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Το

THESEIS

έργο

Εκπαίδευση εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στον
τοµέα των περιβαλλοντικών επαγγελµάτων

«έχει

χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια
του Προγράµµατος ∆ιά Βίου
Μάθησης της δράσης του
LEONARDO

Ερωτηµατολόγια

Αναγνώρισης

- Χηµικούς κινδύνους

Εκπαιδευτικών Αναγκών

- Φυσικούς κινδύνους

την

Στα πλαίσια καταγραφής των εκπαιδευτικών

- Βιολογικούς κινδύνους

καινοτοµίας.

αναγκών των εργαζοµένων σε θέµατα Υγείας

- Εργονοµικούς,

DA

πολυµερή

σχέδια

ανάπτυξη

της

(Συµφωνία

1.

VINCI
για

επιχορήγησης

2011-3988/001-001)

και

Ασφάλειας

στους

τοµείς

διαχείρισης

υγρών και στερεών αποβλήτων, συντάχθηκαν
δυο ειδικά ερωτηµατολόγια από τη από

Ετ αίρ οι τ ου T HES EIS
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of

διακρατική

οµάδα

εργασίας

του

έργου

οργανωτικούς

και

ψυχολογικούς παράγοντες
- Κλειστούς

(άδειες

χώρους

εισόδου

και

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας)
- Επικίνδυνα υλικά, σχετικά µε τη χρήση τους
- Πυρασφάλεια.

THESEIS.
Σε κάθε ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνονταν

Ειδικότερα

ερωτήσεις σχετικά µε τις:

εργαζόµενους

•∆ιαδικασίες ασφάλειας που υλοποιούνται

Αποβλήτων διαχωρίζεται σε τρεις επιµέρους

(π.χ.

κατηγορίες, που είναι οι εργαζόµενοι στη συλλογή

εγχειρίδια ασφάλειας της εταιρείας, τα σχέδια

και αποκοµιδή σκουπιδιών, οι εργαζόµενοι σε

αντιµετώπισης

εγκαταστάσεις

υγειονοµικής

ανάγκης)

εργαζόµενοι

σε

Occupational Safety

•Μέτρα και διαδικασίες ατοµικής προστασίας

απορριµµάτων.

Research Institute

των εργαζοµένων, που αναφέρονται σε:

Κάθε ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε αρχικά στην

Northern Greece
Hellenic Institute for
Occupational Health and

στο

χώρο

των

εγκαταστάσεων

Safety
PREVENT
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung

Finnish Institute of

- Κινδύνους

καταστάσεων

που

∆ιαχείριση

εγκαταστάσεις

στις

Knowledge Centre

ατυχηµάτων

Institute of Environmental

συνθήκες εργασίας, χρήση των υλικών

Protection-National

και του εξοπλισµού, κλπ.

όπως

σχετίζονται

κίνδυνοι
µε

τις

THESEIS

(Ελληνικά,

Γερµανικά,

Regional Development
Foundation

Co-funded by the Lifelong
Learning Programme of the
European Union

και

οι

καύσης

Φιλανδικά,

Πολωνικά, Τσέχικα, Βουλγάρικα και Γαλλικά).

Research Institute

SYNTHOS Kralupy

Στερεών

στις γλώσσες του εταιρικού σχήµατος του έργου

Swedish TelePedagogic

Umweltcluster Bayern

ταφής

τους

αναλαµβάνονται

δραστηριότητες

που

στην

για

αγγλική γλώσσα και στην συνέχεια µεταφράστηκε

µε

Occupational Health

εγκαταστάσεις

ερωτηµατολόγιο

τις

σχετίζονται
που

έκτακτης

το

"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."

Τα

Έργο THESEIS
THESEIS e-mail:
info@theseis-training.eu
THESEIS ιστοσελίδα:
www.theseis-training.eu

ερωτηµατολόγια

είναι

διαθέσιµα

στην

επίσηµη ιστοσελίδα του έργου THESEIS. Οι
ενδιαφερόµενοι φορείς (Υπεύθυνοι Υγείας και
Ασφάλειας,

εργαζόµενοι

σε

εγκαταστάσεις

διαχείρισης αποβλήτων κτλ.) µπορούν να
κάνουν χρήση των ερωτηµατολογίων µε σκοπό
τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών

Ενηµερ ω τ ικό ∆ελτ ίο
εγγρ αφή

των

εργαζοµένων

στις

εκάστοτε

µονάδες

διαχείρισης αποβλήτων, σε θέµατα Υγείας και
Ασφάλειας.

