрез обединяване на експерти от български и европейски
университети, изследователски организации, бизнеса и отговорни лица, вземащи решения.
Университет Gazi – създаден като Gazi Институт за обучение през 1920-те, понастоящем
разполага с 25 факултета, 21 колежа, 18 научни центъра, 5 института, 10 професионални школи,
с общо 50,000 студенти и над 3,000 човека академичен състав. Персоналът притежава
професионален опит в провеждането на професионално обучение по технически и природни
дисциплини. Университетът Gazi University е промоторът на проекта Env-Ethics.
ERBIL Project Consulting Engineering Co. Ltd. - е водеща организация – доставчик на
инженерни и консултантски услуги в Турция. ERBIL осигурява цялостно качествено
обслужване в областта на: екологично планиране и управление на програми, управление на
твърдите отпадъци и предотвратяване на замърсяването, проекти на водните ресурси,
водоснабдяване, вода и пречиствателни станции и разпределителни мрежи, канализационни
системи, транспортни проекти, механични, геотехнически и почвени инженерни проучвания.
National Forest Centre of Slovakia (NLC) е корективна организация, създадена от
Министерството на земеделието на Словакия. Тя има четири института - Институт за
консултации и обучение по горско стопанство, Институт за гората, Институт по горски ресурси
и информация, Институт за управление на горите. Институтът за консултации и обучение по
горско стопанство Zvolen (NFC-IFCE Zvolen) осигурява ПОО за горски специалисти на
национално ниво, чрез предлагане на традиционни и смесени курсове за обучение по
отношение на горското стопанство и свързаните с него сектори.
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Фондация Lanza е изследователски център по етика, разработващ три изследователски
проекти: Етика и политики за опазване на околната среда; Етика, теология и философия; Етика
и медицина. Той има богат опит в инициативи по въпросите на околната среда в Италия, САЩ,
Словакия и Украйна, които насърчават задълбочени проучвания и оригинални приноси към
нова култура, фокусирана върху околната среда и устойчивото развитие, за европейска
интеграция. Изследователската дейност на фондация Lanza е фокусирана върху начина на
живот, правата на човека и устойчивото развитие и интензивна образователна и
информационна дейност, осъществявана в сътрудничество с Университета в Падуа и
Университета на Венеция.
Транснационалното партньорство GET-Green на специалисти по ПОО с различен културен
произход и опит, с ентусиазъм изпълнява задачите на GET-Green, за да:

 Създаде нови учебни материали, насочени към европейските и транснационални усилия
за интегриране на екологичнта етика в учебните програми на ПОО.

 Приложи план за валоризация в ПОО системата сред целевите сектори и крайни
потребители.

 Разработване и въвеждане на програма за разпространение за GET-Green инициативата,
нейните цели и резултати сред основните целеви групи.

 Консултира крайните потребители и ползвателите в образователните организации и
компании по прилагането на целеви резултати на GET-Green.
Контекстът GET-Green: осигуряване на необходимите умения за зелени работни места
Как Европейската икономика се стремим да стане „зелена”?
 Чрез проучване на нови възможности за развитие на устойчива икономика I ниско
въглеродни емисии.

 Чрез подпомагане на индустрията и бизнеса, за да се настроят към структурните
промени в европейската и световната икономика.

 Чрез насърчаване на инициативи за адаптиране на образователните програми и
методики за подобряване на квалификацията на работната сила в областта на
опазването на околната среда.
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Как европейският пазар на труда се стреми да стане „зелен”?

 Чрез обвързване на уменията и компетенциите на хората със зелени работни места,
предлагани от бизнеса и индустрията.

 Чрез насърчаване на осведомеността за околната среда като ключов елемент в
квалификацията на обучители и други фасилитатори по ПОО.

 Чрез програми за обучение за околната среда с цел насърчаване на устойчивото
развитие в бизнеса и трудовите отношения.

