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Στόχος της συνεδρίας 
Η ανάδειξη και η ευαισθητοποίηση για το θέμα της 
κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα των 
μελλοντικών επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων
που απαιτούνται σε μεσο-μακροπρόσθεμο ορίζοντα 
για την αντιμετώπισή της



Η αναγκαιότητα 
Το να ενισχύσουμε την επαγγελματική και προσωπική 
εξέλιξη των μαθητών/τριών που ξεκινούν σήμερα την 
τυπική εκπαίδευση απαιτεί να προβλέψουμε και να 
διαγνώσουμε τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας 
μας και να προσαρμόσουμε ανάλογα τα  
προγραμμάτα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο των 
μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 
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Η αναγκαιότητα 

«Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  θα πρέπει να 
εννοηθεί με τον ίδιο τρόπο που υποθέτουμε σήμερα ότι 
όλοι στις επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κάποια ευχέρεια 

στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή ότι όλοι θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή πριν 

από 20 χρόνια». 
Α. Winston 

The Big Pivot: Radically Practical Strategies for a Hotter, 
Scarcer, and More Open World.



Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
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Πράσινες δεξιότητες 

Οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται ώστε 
να προσαρμοστούν τα προϊόντα, οι 
υπηρεσίες ή διεργασίες στις αλλαγές που 
οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή κανονισμούς

(OECD, 2010. Entrepreneurship, SMEs and 
Innovation) 

Αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Κύπρου
Νοέμβριος 2010

http://www.hrdauth.org.cy/images/media/assetfile/Predictio
nGreen10131014.pdf



Πράσινες δεξιότητες 

 Αρκετές απ’ αυτές αποτελούν νέες δεξιότητες 
για τις οποίες απαιτείται κυρίως υψηλός βαθμός 
εξειδίκευσης.

 Σχετίζονται με την απόκτηση γνώσεων για τις 
νέες πράσινες τεχνολογίες, την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 Οι περισσότερες όμως αποτελούν 
προσαρμοσμένες υφιστάμενες δεξιότητες και 
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την 
ανάπτυξη και προώθηση της πράσινης 
οικονομίας 



Νέες πράσινες δεξιότητες 

 Οικολογικός σχεδιασμός
 Πιστοποίηση περιβαλλοντικών προτύπων
 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 Γνώση των περιβαλλοντικά αειφόρων υλικών
 Παροχή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών συμβουλών
 Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων
 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής μηχανικών, χημικών 

και βιολογικών μεθόδων περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης 



Προσαρμοσμένες πράσινες δεξιότητες 

 Διαχείριση έργων
 Στρατηγικός σχεδιασμός
 Επιχειρηματικότητα
 Αναλυτική επίλυση προβλημάτων
 Βελτιστοποίηση διαδικασιών
 Διαχείριση προσωπικού
 Τεχνικές γνώσεις
 Διαχείριση ποιότητας
 Κατανόηση διεργασιών 



Βασικές και γενικές δεξιότητες 

 Επικοινωνία, ικανότητα μάθησης, 
ομαδικότητα, δημιουργικότητα, 
καινοτομία, ανάληψη πρωτοβουλίας, 
δεξιότητες πληροφορικής, ευελιξία, 
περιβαλλοντική συνείδηση.

 Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από 
επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και 
μαθηματικά. 



Θεματολόγιο πράσινων δεξιοτήτων 

 Νέες πράσινες τεχνολογίες

 Περιβαλλοντική νομοθεσία

 Οικολογικός σχεδιασμός

 Πιστοποίηση περιβαλλοντικών προτύπων

 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων

 Γνώση των περιβαλλοντικά αειφόρων υλικών

 Διαχείριση ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας

 Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 



Θεματολόγιο πράσινων δεξιοτήτων 

 Γνώση και εφαρμογή μεθόδων περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης

 Υπολογισμός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 Εγκατάσταση και συντήρηση αντιρρυπαντικών 
συστημάτων, φωτοβολταϊκών και ηλιακών 
συστημάτων και ανεμογεννητριών

 Διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων

 Ανακύκλωση υλικών

 Συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πλαισίων 



Πράσινα επαγγέλματα  

Οι θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας που συμβάλουν ουσιαστικά στη 
διατήρηση ή την αποκατάσταση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και μειώνουν 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
επιχειρήσεων και οικονομικών τομέων σε 
αειφόρα επίπεδα. 

(Green Jobs Initiative)



Νέα πράσινα επαγγέλματα (1)   
 Διευθυντές παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών 

και αιολικής ενέργειας και σε μονάδες 
αφαλάτωσης 

 Διευθυντές παραγωγής στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων

 Ερευνητές πολιτικοί μηχανικοί
 Ενεργειακοί μηχανικοί και εμπειρογνώμονες
 Επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού και 

θέρμανσης
 Μηχανικοί παραγωγής σε πάρκα φωτοβολταϊκών 

και αιολικής ενέργειας και βιοκαυσίμων
 Μηχανικοί περιβάλλοντος
 Περιβαλλοντικοί ειδικοί, σύμβουλοι και ελεγκτές 
 Ειδικοί στη γεωργία ακριβείας 



Νέα πράσινα επαγγέλματα (2)   
 Τεχνικοί εγκατάστασης αντιρρυπαντικών 

συστημάτων
 Τεχνικοί εγκατάστασης και συντήρησης 

φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων, 
ανεμογεννητριών και μηχανημάτων 
παραγωγής βιοκαυσίμων

 Χειριστές εγκαταστάσεων διαχείρισης 
αποβλήτων και απορριμμάτων

 Χειριστές εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 
υλικών

 Χειριστές μηχανών παραγωγής βιοκαυσίμων 
 Συναρμολογητές φωτοβολταϊκών πλαισίων 



Έκθεση Fast Future Research «The 
Shape of Jobs to Come» (2010) 

Ανάμεσα στα 20 πιο ενδιαφέροντα επαγγέλματα του μέλλοντος: 

Ειδικοί αντιστροφής της κλιματικής αλλαγής 
(climate change reversal specialists)
Καθώς θα εντείνονται οι συνέπειες από την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη, θα 
χρειαστούν ειδικοί μηχανικοί / επιστήμονες ικανοί να συμβάλουν στη μείωση ή 
και στην ανατροπή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 



Δεξιότητες εκπαιδευτικών 

Γνώσεις και 
Κατανόηση Ικανότητες

Διαθέσεις,
Πεποιθήσεις, 
Στάσεις, 
Αξίες 



Γνώσεις & Κατανόηση 

EC (2013) 
“Supporting teacher 
competence development for 
better learning outcomes”



Ικανότητες 

EC (2013) 
“Supporting teacher 
competence 
development for 
better learning 
outcomes”



Διαθέσεις,Πεποιθήσεις, Στάσεις, Αξίες 

EC (2013) 
“Supporting 
teacher 
competence 
development 
for better 
learning 
outcomes”



Συζήτηση...

Ποιές είναι οι δεξιότητες 
που απαιτούνται να 
ενισχυθούν στους μαθητές 
από τα προγράμματα 
σπουδών STEM (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics) σχετικές με 
μελλοντικά επαγγέλματα 
στην κλιματική αλλαγή; 

Ποιές είναι οι δεξιότητες 
που απαιτούνται από τους 
εκπαιδευτικούς για να 
υποστηρίξουν προγράμματα 
σπουδών που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της 
μελλοντικής απασχόλησης 
των νέων σε επαγγέλματα 
πάνω στην κλιματική 
αλλαγή;  