2. Μοντέλα διαδικτυακής εκπαίδευσης
Μια σύντοµη περιγραφή των προτεινόµενων
µοντέλων

ανάπτυξης

σχεδιασµού

που

και

έχουν

των

εργαλείων

εισαχθεί

και

θα

εφαρµοστούν για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
εκπαιδευτικών υπηρεσιών του έργου THESEIS,
παρουσιάζεται σε σχετικό άρθρο που είναι
διαθέσιµο στα αγγλικά στην επίσηµη ιστοσελίδα
του

έργου.

(http://www.theseis-

Άρθρο

training.eu/main/?p=4633)

Εγγραφείτε στο THESEIS
e-Newsletters για να λάβετε

Στα

έργου

Στο πλαίσιο του έργου THESEIS, για την αρχική

το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του

THESEIS και ειδικότερα κατά την διεξαγωγή

συλλογή δεδοµένων και ανάλυση των σταδίων,

της

των

συµπεριλαµβανοµένης της διαµόρφωσης των

εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζοµένων σε

βασικών τοµέων επίδοσης (ΒΤΕ) και µαθησιακών

χτύπηµα το Subsrcibe στο

θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στους κλάδους

αποτελεσµάτων

αριστερό κάτω µέρος της

διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, οι

συνδυασµένη προσέγγιση όπου οι εµπλεκόµενοι

ιστοσελίδα του έργου.

εταίροι

µε

φορείς µπορούν να έχουν

και

προδιαγραφές των ΒΤΕ / ΜΑ για τις αντίστοιχες

ενδιαφερόµενους φορείς σε Ελλάδα, Γερµανία,

ενότητες που θα αναπτυχθούν είτε σε µορφή

Φινλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Πολωνία, Τσεχία

εκτύπωσης/ηλεκτρονική ή απευθείας σε µια

και Βουλγαρία.

Τα δύο ερωτηµατολόγια

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, ανάλογα µε το

µοιράστηκαν είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη

επίπεδο εξοικείωσης. Περισσότερα σχετικά µε τη

µορφή

σε

µαθησιακή διαδικασία σχεδιασµού υπηρεσιών

Ο

στο επόµενο ενηµερωτικό δελτίο.

έργου. Απλώς εισάγετε το
email

σας

ενεργοποιήστε

Εάν

δεν

και
µε

ένα

επιθυµείτε

λαµβάνετε

να

ηλεκτρονικό

ενηµερωτικό δελτίο, στείλτε
µας

e-mail

ένα

για

διαγραφή στην ακόλουθη
διεύθυνση:
newsunsubscribe@theseis-

πλαίσια

έρευνας

του

υλοποίησης

για

και

συνολικός

την

έργου

καθορισµένες

περισσότερο

training.eu

της

του

αναγνώριση

ήρθαν

σε

επαφή

οµάδες-στόχους

αποστάλθηκαν
4.000

από
αριθµός

συνολικά
διευθύνσεις.

των

τέλος του Αυγούστου 2012 ήταν µεγαλύτερος

FAQ
Παρακαλούµε

των 800 στο σύνολο των 8 Ευρωπαϊκών
να

κρατών. Οι απαντήσεις προέρχονταν από

υποβάλετε τις ερωτήσεις

εργαζοµένους σε όλες τις θέσεις εργασίας στην

σας,

ιεραρχία

είτε

για

το

έργο

THESEIS και / ή για άλλα
θέµατα που σχετίζονται µε
την Υγεία και Ασφάλεια,
εκπαίδευση, επαγγελµατική

του

προσωπικού

έχει

υιοθετηθεί

πρόσβαση

µια

στις

απαντηµένων

ερωτηµατολογίων που παρελήφθησαν ως το

Συχνές Ερ ω τ ήσεις

(ΜΑ),

(υπεύθυνοι

µονάδων, εργάτες), στις µονάδες αυτές. Οι
απαντήσεις που λήφθηκαν βρίσκονται στο
στάδιο της επεξεργασίας τους και σύντοµα τα

3. Υγεία και ασφάλεια σε µια πράσινη
οικονοµία
Το

άρθρο

περιγράφει

µερικά

από

τα

σηµαντικότερα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζοµένων που απασχολούνται σε «πράσινες
θέσεις

εργασίας»

και

είναι

διαθέσιµο

στην

Αγγλική Γλώσσα στην επίσηµη ιστοσελίδα του
έργου.

