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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECVET)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Mε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Chem Lab II στο οποίο συμμετέχει από πλευράς Ελλάδας το
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. επιτυγχάνεται
μια πρόσθετη ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση για τους βοηθούς χημικούς εργαστηρίων.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν Γερμανία, Ελλάδα, Γεωργία, Πολωνία και Τουρκία.
Με τη σημερινή (28.11.2013) τελική εκδήλωση-συνάντηση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη
(Grand Hotel Palace) των συμμετεχόντων από διάφορες χώρες στο πρόγραμμα Chem Lab II
γίνεται ο απολογισμός του έργου. Με τη βοήθεια του ευρωπαϊκού συστήματος των πιστωτικών
μονάδων της δια βίου μάθησης δίνεται η δυνατότητα στους βοηθούς χημικούς να συμμετέχουν
σε διαφορετικές εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και
εμπειρίες.
Μετά από επιτυχή εξέταση σε πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη
διάρκεια του διετούς προγράμματος, οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν ένα πιστοποιητικόδίπλωμα που εκδίδεται από το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τους
δίνεται έτσι η δυνατότητα να εργαστούν ισότιμα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Σκοπός του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση τόσο της έλλειψης
εξειδικευμένων εργαζομένων στην ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, όσο και της αυξημένης
ανεργίας στους νέους. Για το σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή επιτροπή χρηματοδότησε με το ποσό των
280.000 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2011 το πρόγραμμα Chem Lab II στο πλαίσιο της δράσης
Leonardo Da Vinci – Δια Βίου Μάθηση.
Συντονιστής του προγράμματος είναι ο καθηγητής κ. Thomas Letzel, διευθυντής της
ερευνητικής ομάδας στο Τμήμα Διαχείρισης των Νερών του Πολύτεχνείου του Μονάχου.
Σχεδόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η εκπαίδευση των βοηθών χημικών
εργαστηρίων είναι διαφορετική και έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια έλλειψη έμπειρου
προσωπικού στον τομέα αυτό, τόσο σε πρακτική όσο και σε θεωρητική κατάρτιση, στις διάφορες
βιομηχανίες.
Με το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα προτείνεται ένα πανευρωπαϊκό πιστοποιημένο
σύστημα διπλής κατάρτισης σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο, όπου η θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση γίνεται συνδυαστικά στην επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε διεθνές επίπεδο.
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Εκτός από το διπλό σύστημα εκπαίδευσης, το πρόγραμμα αυτό ανέπτυξε με τη βοήθεια
του συστήματος πιστωτικών μονάδων (ECVET) διάφορες τυποποιημένες ενότητες. Το σύστημα
αυτό είναι παρόμοιο με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ΕCTS)
μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και επιτρέπει τη συλλογή μονάδων για τους
εκπαιδευόμενους.
Η εστίαση του προγράμματος ήταν η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και όχι ο χρόνος
διδασκαλίας. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, το πρόγραμμα δημιούργησε εκπαιδευτικές ενότητες
στις χώρες-μέλη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Έτσι, δημιουργήθηκαν ενότητες στη Γερμανία
για την ανάλυση τροφίμων, στην Ελλάδα και στη Γεωργία για την περιβαλλοντολογική ανάλυση,
στην Τουρκία για την ανάλυση του νερού και στην Πολωνία για την ανάλυση καλλυντικών. Στο
πρώτο έτος εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην πατρίδα τους
και στο δεύτερο έτος σε μία άλλη χώρα-εταίρο. Με τον τρόπο αυτό ήρθαν στην Ελλάδα, στο
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, δύο γερμανοί μαθητευόμενοι και εκπαιδεύτηκαν
σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης περιβαλλοντολογικών δειγμάτων και απέκτησαν εμπειρίες, όχι
μόνο στο Εργαστήριο, αλλά ανέπτυξαν και διαπολιτισμικές δραστηριότητες που βελτιώνουν
περαιτέρω τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.
Για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος ECVET το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Μονάχου και της Βαυαρίας ανέπτυξε με τα Πανεπιστήμια που συνεργάζεται
στο πρόγραμμα αυτό μια πρόσθετη πιστοποίηση ώστε να αποκτήσουν εκπαιδευόμενοι ένα
πρόσθετο προσόν. Έτσι, ανεξάρτητοι εξωτερικοί ελεγκτές του Επιμελητηρίου, διεξήγαγαν τις
εξετάσεις που αφορούσαν την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
Στο άμεσο μέλλον, το CHEM LAB II θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του με περισσότερες
νέες μονάδες εκπαίδευσης, ώστε να ενσωματωθεί η πιστοποίηση της εκπαίδευσης στο
εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βοηθοί χημικοί
εργαστηρίων θα αποκτήσουν έτσι περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του
μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία HORIZON
2020. Eπίσης, θα δίνεται ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε έργα
έρευνας και καινοτομίας σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών
προγραμμάτων.
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