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Προφίλ του εκπαιδευτή του κατασκευαστικού κλάδου σε πράσινες δεξιότητες  

 

Εισαγωγή 

BUS.TRAINERS 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έκθεση αυτή παρήχθη στο πλαίσιο του έργου BuS.Trainers και στόχος της είναι ο 

προσδιορισμός του «Τελικού Χάρτη και Περιγράμματος των Πράσινων Δεξιοτήτων». 

Ο καθορισμός του «Τελικού Χάρτη & Περιγράμματος των Πράσινων Δεξιοτήτων» βασίσθηκε 

στα αποτελέσματα μίας πειραματικής ανάλυσης η οποία είχε ως στόχο τον προσδιορισμό 

και τον καθορισμό των Κενών σε Πράσινες Δεξιότητες των εκπαιδευτών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΕΚ). Η πειραματική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω δύο 

τεχνικών έρευνας: μία online έρευνα, η οποία συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτές ΕΕΚ σε 

κάθε συμμετέχουσα χώρα, και ημι-δομημένες συνεντεύξεις που έγιναν σε επαγγελματίες 

από διαφορετικούς τομείς ανά χώρα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται 

αναλυτικά στην «Έκθεση σχετικά με τα κενά δεξιοτήτων» [1] του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2) 

– “Το προφίλ του εκπαιδευτή του κατασκευαστικού κλάδου σε πράσινες δεξιότητες ”.  

Ο ορισμός των Πράσινων Δεξιοτήτων που χρησιμοποιείται στην έκθεση είναι αυτός που 

έχει καθοριστεί από τον CEDEFOP το 2012 [2], βάσει του οποίου οι Πράσινες Δεξιότητες 

ορίζονται ως “η γνώση, οι ικανότητες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που απαιτούνται ώστε 

οι άνθρωποι να  ζουν,  να  αναπτύσσονται  και  να  υποστηρίζουν  μια κοινωνία βιώσιμη και 

αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων ”. 

Η παρούσα έκθεση είναι το 4ο παραδοτέο του έργου, από το ΠΕ2, του οποίου υπεύθυνος 

εταίρος είναι το LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia (Πορτογαλία). 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για να προσδιοριστεί το περίγραμμα αφενός χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα από τα 

ερωτηματολόγια και από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις, που αποτελούν μέρος της 

«Έκθεσης σχετικά με τα κενά δεξιοτήτων» (ΠΕ2) [1], και αφετέρου ελήφθησαν κάποιες 

αποφάσεις από τους εταίρους στις συναντήσεις του έργου στην Λισαβόνα και την Αθήνα.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια, έγινε η παραδοχή 

από τους εταίρους ότι τα θέματα με τιμή για το κενό της τάξης του 70% ή μεγαλύτερο είναι 

αυτά που καθορίζουν το περίγραμμα των κενών στις πράσινες δεξιότητες.   
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Αποτελέσματα 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα της Μεθοδολογίας, προκειμένου να γίνει η οροθέτηση του 

περιγράμματος των κενών σε πράσινες δεξιότητες, έγινε η θεώρηση ότι τα θέματα που 

χαρακτηρίζονται από ένα κενό ίσο ή μεγαλύτερο του 70% είναι αυτά που προσδιορίζουν το 

περίγραμμα. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται σχηματικά τα ποσοστά των κενών σε όλα τα εξεταζόμενα 

θέματα των πέντε θεματικών ενοτήτων επί των οποίων ζητήθηκαν πληροφορίες μέσω των 

ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, στο Σχήμα 1 εμφανίζονται και τα 

θέματα για τα οποία διαπιστώθηκε κενό ίσο ή μεγαλύτερο του 70%.  

 

Σχήμα 1- Περίγραμμα των ΚΕΝΩΝ σε Πράσινες Δεξιότητες – αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε 

παραπάνω, για κάθε μία από τις πέντε θεματικές ενότητες παρουσιάζεται το ποσοστό των 

θεμάτων τα οποία συνέβαλλαν στο περίγραμμα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη θεματική 

ενότητα Α, η οποία είχε 7 θέματα, μόνο 3 από αυτά συνέβαλλαν στο περίγραμμα, πράγμα 

που ισοδυναμεί με ένα ποσοστό της τάξης του 43% των θεμάτων της θεματικής ενότητας Α.  