Άρθρο

(http://www.theseis-

training.eu/main/?p=4627)

µε

αποτελέσµατα της ανάλυσης τους θα είναι

4.

αποστολή µηνύµατος στην

διαθέσιµα µέσω της ιστοσελίδας του έργου,

βιοµηχανία

ηλεκτρονική διεύθυνση του

καταδεικνύοντας τους τοµείς όπου εστιάζονται

Μια αναφορά για βιολογικούς κινδύνους στον

οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζοµένων και

τοµέα των Υγρών και Στερεών Αποβλήτων,

υπάρχει

αναλύοντας τις πηγές και τη φύση αυτών,

κατάρτιση,

κλπ.,

info@thesei-

έργου
training.eu
Η

οµάδα

έργου

εργασίας

THESEIS

του
θα

ανάγκη

παραγωγής

αντίστοιχου

εκπαιδευτικού και παροχής κατάρτισης.

Βιολογικοί

κίνδυνοι

µε δηµοσίευση στο πεδίο
της ιστοσελίδας του έργου.
Co-funded by the Lifelong
Learning Programme of the
European Union

οικολογική

παρουσιάζονται σε σχετικό άρθρο που είναι

απαντήσει στην ερώτηση
FAQ - συχνές ερωτήσεις

στην

"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."

διαθέσιµο στην Αγγλική Γλώσσα στην επίσηµη

ατζέντα της συνάντησης και φωτογραφικό υλικό

ΕΡΓΟ THESEIS

ιστοσελίδα

είναι

Εκπ αίδ ευση

(http://www.theseis-training.eu/main/?p=4635)

του

έργου.

Άρθρο

ερ γαζ οµένω ν σε

διαθέσιµο

στη

ιστοσελίδα

του

έργου.

(http://www.theseis-

Περισσότερα…

training.eu/main/?p=2893&lang=el )

θ έµατ α υγεί ας κ αι

5. EQF και ECVET

ασφά λειας στ ον τ ο µέα

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και

7. ∆ιακρατική έρευνα - εκθέσεις

τ ω ν π ερ ιβαλλοντ ικώ ν

το Ακαδηµαϊκό Σύστηµα Μονάδων για την

Οι εκθέσεις εκπονήθηκαν και στις 8 Ευρωπαϊκές

επ αγγελµάτ ω ν

επαγγελµατική

κατάρτιση

χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Γερµανία, Φιλανδία,

(ECVET) είναι στο επίκεντρο του άρθρου αυτού

Τσεχία, Πολωνία, Σουηδία, και Βουλγαρία) που

και είναι διαθέσιµο στην αγγλική γλώσσα στην

συµµετέχουν στο έργο THESEIS. Οι αναφορές

επίσηµη

βασίστηκαν στα αποτελέσµατα δυο ερευνών που

Το

THESEIS

έργο

«έχει

χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια
του Προγράµµατος ∆ιά Βίου
Μάθησης της δράσης του
LEONARDO

DA

ιστοσελίδα

του

και

έργου.

Άρθρο

(http://www.theseis-training.eu/main/?p=4629)
Στα πλαίσια του έργου THESEIS, για το

την

εκπαιδευτικό υλικό που θα συλλεχθεί ή / και θα

καινοτοµίας.

αναπτυχθεί βάσει των αναγκών εκπαίδευσης,

πολυµερή

σχέδια

ανάπτυξη

της

(Συµφωνία

VINCI

εκπαίδευση

για

επιχορήγησης

2011-3988/001-001)

θα

χρησιµοποιηθεί

µαθησιακών

η

προσέγγιση

αποτελεσµάτων.

των

Αυτό

θα

πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε χώρα:
1. των

αναγκών

(χρήση

κατάρτισης

ερωτηµατολογίων) και
2. αξιολόγηση των υφιστάµενων εθνικών πλαισίων
επαγγελµατικών προσόντων
Η σύνθεση της διακρατικής έρευνας ακολουθεί.

