
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
МЕРЕЖА ДОСКОНАЛОСТІ ЄФО – GRETA: 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ДОСКОНАЛОСТІ ЧЕРЕЗ ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ 

ЧЕТВЕРТИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ОНЛАЙН-ВЕБІНАР (ZOOM) 

ДОКЛАДНО ПРО НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ЕКОЛОГІЗАЦІЇ                                                                                                                                  

27 ЖОВТНЯ 2022 12:00 – 14:30 CEST 

ОПИС 

В рамках Мережі досконалості (ENE) ЄФО ініціатива GRETA – «Екологізація у сфері 
професійної досконалості через тематичні заходи» -  надає підтримку центрам професійної 
досконалості (ЦПД) в їхній діяльності з екологізації. 

GRETA сприяє обміну знаннями, колегіальному навчанню та співпраці між центрами 
професійної досконалості та надавачами професійної освіти та навчання (ПОН)  для того, 
щоб сприяти забезпеченню екологічних навичок. Ініціатива впроваджується у співробітництві з 
Данським технологічним інститутом (DTI). 

Інституційна структура ініціативи GRETA визначає методологічну основу для екологізації 
професійної освіти та навчання у п’яти напрямках: 1) Стратегії екологізації 2) Інтеграція 
екологічних (зелених) навичок до всього спектру навчальної програми 3) Навчання викладачів і 
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тренерів просуванню екологічних навичок 4) Співпраця із зовнішніми зацікавленими сторонами в 
рамках екологічних (зелених) ініціатив 5) Фінансування зелених ініціатив. 

У грудні 2022 року надавачі ПОН 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 організує шість тематичних онлайн-вебінарів з червня 
2022 по січень 2023 року, які мають на меті представити та поділитися передовими практиками 
як з активними учасниками GRETA, так і з іншими членами Мережі досконалості ЄФО (ENE). 

Попередні три тематичних вебінари були присвячені таким темам: 

• Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів (1 червня 2022 р.) 

• Практики та можливості фінансування зелених міжнародних партнерств (30 червня 2022 
р.) 

• Регіональні екосистеми навичок і їхня роль в екологізації ПОН (30 вересня 2022 р.) 

Четвертий тематичний вебінар, що відбудеться 27 жовтня, буде присвячений докладному 

аналізу навчальних програм з екологізації та вивченню того, як ПОН може сприяти успішній 

екологізації. В глобальному контексті, ПОН відіграє важливу роль у забезпеченні знань, навичок 

та інновацій, які допоможуть працівникам та підприємствам сформувати та трансформувати 

підходи до своєї діяльності в напрямку більшої екологічності. 

В цьому контексті розробка навчальних програм з екологізації (в тому числі екологізація 

існуючих навчальних програм) має велике значення, оскільки вони містять види навчальної 

діяльності та результати навчання, які визначають те, які саме екологічні навички будуть 

передані учням ПОН. Ці навички можуть включати технічні навички, пов’язані з конкретними 

технологіями та процесами, що є найважливішими для екологізації. Однак, оскільки екологізація 

роботи є наскрізною і стосується всіх професій та галузей, екологічні навички необхідні також 

для адаптації традиційних професій до нової парадигми екологізації. 

Про що ви дізнаєтесь під час четвертого тематичного вебінару GRETA: 

 Екологічні навички та стратегічна роль ПОН в екологізації 

 Приклади навчальних програм з екологізації 

 Основні складові елементів навчальних програм з екологізації 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Час Тема Доповідачі 

12:00 – 
12:15 

ENE – Мережа досконалості ЄФО  
 

GRETA – Екологізація у сфері професійної досконалості 
через тематичні заходи 
 
Привітання, новини, формат роботи і порядок денний 
Посилання на зелене партнерство ENE, GRETA project 

Сюзанна М. Нільсен, 
провідний експерт 
GRETA (ЄФО) 
 

https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta
https://www.etf.europa.eu/en/projects-campaigns/activities/centres-vocational-excellence-green-transition-greta
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12:15 – 
12:35 