 Чрез подобряване на прозрачността и признаването на квалификации в подкрепа на
GET-Green инициативата за зелена икономика.
За да бъде „зелена”:
 Европейската икономика и пазар на труда се нуждае от средства за подобряване на
квалификацията на кандидатите за работа.
 Европейските компании и работодателе се нуждаят от екологично ориентирани
стратегии за въвеждане на екологично съзнание в своя бизнес.
 Европейските граждани и на търсещите работа се нуждаят от знания и умения, за да
бъдат екологично ориентирани и проактивни в техния живот и работа и за да отговарят
на изискванията на работодателите.
Инструментите на GET-Green за подобряване на уменията на работната сила, са:

 Трансфер на иновативно съдържание и методология, свързани с образованието и
обучението на професионалисти по ПОО по отношение на целите на Европа 2020.

 Предоставяне на целевите потребители на знания, умения и компетенции, които
съответстват на нуждите на европейската икономика да запази конкурентоспособността
и иновативността.

 Съответни на европейския пазар на труда, който насърчава професионалистите с
умения и компетенции, тясно свързани с работните места.
Резултатите на GET-Green: Ние разработваме инструменти за ангажиране на бизнеса и
хората
GET-Green има за цел да изгради:

 Система за структурно описание на свързаните с работата умения.
 Нови възможности за обучителите и персонализирани учебни пътеки, използвайки
индивидуалните предпочитания и изисквания на работното място.
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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 Нов подход към обучаващите се по екологична етика професионалисти по ПОО.
 Нова, проактивна роля на обучители и наставници.
 Въвеждане на иновативен модел на компетентциите за професионалистите по ПОО,
основани на ЕКР и ЕКПОО.
Чрез разработване на следните GET-Green продукти:
1. GET-Green инструкции за управление и координация на проекта
Съдържание: набор от писмени указания, предоставени от координатора на GET-Green
партньорите за ефективно изпълнение на проектните задачи; планиране, наблюдение и оценка
на развитието на проекта по отношение на човешки и финансови ресурси.
Целеви потребители: партньорите на GET-Green
Език: английски
Среда: текст
2. уебсайт GET-Green
Съдържание:

е-портал

на

проекта

за

техническа

обезпеченост

на

създаването

и

функционирането на структурния модел GET-Green..
Целеви потребители: учители по ПОО, обучители, преподаватели и институционални
мениджъри по ПОО
Език: български, немски, английски, италиански, словашки и турски; Среда: уебсайт
3. Технически инструкции за опериране на уебсайта GET-Green
Съдържание: технически наръчник, който подпомага разработването и съдържанието на GETGreen средствата за обучение.
Целеви потребители: учители по ПОО, обучители, преподаватели и институционални
мениджъри по ПОО
Език: български, немски, английски, италиански, словашки и турски; Среда: база данни
4. Очаквани резултати GET-Green
Съдържание: структуриран модел на квалификациите по отношение на референтните ЕКР
нива 5, 6 и 7. Очакваните резултати от обучението GET-Green са организирани в модули за
смесено обучение и представят ново съдържание по етика на иновациите за зелена енергия.
Съдържанието е организирано в 11 профили на компетентност за 11 професии, в съответствие с
ЕКР. За всяка професия и профил на компетентност са описани зелени способности - знания,
умения, компетенции. Модулната многоезична програма обхваща учебното съдържание,
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разпределено в теми и подтеми, в съответствие с профилите на компетентност. Резултатите от
обучението и квалификационните единици са структурирани в 11 индивидуални учебни
пътеки.
Целеви потребители: учители по ПОО, обучители, преподаватели и институционални
мениджъри по ПОО
Език: български, немски, английски, италиански, словашки и турски; Среда: база данни
5. GET-Green DVD-ROM
Съдържание: набор от професионални курсове по специализирани теми - основен компонент
на многоезичното обучение от смесен тип. Това е многоезична оф-лайн версия на зелените
способности по отношение на профилите на компетентност на 11-те професии и индивидуални
учебни пътеки.
Целеви потребители: учители по ПОО, обучители, преподаватели и институционални
мениджъри по ПОО
Език: български, немски, английски, италиански, словашки и турски; Среда: DVD
6. GET-Green доклади за тестване
Съдържание:

инструкции

и

тестове

за

оценка

на

специфичното

съдържание

и

функционалността на инструмента за смесено обучение, прилаган по време на тест сесии.
Език: английски; Среда: уебсайт, текст
7. Валоризационна стратегия на GET-Green
Съдържание: валоризационна стратегия, включваща планове за разпространение и приложение
на резултатите; изработване на материали за разпространение и организиране на дейности по
разпространението им.
Целеви потребители: преподаватели в ПОО, обучители, наставници и ПОО институционалните
мениджъри
Език: български, немски, английски, италиански, словашки и турски; Среда: уебсайт, събития,
брошури
8. GET-Green доклади по осигуряване и оценка на качеството
Съдържание: Инструкции, предназначени за подпомагане на развитието на проекта при
спазване на договорните стандарти за качество - споразумение за авторските права;
валоризационно споразумение; доклади за междинна и окончателна оценка.
Целеви потребители: партньорите на GET-Green
Език: английски; Среда: текст
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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GET-Green моделът за смесено обучение: стъпка по стъпка
Стъпка 1: Ние избираме професии/профили на компетентност по отношение на целеви зелена
способности - знания, умения, компетентни и ЕКР.
Стъпка 2: Ние описваме зелените способности за всяка професия/профил на компетентност.
Стъпка

3:

Ние

разпределяме

съдържанието

по

теми/подтеми

в

съответствие

с

професиите/профилите на компетентност по отношение на зелените способности и нива на
ЕКР.
Стъпка 4: Ние структурираме схемата с резултати от обучението/квалификационни единици.
Стъпка 4A: Ние аранжираме резултати от обучението (чрез структурираното учебно
съдържание от Стъпка 3) по отношение на: профили на компетентност, нива на ЕКР.
Стъпка 4B: Ние организираме квалификационни единици (чрез структурираното учебното
съдържание от Стъпка 3) по отношение на: профили на компетентност, нива на ЕКР.
Стъпка 4C: Ние създаване скала за оценяване чрез ЕКПОО (чрез кредитни точки).
Как европейският пазар на труда става „зелен”: обогатяваме опита на индустрията
Как подпомагаме професионалистите по ПОО да придобият „зелен” опит?

 Ние трансферираме и надграждаме резултатите от успешния проект Env-Ethics.
 Ние предлагаме на професионалистите по ПОО модулна програма за смесено обучение.
 Ние работим, за да осигурим необходимите познания на техния роден език или на език,
който те разбират (български, немски, английски, италиански, словашки, или турски).

 Ние се фокусираме върху подобряване на тяхната квалификация чрез подход,
ориентиран към обучаващия се.

 Ние проектираме прозрачна структура на квалификациите за ПОО, дефинирайки
единици, обхват, комбинации, оценяване и валидиране за валоризирне на Get-Green
продуктите.

 Ние провеждаме тестване и получаваме обратна информация за структурния модел
GET-Green от целевите потребители.
Как професионалистите по ПОО придобиват „зелен” опит?

 Те се възползват от комбинацията на методи за обучение, специфично съдържание и
форма на обучение.
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 Те придобиват компетенции, които са съвместими с принципите на ЕКР и EКПОО.
 Те имат достъп до многоезична електронна платформа за обучители по ПОО, която
предоставя съдържание и обучение, съответстващо на европейския пазар на труда.

 Те получават достъп до иновациите на трансферирани проект Env-Ethics.
 Техните нови умения отговарят на ограниченията и изискванията на новия модел.
 Техният „зелен „ опит се оценява от работодателите в предприятията и вземащите
решения на пазара на труда и институциите.