Θέματα με ΚΕΝΑ ≥70%  

Περίγραμμα των Κενών σε Πράσινες Δεξιότητες 
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Αποτελέσματα 

Πίνακας 1- Ποσοστό πλήθους θεμάτων με Κενά στις Πράσινες Δεξιότητες για κάθε θεματική ενότητα  

Θεματικές Ενότητες Συνολικό 
πλήθος 

θεμάτων 

Πλήθος 
θεμάτων με 

ΚΕΝΑ 

Ποσοστό του 
πλήθους θεμάτων 

με Κενά στις 
Πράσινες 

Δεξιότητες  

Α – Νομοθεσία, Σήμανση και Πιστοποίηση 7 3 43% 

Β – Υλικά, Νερό και Τεχνικές Κατασκευής 15 6 40% 

Γ – Ενεργειακή Αποδοτικότητα και 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

14 2 14% 

Δ – Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 5 5 100% 

Ε – Επικοινωνία και Τεχνολογίες 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

8 0 0% 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και των δομημένων συνεντεύξεων, η 

θεματική ενότητα για την οποία είναι αναγκαία η κατάρτιση σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η Δ, 

ακολουθούμενη από τη θεματική ενότητα A. Τα θέματα που χαρακτηρίζονται ως ‘Κενά σε 

Πράσινες Δεξιότητες’ σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και των 

συνεντεύξεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.   

Πίνακας 2 – Θέματα με Κενά στις Πράσινες Δεξιότητες σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις 

Θεματική Ενότητα Θέματα 

Α - Νομοθεσία, Σήμανση και Πιστοποίηση Α3 - Τυποποίηση Αειφόρων Κατασκευών 

Α4 - Συστήματα Πιστοποίησης Αειφόρων Κτιρίων 

Α5 - Εθελοντική Περιβαλλοντική Σήμανση 

Συστήματα Διαχείρισης* 

Β – Υλικά, Νερό και Τεχνικές Κατασκευής  Β4 - Υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επίπτωσης  

Β5- Επιλογή Δομικών Υλικών και Προϊόντων σε 
Όρους Αειφορίας 

Β10 - Αναδυόμενες Τεχνολογίες 

Β13- Πρόληψη των αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Β14- Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 
ΑΕΚΚ 

Β15- Αποδόμηση 

Γ – Ενεργειακή Αποδοτικότητα και 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Γ9- Συστήματα μικρών ανεμογεννητριών για 
ιδιοκατανάλωση 

Γ13 - Αναδυόμενες Τεχνολογίες 

Δ – Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Δ1 – Ανάλυση Κύκλου Ζωής 

Δ2 – Κόστος Κύκλου Ζωής 

Δ3 – Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών/ 
αειφορικών κριτηρίων στη Διαδικασία Σχεδιασμού 
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Αποτελέσματα 

Δ4 – Συστήματα Οικονομικών Κινήτρων για την 
Ενεργειακή Αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ 

Δ5 – Διαχείριση Κτιρίων 

Στατιστικές Μέθοδοι και Ψηφιακά Εργαλεία* 

Καλή Πρακτική  και Μελέτες Σκοπιμότητας* 

Διαχείριση Έργου* 

Σχεδιασμός* 

 

* Θεματικές Ενότητες που έχουν προσδιοριστεί ως κενά βάσει των συνεντεύξεων. 

 

3.2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ 

Κατά τον ορισμό του περιγράμματος των Κενών σε Πράσινες Δεξιότητες, θεωρήθηκε από το 

κονσόρτσιουμ του έργου ότι υπήρχαν κάποια σχετικά με τη δομή του Τίτλου σπουδών 

“Εκπαιδευτής BuS” θέματα που δεν είχαν οριοθετηθεί στα κριτήρια περιγράμματος (δηλ. ως 

θέματα με κενά δεξιοτήτων μεγαλύτερα ή ίσα του 70%) του ερωτηματολογίου. Στον Πίνακα 

3 παρουσιάζονται τα θέματα που κρίθηκαν ως σχετικά από το κονσόρτσιουμ καθώς και η 

αντίστοιχη αιτιολόγηση.  

