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WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και
προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή
κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Το Έργο WE-Qualify
Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus»
αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» και εντάσσεται
κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα
στις Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια. Απώτερος στόχος
είναι τα άτομα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να ανταποκριθούν
στις στοχεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μέχρι το 2020.
Κύριος στόχος του Έργου WE-Qualify είναι να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου
να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με την κατασκευή
ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων. Το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη
κατάλληλου υλικού κατάρτισης, προσδίδοντας ίση βαρύτητα τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική
κατάρτιση των εκπαιδευόμενων παράλληλα με την κατάρτιση των εκπαιδευτών.
Το Έργο ξεκίνησε τις εργασίες του την 1/11/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Το παρόν
έντυπο αποτελεί το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Έργου, που παρουσιάζει μια επισκόπηση των
δραστηριοτήτων και της προόδου που έχει συντελεστεί.

Πρόοδος των εργασιών του Έργου - Ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού
Έχουν προχωρήσει οι εργασίες για την υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τις
3 δεξιότητες που καλύπτει το Έργο:
•
•
•

Εγκατάσταση θερμομόνωσης
Εγκατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας
Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας

Τα προγράμματα κατάρτισης για τις τρεις δεξιότητες, τα οποία θα πιστοποιηθούν από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης, θα υλοποιηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ) στο πρώην ΑΤΙ (Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο) και αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο 2015.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και ειδικότερα διαλέξεις
με έντυπο υλικό για κάθε καταρτιζόμενο, θεωρητικές ασκήσεις καθώς και πρακτική εκπαίδευση σε
εργαστήρια.
Τα αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια για τους καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές, τα οποία έχουν συγγραφεί κατόπιν
ενδελεχούς ανασκόπησης των σχετικών υφιστάμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών καθώς
και τεχνικών εγχειριδίων ή προγραμμάτων κατάρτισης από τοπικούς και διεθνείς φορείς, έχουν ολοκληρωθεί
και βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έργου WE-Qualify.
Τον Ιανουάριο 2015 άρχισε η διάθεση των αιτήσεων συμμετοχής σε υποψήφιους συμμετέχοντες, οι οποίοι
θα επιλεγούν να συμμετέχουν δωρεάν στα προγράμματα στη βάση των κριτηρίων που τέθηκαν από την
κοινοπραξία.
Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τα προγράμματα κατάρτισης θα απονέμεται το σήμα
πιστοποίησης WE-Qualify και τα ονόματα τους ανά δεξιότητα θα δημοσιεύονται σε δημόσια προσβάσιμο
κατάλογο στην ιστοσελίδα του Έργου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Έργου (www.cea.org.cy/we_qualify/) και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ
(www.mlsi.gov.cy/kepa).

Συναντήσεις - Εργαστήρια
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή συνάντηση για το Build-up Skills
Στις 12 Νοεμβρίου 2014, εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (συντονιστής
κοινοπραξίας), συμμετείχε σε συνάντηση ανταλλαγής ευρωπαϊκών εμπειριών με Έργα
παρόμοιας φύσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και διοργανώθηκε από το Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές
από την υλοποίηση παρόμοιων Έργων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που ασχολήθηκαν με θέματα όπως η αναγνώριση της κατάρτισης
και τα κίνητρα για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, οι καινοτόμοι μεθόδοι εκπαίδευσης και η
χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης.
http://managenergy.net/networking_meetings/1908

3η συνάντηση του Έργου WE-Qualify
Στις 17 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών στη Λευκωσία η 3η συνάντηση του Έργου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος του Έργου καθώς
και τα παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής ανά πακέτο εργασίας ενώ συζητήθηκαν
επίσης οι άμεσες υποχρεώσεις των μελών της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών για
το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των προγραμμάτων καθώς και για το θέμα της σχετικής
εμπειρίας τους, ενώ στη συνέχεια έγινε συζήτηση για καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
των καταρτιζομένων. Τέλος, έγινε συζήτηση για τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις στις οποίες θα
πραγματοποιηθούν τα πιλοτικά προγράμματα.

Συνάντηση με Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Στις 9 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της κοινοπραξίας
WE-Qualify με τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ηλία Μαρκάτζιη.
Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση του Έργου και των στόχων του και συζητήθηκαν διάφοροι
τρόποι αξιοποίησης, από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
των αποτελεσμάτων του Έργου και κυρίως των εγχειριδίων για καταρτιζόμενους που έχει
συγγράψει η κοινοπραξία για τα προγράμματα που θα διοργανώσει.
Η αντιπροσωπεία ευχαρίστησε τον κ. Μαρκάτζιη για το ζωηρό ενδιαφέρον του και δεσμεύτηκε
να τον κρατά ενήμερο σχετικά με τις εξελίξεις του Έργου.

Το δίκτυο συνεργατών WE-Qualify
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

www.cea.org.cy

(Ανάδοχος Φορέας)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

www.mlsi.gov.cy/kepa

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

www.cys.org.cy

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

www.anad.org.cy

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

www.etek.org.cy

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

www.cie.org.cy

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του Έργου
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
Tηλ. +357-22667716, 22667726
Fax +357-22667736
Email: anthi.charalambous@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy
Ιστοσελίδα του Έργου: www.cea.org.cy/we_qualify/

Σημείωση νομικού περιεχομένου
Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
στο παρόν.