συµβάλει στη διαφάνεια και τη συγκρισιµότητα

Ετ αίρ οι τ ου T HES EIS
SIGMA Consultants Ltd

των µαθησιακών µονάδων για τις διάφορες

8. Επόµενες ∆ράσεις - Εκδηλώσεις

χώρες-εταίρους που συµµετέχουν στο έργο.

Εκπαιδευτικό Υλικό – Υπηρεσίες
Μετά την ολοκλήρωση των κρατικών εκθέσεων

Federation of Industries of
η

Northern Greece

6. 2 Συντονιστική Συνάντηση

και στις 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο,

Hellenic Institute for

Η δεύτερη συντονιστική συνάντηση του έργου

Γερµανία, Φιλανδία, Τσεχία, Πολωνία, Σουηδία,

Occupational Health and

THESEIS

της

και Βουλγαρία) που συµµετέχουν στο έργο,

Safety

Τσεχίας, στις 7 και 8 Ιουνίου 2012. Η

καθώς και την σύνθεση της διακρατικής έρευνας,

συνάντηση

οι εταίροι του έργου THESEIS θα εστιάσουν στα

PREVENT
Forschungsinstitut

έλαβε

χώρα

στην

φιλοξενήθηκε

Πράγα

από

το

εταίρο

(VUBP).

εξής:

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν

α) προσδιορισµό των Εκπαιδευτικές Ανάγκες

διεξοδικά διοικητικά, τεχνικά και οικονοµικά

σε

θέµατα σχετικά µε την πρόοδο του έργου

Εργαζοµένων

THESEIS.

πραγµατοποιήθηκαν

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας

αναλυτικές περιγραφές και παρουσιάσεις των

βιοµηχανικών

υγρών

Knowledge Centre

προτάσεων, για το περιεχόµενο του 1ου και

διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Institute of Environmental

2ου κεφαλαίου της διακρατικής έρευνας των

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα προσδιορίζονται µε

Protection-National

αναγκών κατάρτισης και αξιολόγησης των

βάση την αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων

Research Institute

υφιστάµενων

(άρθρο 1 του τρέχοντος Ενηµερωτικό ∆ελτίο) και

Umweltcluster Bayern

επαγγελµατικών

SYNTHOS Kralupy

ανάπτυξη

Regional Development

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον σκοπό

Foundation

συνάντησης και τις συζητήσεις των εταίρων

Ευρωπαϊκές

περιλαµβάνονται

εκπαιδευτικά αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν

Betriebliche Bildung
Occupational Safety

θέµατα

Υγείας

και

Ασφάλειας

των

απασχολούνται

στις

Research Institute
Finnish Institute of
Occupational Health
Swedish TelePedagogic

Επίσης

εθνικών

πλαισίων

προσόντων,

του

καθώς

εκπαιδευτικού

στα

πρακτικά

την

υλικού.
της

των

συναντήσεων. Η λίστα των συµµετεχόντων, η

τον

που

προσδιορισµό

του

αποβλήτων

Εθνικού

&
και

Πλαισίου

Προσόντων και της περιγραφής θέσεως εργασίας
στον τοµέα διαχείρισης της ρύπανσης, και στις 8
χώρες.

Στη

συνέχεια,

τα

για τη συλλογή και δηµιουργία του κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού.

Co-funded by the Lifelong
Learning Programme of the
European Union

αστικών

"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."

β)

Οµαδοποίηση

των

εκπαιδευτικών

Έργο THESEIS

αποτελεσµάτων σε διακριτές εκπαιδευτικές

THESEIS e-mail:
info@theseis-training.eu

µονάδες

THESEIS ιστοσελίδα:
www.theseis-training.eu

γ)

Ενηµερ ω τ ικό ∆ελτ ίο
εγγρ αφή
Εγγραφείτε στο THESEIS

(γνώσεις,

δεξιότητες,

αρµοδιότητες)
∆ιαµόρφωση

των

εκπαιδευτικών

χτύπηµα το Subsrcibe στο

υπηρεσίες

που

θα

τις

εκπαιδευτικές

παρέχονται

από

την

εκπαιδευτική πλατφόρµα, σύµφωνα µε τα
(εκπαιδευτικές

αποτελέσµατα

αποτελέσµατα)

ανάγκες,
της

τελικής

πλαίσιο

των δράσεων διάχυσης και

του έργου θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να
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"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."

