
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
МЕРЕЖА ДОСКОНАЛОСТІ ЄФО – GRETA: 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ РОЗБУДОВИ ДОСКОНАЛОСТІ 

ЧЕРЕЗ ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ 

ТРЕТІЙ ТЕМАТИЧНИЙ ОНЛАЙН-ВЕБІНАР (ZOOM) 

РЕГІОНАЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА ЯК ЕКОСИСТЕМИ (ЗЕЛЕНИХ) НАВИЧОК                    

30 ВЕРЕСНЯ 2022 12.00 – 14.30 CEST 

ОПИС 

У межах Мережі центрів досконалості ЄФО ініціатива з екологізації центрів досконалості GRETA  
підтримує розширення їх зеленого курсу розвитку через тематичні заходи. 

GRETA сприяє обміну знаннями, взаємному навчанню та співпраці між центрами професійної 
досконалості та надавачами професійної і професійно-технічної освіти з метою підтримки 
розбудови ними екологічних навичок і впроваджується у співпраці з Данським технологічним 
інститутом (ДTI). 

Iнституційна структура ініціативи GRETA визначає методологічну основу для екологізації 
професійно-технічної освіти у п’яти напрямках: 1) Стратегії екологізації 2) Інтеграція зелених 
навичок до всього спектру навчальної програми 3) Навчання викладачів і тренерів просувати 
екологічні навички 4) Співпраця із зовнішніми зацікавленими сторонами над екологічними 
(зеленими) ініціативами 5) Фінансування зелених ініціатив. 
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У грудні 2022 року надавачі П(ПТ)О з Вірменії, Грузії, Латвії, Сербії, Словенії, Іспанії, Туреччини 
та України приєдналися до інструменту GRETA. Для отримання додаткової інформації про 
GRETA відвідайте cторінку GRETA Open Space. 

На поточному, другому, етапі GRETA, з червня по січень 2023 року організує шість 
тематичних онлайн-вебінарів, які мають на меті представити та поділитися передовими 
практиками як з активними учасниками GRETA, так і з іншими членами ENE. 

Перша тематична сесія, організована 1 червня, була зосереджена на підготовці викладачів та 
безперервному професійному розвитку, оскільки це є ключовим фактором досягнення успіху в 
екологізації П(ПТ)О. В ході Другої тематичної сесії 30 червня було розглянуто практики та 
можливості фінансування міжнародних екологічних (зелених) партнерств. 

Третя тематична сесія, яка відбудеться 30 вересня, буде зосереджена на регіональних 
партнерствах та екосистемах (зелених) навичок. 

Центри професійної досконалості утворюються мережами регіональних партнерів, які 
розробляють регіональні екосистеми навичок, щоб забезпечити підвищення продуктивності 
навичок і зробити внесок у регіональне економічне зростання за допомогою інновацій, розумних 
стратегій спеціалізації та промислових кластерів. 

Вони вибудовують висхідний підхід до професійної досконалості із залученням широкого 
кола місцевих зацікавлених сторін, що дозволяє надавачам П(ПТ)О адаптуватися до розбудови 
зелених навичок і стимулює розвиток регіонального бізнесу шляхом тісної співпраці з бізнес-
організаціями та підприємствами. Така співпраця може охоплювати проекти з прикладних 
досліджень, створення центрів знань та інновацій, а також підтримку підприємницьких ініціатив 
та ініціатив з виробничого навчання для учнів/студентів. 

Ключові висновки третьої тематичної сесії в GRETA: 

 Знання про центри професійної досконалості та регіональні екосистеми (зелених) 
навичок 

 Приклади регіонального партнерства та роль надавачів П(ПТ)О 

 Ознайомлення з картою професійної досконалості для зеленого переходу 

Для отримання додаткової інформації про GRETA, будь ласка, зв’язуйтесь з пані Сюзанною 
Нільсен, ЄФО за адресою smn@etf.europa.eu. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Час Тема Доповідачі 

12:00 – 
12:15 

ENE – Мережа досконалості ЄФО  
 
GRETA – Екологізація відповідає досконалості через тематичні 
заходи 
 
Привітання, новини, формат роботи і порядок денний 

Хосе-Мануель Галвін-
Аррібас, координатор 
контенту ENE (ЄФО) 
 
Сюзанна М. Нільсен, 
провідний експерт 
GRETA (ЄФО) 
 

12.15 – 
12.35 

Регіональні екосистеми навичок – які будівельні блоки? 