Створення міжнародного інструменту забезпечення якості та 
розвитку професійної досконалості 
 
Розробка критеріїв професійної досконалості у сфері екологізації 
 

Джуліан Стенлі, старший 
експерт (ЄФО)  

12:35 – 
12:50 

Потреби в екологічних навичках та наслідки для діяльності 
ПОН 

• Екологічні навички в контексті навчальних програм з 
екологізації 

• Вирішення питання потреби у навичках з екологізації 

Cedefop є однією з децентралізованих агенцій ЄС, що бере 
участь у розробці європейської політики в галузі професійної 
освіти та навчання та її реалізації. Агенція надає підтримку 
Європейській комісії, країнам-членам ЄС та соціальним 
партнерам в розробці європейської політики ПОН. 

www.cedefop.europa.eu 

 

Джаспер ван Лу  
Старший експерт у сфері 
навичок 
Cedefop, Греція 
 
 

12:50 – 
13:05 

Представлення досвіду учасника проекту «GRETA»: 

В центрі уваги: Як технічне училище Огре інтегрувало модуль 
навчання впродовж життя «Екологічні навички» у свою навчальну 
програму та поточну діяльність з просування екологічних навичок. 

Технічне училище Огре надає своїм більш як 1000 учням 
програми професійної освіти в таких галузях, як лісове 
господарство, технології деревообробки, електроніка, туризм та 
організація дозвілля, харчові технології, текстильне виробництво, 
комп’ютерні технології, адміністрування, послуги громадського 
харчування. 

www.ovt.lv 

Сіджіта Джейсинська 
Відділ міжнародних 
зв’язків, технічне 
училище Огре, Латвія 

13:05 – 
13:15 

Коротка перерва 
 

 

13:15-
13:35 

Навчальні програми з екологізації 

В центрі уваги: Нові професії, результати навчання з екологізації, 
розробка навчальних програм 

Освітнє партнерство «Омніа» має великий досвід розробки 
екосистеми технічної та професійної освіти та навчання разом з 
міжнародними партнерами. Ми є комерційною організацією, яка 
була створена чотирма фінськими неприбутковими організаціями, 
що надає консультаційні та освітні послуги з акцентом на 
забезпеченні якісної освіти та гуманітарній допомозі. 

www.oep.fi 

Лікка Упанне, голова 
освітнього партнерства 
«Омніа», OMNIA, 
Фінляндія 

13:35-
14:20 

Практичні приклади розробки та впровадження начальних 
програм з екологізації 
 
Приклад №1 – Екологічна школа Sykli, Фінляндія 
 
SYKLI надає підготовче навчання для дорослих, короткі 
навчальні курси, консультації та інші експертні послуги. 
Основна компетентність школи – застосування найсучасніших 
знань на практиці так, щоб це приносило користь учням. Школа 
має передовий досвід у розробці екологічного підходу до 
професійного життя.  

Міа О’Нейл, директор та 
керуючий Екологічної 
школи Sykli, Фінляндія  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.ovt.lv/
http://www.oep.fi/
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Приклад №2 – Форум з питань освіти для сталого розвитку, 
RCE Данія 
 
Форум з питань освіти для сталого розвитку є національним та 
міжнародним центром прикладних досліджень та розвитку освіти 
для сталого розвитку. 
 
Наприклад, метою проекту «Екологічна обробка деревини» була 
підготовка майбутніх теслярів, щоб забезпечити їхню 
кваліфікованість в сфері екологізації: 
Apprenticeships for Sustainability 

Девід Ренген, керівник 
проекту, Форум з 
питань освіти для 
сталого розвитку 

14:20 – 
14:30 

Підсумки  і подальші заходи ENE та GRETA 

• Запрошення на сторінку GRETA Open Space 

• 5-тий вебінар GRETA 

 
Сюзанна М. Нільсен, 
провідний експерт 
GRETA (ЄФО) 

 

https://nextkbh.dk/om-next/baeredygtighed/byg/
https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta

	ПОРЯДОК ДЕННИЙ