 Те получават признаване на своите нови квалификации.
 Те получават подходящи перспективи за наемане на работа.
Пътят на GET-Green: От конвенционалното образование до модулното обучение от
смесен тип, фокусирано върху обучаващия се
Конвенционалното обучение включва:

 Официално организирани събития: лекции; работни срещи; проучвателни групи;
семинари; презентации; видео, аудио и компютърно-базирани ресурси.

 Централизирана учебна програма.
 Учителят е участник, който предоставя обучение.
 Обачаващият се е участник, който получава обучение.
 Общи познания и умения, без да се отчитат предпочитанията на обячаващите се и
нуждите на работодателите и обществото.
Новият свят се нуждае от:

 Обучителни програми, фокусирани върху обучаващите се.
 Педагози като организатори на обучение, а не просто доставчици на знания и обучение.
 Обучение на работното място за придобиване на професионални умения за работа.
 Обвързване на обучението на търсещите работа с нуждите на работодателите.
 Предвидимост на развитието на пазара на труда.
Какво включва ориентираният към обучаващите се подход на GET-Green?

 Обучаващи се, които идентифицират това, което искат да научат.
 Обучаващи се, които управляват ученето според своите собствени темпове.
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 Обучаващи се, които избират предпочитаните от тях инструменти за обучение.
 Обучаващи се, които са добре запознати със своите нужди в контекста на настоящите и
бъдещите им кариери и с ограниченията на пазара на труда.

 И фасилитатори на обучението, които са готови и притежават всички необходими
умения и опит, за да осигурят съответното обучение.
GET-Green обучителният ресурс съдържа:

 e-обучение от смесен тип – e-обучение, комбинирано с традиционни методи и
самостоятелно учене чрез иновативна хибридна методология; това е фундаментално
различен начин на взаимодействие между преподавателите, обучаващите се и учебния
материал.

 Интернет-базирани платформи за обучение и тестване – те позволяват на
обучаващите се да учат със свои собствени темпове, като им дават възможност за
достъп до информацията в удобно време и в удобна среда, достигайки студенти, които
не биха били в състояние да пътуват до класната стая.
 Игри на въпроси-отговори – интерактивни обучителни игри, които тестват знанията и
фокусиране на вниманието на учащите на (професионалисти по ПОО).

 Тестове на недостиг на умения – тестове, които осигуряват профилираща информация
за способностите на

обучаващия да повиши капацитета за

изграждане

на

персонализирани учебни пътеки в зависимост от нуждите на работодателите.

 Тестове с множествен избор –ефикасен и ефективен начин за оценка на широк спектър
от знания, умения и способности (Haladyna, 1999) на целевите потребители на GETGreen в области, свързани с опазването на околната среда и екологична етика.
Насърчаване на управлението на GET-Green
GET-Green партньорите са отговорни за:

 Изграждане на партньорство с браншови организации за имплантиране на програмата
GET-Green в националните и европейските органи за неформално и информално
обучение.

 Насърчаване на подходящи и активни мерки за бъдеща акредитация и прилагане на
модела GET-Green.
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 Предизвикване на необходимата и дълго очакваната промяна в образователните
стратегии, свързани с екологията и изучаването на околната среда чрез резултатите на
GET-Green.

 Въвеждане

на

модела

GET-Green

в

продължаващата

квалификация

на

професионалистите по ПОО по отношение на нивата на ЕКР, EКПОО точките и
европейското сертифициране.
Управлението на качеството на GET-Green включва:
 Въз основа на собствения опит на GET-Green партньорите по обучение в екологична
етика, разработване на план за управлението и критерии за оценка на проекта

 Оц

енка на въздействието на проекта GET-Green върху целевите групи и

потенциалните крайни потребители.

 Процедури за вътрешен мониторинг, разработени и прилагани от ръководството на
проекта.

 Тестване на GET-Green продуктите от партньорите, представляващи потенциалните
крайни потребители.

 Отговорни действия от вътрешен оценител, който е отговорен за оценката на
постиженията на проекта и проверката на качеството на управление.

