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Το

έργο

THESEIS

«έχει

χρηµατοδοτηθεί

στα

πλαίσια του Προγράµµατος
∆ιά

Βίου

Μάθησης

Εκπαίδευση εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στον
τοµέα των περιβαλλοντικών επαγγελµάτων
1. Το έργο THESEIS

Επιπλέον, η αυξανόµενη ανησυχία του κοινού

της

δράσης του LEONARDO DA

Το έργο THESEIS στοχεύει στην ανάπτυξη,

σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες, την ποιότητα

VINCI πολυµερή σχέδια για

δοκιµή και διάδοση ενός καινοτόµου µοντέλου

των υδάτινων πόρων, ρυπασµένων περιοχών,

την

της

εκπαίδευσης στον τοµέα της επαγγελµατικής

ατµοσφαιρική ρύπανση και τη νέα νοµοθεσία

(Συµφωνία

υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων που

που απευθύνεται σε αυτές τις ανησυχίες,

2011-

απασχολείται στον κλάδο της διαχείρισης της

ενισχύει

ρύπανσης στη βιοµηχανία περιβάλλοντος.

ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού.

Ο τοµέας

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον

ανάπτυξη

καινοτοµίας.
επιχορήγησης

3988/001-001, 11/11/2011).

Ετ αίρ οι τ ου T HES EIS
SIGMA Consultants Ltd

διαχείρισης της ρύπανσης της

βιοµηχανίας

περιβάλλοντος

περιλαµβάνει

την

ανάγκη

για

βελτίωση

των

αναπτυσσόµενο κλάδο αντιµετωπίζουν ειδικούς

λειτουργίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε

κινδύνους

τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την

δραστηριότητές τους. Αν και υπάρχουν πολλά

ανακύκλωση, την επεξεργασία των λυµάτων,

µαθήµατα και εκπαιδευτικό υλικό για την Υγεία

τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, την

και

αποκατάσταση

των

συγκεκριµένο προσανατολισµό σε αυτόν τον

µε

τοµέα, που περιλαµβάνει περισσότερα από 2,5

άµεσης

εκατοµµύρια ατόµων που απασχολούνται στην

Betriebliche Bildung

απασχόλησης που σχετίζονται µε τον τοµέα

ΕΕ-27. Το έργο THESEIS έχει ως στόχο να

Occupational Safety

αυτό

εκατοµµύρια

ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή µε την

Research Institute

ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης εργασίας.

ανάπτυξη του προτεινόµενου νέου συστήµατος

Finnish Institute of

Οι

κατάρτισης.

Occupational Health

τελευταία

Swedish TelePedagogic

εργασιών ήταν περίπου 300 δις € το 2008.

κατάσταση της ζήτησης που περιγράφεται

Knowledge Centre

Η

περιβάλλοντος

ανωτέρω,

µε

Institute of Environmental

αντιµετωπίζει τη ζήτηση για νέες δεξιότητες

µοντέλου

εκπαίδευσης

Protection-National

και υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων λόγω των

επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας των

τεχνικών εξελίξεων στον τοµέα.

ατόµων που εργάζονται στον τοµέα

Federation of Industries of
Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT
Forschungsinstitut

Research Institute
Umweltcluster Bayern
SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

υπόγειων
πρόσφατες

του

υδάτων,

κλπ.

µελέτες,

υπερβαίνει

ρυθµοί

εδάφους

τα

ανάπτυξης
χρόνια.

ευρωπαϊκή

Ο

και

Σύµφωνα

η

ΕΕ-27

3,4

ήταν

ισχυρή

αντίστοιχος

βιοµηχανία

τα

κύκλο

που

Ασφάλεια,

συνδέονται

δεν

υπάρχει

µε

τίποτα

τις

µε

Το έργο THESEIS θα ανταποκριθεί στην

την

ανάπτυξη
στον

κατάλληλου
τοµέα

"Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."

της

των περιβαλλοντικών επαγγελµάτων. Για την

∆ιά Βίου Μάθησης της δράσης του LEONARDO

επίτευξη του βασικού στόχου του έργου,

DA VINCI πολυµερή σχέδια για την ανάπτυξη της

προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων

καινοτοµίας ( Συµφωνία επιχορήγησης

επιµέρους στόχων-δράσεων:

3988/001 -001, 11/11/2011).