– Залучення учасників за допомогою вправи з використанням 
платформи «Mentimeter». 

Тіне Андерсен, старший 
експерт Данського 
технологічного інституту 
(ДTI) 

https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta
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12.35 – 
13.15 

Оцінка прогалин у розбудові зелених навичок – панельна 
дискусія про стратегічну роль центрів досконалості у 
переході на зелені технології 

Доповідачі: 

• Андерс Оллсон, менеджер з питань підприємництва 
та інновацій у регіоні Вермланд, Швеція 

• Єлена Пейчич Гарцев, викладач Авіаційної академії, 
Сербія 

• Представник Стратегії Дунайського регіону – Люди та 
навички (представник групи уточнюється.) 

• Тамара Закарашвілі, директор будівельного коледжу 
«College2», Грузія 

За сприяння ДTI 

13:15 – 
13:30 

Коротка перерва 
 

 

13:30-
14:15 

Практичні приклади екосистем навичок – вплив на надавачів 
П(ПТ)О та процес вироблення навичок 
 
Основний акцент: взаємодія з підприємствами, функціональні 
можливості та вплив на розбудову зелених навичок 
 
Приклад №1 – Зелена Академія, Данія 
 
Зелена Академія – це професійно-технічна школа, заснована в 
1889 році і розташована неподалік від другого за величиною 
міста Данії – Орхус. Зелена Академія пропонує широкий спектр 
освітніх програм у всіх зелених напрямках спеціалізації: 
озеленення, садівництво, флористика, лісівництво, 
землеробство, експлуатація сільськогосподарських машин, 
догляд за тваринами та розплідники, зокрема, як для Данських, 
так і для іноземних студентів. У 2018 році Зелена Академія 
була нагороджена Хартією Erasmus+ VET Charter, яка відзначає 
відмінні показники навчального закладу в управлінні проектами 
мобільності. 

www.ju.dk/international-green-academy 
 
Приклад №2 – Tknika, Іспанія 
 
Tknika – це центр, який підтримується Міністерством 
професійної освіти та навчання Департаменту освіти уряду 
Країни Басків. Tknika використовує інновації та прикладні 
дослідження щоб підвищувати рівень професійної підготовки у 
Басконії та виводити її на лідерські позиції в Європі. 

www.tknika.eus/en/about 

За сприяння ЄФО 
 
 
 
 
 
Кароліна Сікала, 
магістр природничих 
наук, координатор 
міжнародних проектів, 
Зелена Академія, 
Данія 
 
 
 
 
 
 
 
Марі Хосе Барріола 
Барайбар, директор з 
питань біологічних 
наук і сталого 
розвитку, Tknika, 
Іспанія 
 
 
 

14:15 – 
14:30 

Угода про міжнародну співпрацю між ЄФО та Генеральним 
Директоратом ЄК з питань зайнятості (DG EMPLOYMENT) 
 
 
«Вибудова доказів на підтримку розвитку професійної 
досконалості для цифрового та екологічного переходу» 
 
Напрямки синергії  з GRETA 

Хосе-Мануель Галвін-
Аррібас, координатор 
контенту ENE (ЄФО) 

 
Еміль Хойб'єрре Томсен, 
консультант ДTI  

14:30 – 
14:45 

Підсумки  і подальші напрями співпраці з GRETA 

• Запрошення на сторінку GRETA Open Space 

• Публікація консолідованого звіту  GRETA –  

• 4-те онлайн-засідання GRETA 

 
Сюзанна М. Нільсен, 
провідний експерт 
GRETA (ЄФО) 

http://www.ju.dk/international-green-academy
http://www.tknika.eus/en/about
https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta
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