 Наблюдение на документацията за управление на GET-Green и работния поток.
 Контрол и управление на качеството - отразено в междинния и окончателния отчет.
 Партньорски срещи за вътрешно и външно оценяване и преразглеждане на критериите
за контрол на качеството чрез задълбочена оценка на прогреса на проекта.
Каква е европейската добавена стойност на модела GET-Green?

 Get-Green продуктите са подходящи и достъпни за всички целеви групи в цяла Европа.
 GET-Green предлага транснационални, интердисциплинарни, и транс-секторни ползи,
както и международен трансфер на знания и опит.

 GET-Green интегрира устойчивост и етика за борба с екологичните проблеми.
 Модела на обучение GET-Green по екологична етика допринася за усилията за
изграждане на Европейска екологична икономика.
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 GET-Green допринася за европейските инициативи за ПОО чрез популяризиране на
принципите за пан-европейски ресурси за обучение и мобилност на професионалното
обучение.

 Моделът GET-Green е предназначен и за мениджъри и служители да предаде на бизнеса
знания за екологичното въздействие на човешките дейности и ценността на природата.
Валоризационната стратегия на GET-Green
Проектът GET-Green валоридира:

 Уебсайта GET-Green.
 Степента на авгажираност на държавните органи, неправителствените организации,
образователния сектор във връзка с проекта GET-Green.

 Създадените контакти с целевите групи и обществени органи за предоставяне на
информация за модела GET-Green и получаване на обратна връзка за продуктите и
инициативата.

 Разпространение на резултатите от проекта сред целеви групи и бенефициенти на
срещи, конференции, семинари.

 Подходящи конференции, организирани в страните партньори.
 Професионални курсове за около 25 души от всяка страна, за тестване на GET-Green
продуктите.
Планът за дисеминация GET-Green включва

 Участие на представители на партньорите във валоризация срещи.
 Прес съобщение за целите и очакваните резултати по проекта Get-Green.
 Реклама на учебни модули и материали за обучение на уебсайтовете на партньорите,
както и на такива свързани с тях.

 Листовки за съвместната работа и модулите на GET-Green (многоезични).
 Публикуване на статии в сборници от конференции.
 Дискусионен борд на интернет страницата за подкрепа на проекта и след
приключването му.

 Продукти, които са предназначени да бъдат на разположение за употреба извън GETGreen консорциума.
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Въздействието на GET-Green: среща на бизнеса и на нуждите на пазара на труда
Целевите групи на GET-Green получават:

 Подкрепа за разгръщане и усъвършенстване на системата за професионално обучение и
практика по екологична етиката в страните партньори.

 Затворени цикли на обучение с транснационален характер, основаващи се на
резултатите от обучението и опита по е-обучение.

 Иновативно съдържание по етика на околната среда.
 Приложими изисквания на ЕКР за разработване на квалификационни профили за
професионалистите по ПОО.
Целевите сектори на GET-Green получават:

 Нови възможности за обучение на специалисти по ПОО по екологична етика.
 Секторна мрежа за трансфер на резултатите на GET-Green.
 Помощна система за внедряване и производство на инструменти и насоки за проверка
на валидността и успеха на Get-Green инструментите.

 Гъвкава основа за EКПОО с подкрепа от добавено качеството по отношение на
специфичните секторни и национални потребности.
GET-Green географски цели:

 Местни: проектът GET-Green допринася за хармонизиране на местните стратегически
планове за развитие със стратегиите на ЕС за образование, осигурявайки значимост на
екологичната етика в местната икономика.

 Национални: подбрани са организации в областта на ПОО в съответствие с
националните и европейските стандарти за структуриране на прехвърляеми и прозрачни
квалификации на професионалисти по ПОО.

 Регионални: GET-Green партньорите са със сравним социално-икономически статус по
отношение на системата за ПОО; националните особености са взети предвид, за да се
направи оценка на реалните нужди.