2011-

ΕΡΓΟ THESEIS

αξιολόγηση τις ελλείψεις κατάρτισης στον

Η διάρκεια του έργου είναι 24 µήνες, από την

Εκπ αίδ ευση

τοµέα

1.11.2011 έως την 31.10.2013

ερ γαζ οµένω ν σε

ασφάλειας

θ έµατ α υγεί ας κ αι

αντιπροσωπευτικού

ασφά λειας στ ον τ ο µέα

στόχων και

τ ω ν π ερ ιβαλλοντ ικώ ν

ερωτηµατολόγιο, στις συµµετέχουσες χώρες

ανάπτυξη

διερεύνηση

∆ιαχείρισης H & S / Ποιότητας. Το έργο THESEIS

επ αγγελµάτ ω ν
Το

έργο

THESEIS

«έχει

της

επαγγελµατικής

υγείας

:

και

οµαδοποίηση
δείγµατος

οµάδων-

εφαρµογή µιας έρευνας µε

των

επαγγελµατικών

εθνικών

πλαισίων

προσόντων

για

τους

Συντονιστής δικαιούχος του έργου είναι η εταιρεία
SIGMA Consultants ΕΠΕ (SIGMA) – Ελλάδα,
εταιρεία

συµβούλων
του

που

ειδικεύεται
/

Περιβάλλοντος

περιλαµβάνει άλλους έντεκα (11)

στην

Συστηµάτων

εταίρους από

στα

εργαζόµενους στον τοµέα της Βιοµηχανίας

οκτώ χώρες Ελλάδα, Βέλγιο, Γερµανία, Τσεχία,

πλαίσια του Προγράµµατος

Περιβάλλοντος : καταγραφή των προσόντων

Φινλανδία, Σουηδία, Πολωνία και Βουλγαρία

∆ιά

που σχετίζονται µε

χρηµατοδοτηθεί

Βίου

Μάθησης

της

ζητήµατα Υγείας και

δράσης του LEONARDO DA

Ασφάλειας

VINCI πολυµερή σχέδια για

υποστήριξη

την

εκπαιδευόµενων: εκπόνηση ενός µοντέλο

ανάπτυξη

της

καινοτοµίας.
(Συµφωνία

Το µοντέλο κατάρτισης θα πρέπει να βασίζεται
των

εκπαιδευτών

και

κατάρτισης σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο
επιχορήγησης

2011-3988/001-001,
11/11/2011).

ώστε να καλύψει τις προσδιοριζόµενες
ανάγκες κατάρτισης
ενισχύση

την

κατάρτισης:

THES EIS part ners
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of
Northern Greece

του

µοντέλου

ανάπτυξη οδηγών χρήσης,

διεξαγωγή πιλοτικών δοκιµών, οργάνωση
σεµιναρίων, παροχή υπηρεσιών γραµµής
βοήθειας

ηµερίδες, ενηµερωτικά φυλλάδια, άρθρα

Safety

στον

PREVENT

παρουσιάσεις στην ΕΕ)

Forschungsinstitut

προώθηση

Betriebliche Bildung

αποτελεσµάτων του έργου: δικτύωση µε

Occupational Safety

βασικούς

Research Institute

αγοράς σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο,

Finnish Institute of

εκπόνηση

Institute Of Environmental
Protection -National
Research Institute
Umweltcluster Bayern

διάδοσης

(ιστοσελίδα,

Occupational Health and

Knowledge Centre

χρησιµοποιήσει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες
µάθησης που είναι διαθέσιµες στην Εικονική
Πλατφόρµα

Επικοινωνίας

(VCP)

Τύπο,

της

ενηµερωτικά

Η Εικονική Πλατφόρµα Επικοινωνίας του έργου
THESEIS

είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που

επιτρέπει σε όλα τα µέλη του έργου THESEIS να
έχουν πρόσβαση σε όλα τα ειδικά περιεχόµενα,

οπουδήποτε

σηµείο.

Κάθε

υπηρεσία

Foundation

έχει

σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη της αξίας της
διαδικτυακής επικοινωνίας, την ανταλλαγή και τη
δηµοσίευση

πολλών

διαφορετικών

ενδιαφερόµενους

χρήσης

φορείς

εκµετάλλευσης

των

τύπων

της

του

έργου.

Το µοντέλο κατάρτισης θα περιορίζεται στην
κοινοπραξία του έργου µέχρι την ολοκλήρωση και
έγκριση του σχεδιασµού και της λειτουργίας του.
Η τελική έκδοση του µοντέλου κατάρτισης θα
περιέχει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες µε
πλήρες περιεχόµενο έτοιµο για χρήση στο
διαδίκτυο. H υλοποίησή του προβλέπεται έως

Το έργο THESEIS «Εκπαίδευση για την Υγεία

η

την 30 Απριλίου 2013.