Πίνακας 3 – Αιτιολόγηση για τα θέματα που θεωρήθηκαν σχετικά από το κονσόρτσιουμ για να 

συμβάλουν στον καθορισμό του περιγράμματος των ΚΕΝΩΝ σε Πράσινες Δεξιότητες 

Θεματική Ενότητα Θέμα Αιτιολόγηση 

Α- Νομοθεσία, Σήμανση 
και Πιστοποίηση 

Α6– Υποχρεωτική 
Ενεργειακή Σήμανση 

Εφόσον η ενεργειακή σήμανση της ΕΕ για 
τα ενεργειακά προϊόντα χρησιμοποιείται 
με αυξανόμενους ρυθμούς σε νέες 
κατηγορίες προϊόντων  καθώς και στην 
ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, οι 
εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν τη 
σπουδαιότητα της σήμανσης αυτής για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Επίσης, η ενεργειακή 
κλάση του κτιρίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ετικέτα για λόγους 
διαφημιστικούς, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του 
κτιρίου σε αγοραστές ή ενοίκους.  

Β– Υλικά, Νερό και 
Τεχνικές Κατασκευής 

Β3- Νέα και Καινοτόμα 
Υλικά 

Καθώς υφίσταται μία τάση για όλο και 
αυξανόμενη εμφάνιση νέων υλικών, οι 
εκπαιδευτές οφείλουν να γνωρίζουν τα 
χαρακτηριστικά τους από οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς  
(δηλ. τις πτυχές της αειφορίας τους).     

Β11– Νέες Τεχνολογίες που 
εφαρμόζονται στη 
συντήρηση και ανακαίνιση 
των κτιρίων 

Από τη στιγμή που η συντήρηση και η 
ανακαίνιση των κτιρίων αποτελεί όλο και 
περισσότερο μια πραγματικότητα, είναι 
απαραίτητο οι εκπαιδευτές να γνωρίζουν 
τις νέες τεχνολογίες και τα υλικά που 
είναι κατάλληλα για την αειφορική 
συντήρηση και ανακαίνιση των κτιρίων 
για την καλύτερη ποιότητα και απόδοση 
των υφιστάμενων κτιρίων.    
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Αποτελέσματα 

Γ- Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα και 
Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας 

Γ4– Αποδοτική Μόνωση Καθώς τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν σε μία οικονομία χαμηλού 
άνθρακα μέσω της βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια, 
είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές να 
γνωρίζουν τις απαιτήσεις για υλικά, 
σωστή εκτέλεση και ποιότητα.   

Γ5– Αποδοτικά Παράθυρα 

Γ6– Αποδοτικός Φωτισμός 

Γ10- Χρήση Βιομάζας για 
Θέρμανση Νερού 

Γ11– Χρήση Βιομάζας για 
Θέρμανση Χώρων 

Ε– Επικοινωνία και 
Τεχνολογίες 
Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

E1- Στρατηγικές 
επικοινωνίας 

Καθώς τα θέματα αυτά προσφέρουν νέες 
στρατηγικές και νέα εργαλεία για μια 
αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεχή 
επικαιροποίηση των θεμάτων, από το 
κονσόρτσιουμ αποφασίστηκε η ανάπτυξη 
μιας εκπαιδευτικής ενότητας, που δεν θα 
συνδέεται με την αξιολόγηση,  για την 
καλύτερη άσκηση των παιδαγωγικών 
λειτουργιών των εκπαιδευτών.   

E2- Επίλυση διαφορών και 
διαμεσολάβηση 

E3- Στρατηγικές 
παρακίνησης 

E4– Επίλυση προβλημάτων 

E5– Πρακτική κατάρτιση 

E6- Χρήση συσκευών 
επικοινωνίας 

E7– Αυτοβελτίωση 

E8 - Αυτοπεποίθηση 

 

Επίσης, στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα θέματα που, σύμφωνα με την απόφαση του 

κονσόρτσιουμ, αφαιρέθηκαν, ομαδοποιήθηκαν ή τέθηκαν ως υποθέματα με στόχο τον 

καθορισμό του Περιγράμματος των ΚΕΝΩΝ σε Πράσινες Δεξιότητες.  

Πίνακας 4 – Θέματα που έγιναν αποδεκτά ως υποθέματα, ομαδοποιήθηκαν ή αφαιρέθηκαν από το 

Περίγραμμα σύμφωνα με την απόφαση του κονσόρτσιουμ 

Θεματική Ενότητα Θέμα Αιτιολόγηση 

A - Νομοθεσία, 
Σήμανση και 
Πιστοποίηση 

Συστήματα Διαχείρισης* Αφαιρέθηκε. Αυτός ο τύπος συστημάτων 
συνδέεται με οργανισμούς και όχι με 
προϊόντα και επομένως δεν θεωρήθηκε 
σχετικό θέμα εντός του σκοπού αυτού 
του τίτλου σπουδών.  