 Европейски: проектът обединява опит, информация и знания на партньорите и се
стреми да допринесе за изработването на политиката в цяла Европа по отношение на
плавен преход от образование към работа и/или прогрес към по-нататъшно
образование. GET-Green допринася за богатата практика на инициативи, процедури и
образователни политика за ПОО в държавите извън ЕС като Турция.
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В перспектива: европейската икономика става зелена
Целевите групи на GET-Green в страните-партньори ще:

 Използват стратегията и резултатите на GET-Green и ще ги вградят в обучението на
професионалистите по ПОО в сектори и предприятия с дейности, свързани с опазването
на околната среда.

 Надградят ПОО учебни пътеки, които са иновативни по съдържание и структура.
 Насърчават мобилността на професионалистите по ПОО на международно.
Целевите сектори на GET-Green ще:

 Използват подобрените умения и знанията на професионалистите по ПОО по устойчива
околната среда.

 Използват целеви мерки за синхронизиране на секторните политики на ЕС за
екологична етика.

 Увеличат своите възможности за прилагане на системата на ЕКР.
 Направляват МСП в GET-Green инициативата за организиране и провеждане на
обучение на място.

 Подобрят възможностите си за заетост за наемане на квалифицирани специалисти и
надграждане на компетенциите на съществуващата работна сила.
Въздействието на GET-Green в географски обхват:

 Местен: ще бъде установен тесен контакт между целевите групи и крайните
потребители за прилагане на GET-Green продуктите. Местните образователни органи,
ще получат подкрепа чрез новия модел за придобиване на нови професионални умения.

 Национален: подходът и инициативите за валоризация ще гарантират включването на
GET-Green продуктите в националните системи за ПОО. Моделът GET-Green за
непрекъснато обновяване и сертифициране на професионалните постижения предлага
нови перспективи за повишаване на квалификацията.

 Регионален: Онлайн достъпът до предложеното ПОО ще подкрепи разпространението
на модела GET-Green. Околната среда ще бъде подобрена благодарение на действията
на GET-Green за повишаване на осведомеността.
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 Европейски: Новаторският подход на GET-Green ще допринесе за укрепване на
капацитета на образователната система и усилване на нейните постижения.
Благоприятните условия ще дадат на европейските граждани лесен достъп до по-добри
социални, образователни, здравни и други възможности.
След проекта GET-Green
Партньорските и асоциирани организации в GET-Green ще използват иновациите и
материалите за подобряване на работната среда и условията на обучение в своите страни и
професионални кръгове. Професионалната мрежа по въпросите, свързани с екологичната етика
ще позволи по-нататъшно сътрудничество.
Платформата GET-Green ще остане оперативна и достъпна за участниците за по-нататъшна
комуникация и съвместно развитие.
Професионалното образование в етично управление на околната среда ще бъде подкрепено от
общия европейски стандарт за ПОО. Стандартът, нововъведениятя и споделена практиката в
Европа ще дада нови идеи и инструменти за развитието на националните системи за
професионално образование и обучение, особено по отношение на научните изследвания и
бизнес секторите, които полагат основите на европейската зелена икономика.

Обобщавайки ползите: уменията на GET-Green излизат от класната стая
За професионалистите по ПОО:

 Повишена мотивация и вдъхновение за учене.
 Оперативна и напълно приложими многофункционална среда за електронно обучение.
 Нови образователни продукти в областта на опазването на околната среда и екологична
етика

 Профили на компетентност, свързани с работното място.
За бизнеса:

 Анализ на пазарните нужди.
 Силно мотивирана и ефективно квалифицирана работна ръка.
 Подобрен опит, за да отговори на очакванията на екологично ориентираните
потребители и бизнес партньори.
DE/13/LLP-LdV/TOI/147638
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 Чиста и ясно трудова практика за повишаване на квалификацията.
За обществото:

 Стъпка към съвременните образователни политики
 Повишена опит в екологичните етика в различни региони.
 Интеграция и развитие на подходящи образователни и професионални процедури.
 Подкрепа за състоянието екологичната етика сред европейските граждани и
професионални организации.

 Намаляване на свързаните с етиката нарушения в редица сектори на икономиката и
обществото.
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