και Ασφάλεια των Εργαζοµένων στον τοµέα της
Περιβάλλοντος»

έχει

χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος

SYNTHOS Kralupy
Regional Development

την

πληροφοριών, κτλ.

αειφόρου

σχεδίου

δελτία,

έργου, οργάνωση τελικού συνεδρίου του

Βιοµηχανίας

για

τις οµάδες τους, και των υπηρεσιών από

προώθηση του έργου: οργάνωση ειδικών
εκδηλώσεων

Swedish TelePedagogic

στη συνεργατική εκπαιδευτική στρατηγική και θα

προετοιµασία των µαθηµάτων κατάρτισης.

αποδοχή

Hellenic Institute for

Occupational Health

2. Εκπαιδευστική Πλατφόρµα VCP

"Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."

3. Ιστοσελίδα του έργου THESEIS
Η

ιστοσελίδα

του

έργου

7. Συχνές Ερωτήσεις-FAQ

THESEIS

είναι

επίσηµα ενεργή στην ακόλουθη διεύθυνση

Εγγραφείτε στο THESEIS e-Newsletters για να
λάβετε

το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του έργου.

www.theseis-training.eu.

Απλώς

ΕΡΓΟ THESEIS

H πλήρης περιγραφή του έργου και του

ενεργοποιήστε µε ένα χτύπηµα το Subsrcibe

Εκπ αίδ ευση

εταιρικού

στο αριστερό κάτω µέρος της ιστοσελίδα του

σχήµατος

είναι

διαθέσιµη

στην

ιστοσελίδα.

ερ γαζ οµένω ν σε

εισάγετε

το

email

έργου.

H ιστοσελίδα θα ενηµερώνεται τακτικά για τα

θ έµατ α υγεί ας κ αι

αποτελέσµατα της προόδου του έργου και τα

ασφά λειας στ ον τ ο µέα

παραδοτέα, και το υλικό θα είναι διαθέσιµο σε

τ ω ν π ερ ιβαλλοντ ικώ ν

όλες τις γλώσσες του έργου.

επ αγγελµάτ ω ν
.4. Εναρκτήρια συνάντηση του έργου
Το

έργο

THESEIS

«έχει
στα

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου THESEIS

πλαίσια του Προγράµµατος

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 &

∆ιά

18 Ιανουαρίου του 2012, λίγο πριν από τη

χρηµατοδοτηθεί

Βίου

Μάθησης

της

δράσης του LEONARDO DA
VINCI πολυµερή σχέδια για
την

ανάπτυξη

της

καινοτοµίας.
(Συµφωνία

προγραµµατισµένη
συνάντηση

φιλοξενήθηκε

da
από

του
Vinci.
το

Η

εταίρο

PREVENT.
Κατά

επιχορήγησης

συνεδρίαση

Leonardo

προγράµµατος

τη

διάρκεια

της

συνάντησης

πραγµατοποιήθηκαν αναλυτικές περιγραφές,

2011-3988/001-001,

των

11/11/2011).

λειτουργίας

πακέτων

εργασίας

της

του

έργου,

πλατφόρµας

της

Εικονικής

Κοινότητα.
5. Επόµενη συνάντηση

THES EIS part ners
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of
Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and
Safety
PREVENT

Η Επόµενη προγραµµατισµένη συνάντηση του
εταιρικού σχήµατος του έργο THESEIS είναι η
2η

συντονιστική

συνάντηση

που

θα

πραγµατοποιηθεί στην Πράγα, στις 7 και 8
Ιουνίου 2012 και θα φιλοξενείται από τον εταίρο
(VUBP).
6. Συχνές Ερωτήσεις-FAQ

Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute
Finnish Institute of
Occupational Health
Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Institute Of Environmental
Protection -National

Παρακαλούµε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας,
είτε για το έργο THESEIS και / ή για άλλα
θέµατα που σχετίζονται µε την Υγεία και
Ασφάλεια,

εκπαίδευση,

επαγγελµατική

κατάρτιση, κλπ., µε αποστολή µηνύµατος στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου info@theseitraining.eu
Η οµάδα εργασίας του έργου THESEIS θα

Research Institute

απαντήσει στην ερώτηση µε δηµοσίευση στο

Umweltcluster Bayern

πεδίο FAQ - συχνές ερωτήσεις της ιστοσελίδας

SYNTHOS Kralupy

του έργου.

Regional Development
Foundation

"Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."

σας

και