Δ - Σχεδιασμός 
και Διαχείριση 
Έργων 

Δ4- Συστήματα οικονομικών 
κινήτρων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 

Συμπεριλαμβάνεται ως υπο-θέμα της 
ενότητας «Κόστος του Κύκλου Ζωής».  

Δ5- Διαχείριση Κτιρίων Συμπεριλαμβάνεται ως υπο-θέμα στην 
ενότητα «Νέες Τεχνολογίες που 
Εφαρμόζονται στη Συντήρηση και 
Ανακαίνιση Κτιρίων».  

Στατιστικές Μέθοδοι και Ψηφιακά 
Εργαλεία* 

Ομαδοποιημένα σε ένα θέμα που 
τιτλοφορείται ως «Ψηφιοποίηση».  

Καλή Πρακτική και Μελέτες 
Σκοπιμότητας* 

Διαχείριση Έργου* 

Σχεδιασμός* 

 

* Θεματικές ενότητες που έχουν αναγνωρισθεί ως κενά, από τις συνεντεύξεις.  
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Συμπεράσματα 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καταλήγοντας, ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τον Τελικό Χάρτη και Περίγραμμα των Πράσινων 

Δεξιοτήτων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Τίτλου σπουδών “Εκπαιδευτής BuS”, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, τις 

συνεντεύξεις αλλά και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το κονσόρτσιουμ.  

Πίνακας 5 – Θέματα που θα αναπτυχθούν στον Τίτλο σπουδών “Εκπαιδευτής BuS” 

Θεματική Ενότητα Θέμα 

 
Α- Νομοθεσία, Σήμανση και 
Πιστοποίηση 

Α3- Τυποποίηση Αειφόρων Κατασκευών 

Α4- Συστήματα Πιστοποίησης Αειφόρων Κτιρίων 

Α5- Εθελοντική Περιβαλλοντική Σήμανση 

Α6– Υποχρεωτική Περιβαλλοντική Σήμανση 

 
Β– Υλικά, Νερό και Τεχνικές 
Κατασκευής 

Β3– Νέα και Καινοτόμα Υλικά 

Β4- Υλικά Χαμηλής περιβαλλοντικής Επίπτωσης  

Β5- Επιλογή Δομικών Υλικών και Προϊόντων σε Όρους 
Αειφορίας 

Β10- Αναδυόμενες Τεχνολογίες 

Β11– Νέες Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη συντήρηση και 
ανακαίνιση κτιρίων 

Β13- Πρόληψη των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

Β14- Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ 

Β15– Αποδόμηση 

 
Γ- Ενεργειακή Αποδοτικότητα και 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Γ4– Αποδοτική Μόνωση 

Γ5– Αποδοτικά Παράθυρα 

Γ6– Αποδοτικός Φωτισμός 

Γ9-Συστήματα Μικρών Ανεμογεννητριών για Ιδιοκατανάλωση 

Γ10– Χρήση Βιομάζας για Θέρμανση Νερού 

Γ11– Χρήση Βιομάζας για Θέρμανση Χώρων 

Γ13- Αναδυόμενες Τεχνολογίες 

 
Δ- Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Έργων 

Δ1– Ανάλυση Κύκλου Ζωής 

Δ2– Κόστος Κύκλου Ζωής 

Δ3– Ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών/Αειφορικών 
κριτηρίων στη Διαδικασία Σχεδιασμού 

Ψηφιοποίηση* 

 
Ε- Επικοινωνία και Τεχνολογίες 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) 

Ε1– Στρατηγικές επικοινωνίας 

Ε2– Δεξιότητες επίλυσης διαφορών και διαμεσολάβησης 

Ε3– Στρατηγικές παρακίνησης 

Ε4– Επίλυση προβλημάτων 
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Αναφορές 

Ε5– Πρακτική κατάρτιση 

Ε6– Χρήση συσκευών επικοινωνίας 

Ε7– Αυτο-βελτίωση 

Ε8- Αυτοπεποίθηση 

* Ομαδοποιημένες Θεματικές ενότητες που αναγνωρίστηκαν ως ΚΕΝΑ από τις συνεντεύξεις. 
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