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Ενίσχυση νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων για
την εκπαίδευση σε Βασικές Τεχνολογίες Γενικής
Εφαρμογής - ΒΤΓΕ (ΚΕΤs - Key Enabling
Technologies)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BRACKET
Το πρόγραμμα BRACKET μελετάει την εκπροσώπηση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών (Νανοτεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας,
Προηγμένων Υλικών) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Στόχος του έργου είναι η ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και η προετοιμασία και η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος
εκπαίδευσης-κατάρτισης στους τομείς των Βασικών Τεχνολογικών Γενικής Εφαρμογής (ΒΤΓΕ) και μιας κοινής εκπαιδευτικής
πλατφόρμας με τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων φορέων, που θα περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί
κατά τη διάρκεια του έργου.
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η 1η Διακρατική Συνάντηση του Έργου έγινε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 12-13 Δεκεμβρίου 2018. Οι αντιπρόσωποι όλων των
συνεργαζόμενων φορέων του έργου ήταν παρόντες και παρουσίασαν τον αντίστοιχο φορέα. Οι στόχοι και το περιεχόμενο του
έργου παρουσιάστηκαν: παραδοτέα, δράσεις σε κάθε στάδιο, διακρατικές συναντήσεις, ενέργειες διάχυσης. Επίσης, οι δράσεις
που αφορούν στη διάδοση και διάχυση αλλά και τον ποιοτικό έλεγχο (διασφάλιση ποιότητας) του έργου συζητήθηκαν, και οι
Tap here to add a caption

ενέργειες που απαιτούνται για το πρώτο παραδοτέο του έργου συζητήθηκαν αναλυτικά και συμφωνήθηκαν οι προθεσμίες για κάθε
παραδοτέο.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (BTΓΕ);
Οι Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (ΒΤΓΕ) είναι τεχνολογίες που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την εφαρμογή καινοτομίας
στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε όλο το εύρος της οικονομίας. ΟΙ ΒΤΓΕ περιλαμβάνουν τη Μικρο-/ΝανοΗλεκτρονική, τη Νανοτεχνολογία, τη Φωτονική, τα Προηγμένα Υλικά και τη Βιομηχανική Βιοτεχνολογία. Όλες αυτές οι τεχνολογίες
απαιτούν εντατική εκπαίδευση και είναι συνυφασμένες με υψηλής έντασης Έρευνα και Ανάπτυξη, άμεση εφαρμογή/αξιοποίηση
καινοτομίας, υψηλή επένδυση κεφαλαίων και εργατικό δυναμικό υψηλών προσόντων.
Οι ΒΤΓΕ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, όπως η αεροναυπηγική, η
αυτοκίνηση, η βιομηχανία χημικών, υφασμάτων, η αεροδιαστημική βιομηχανία, η κατασκευές, ο τομέας της υγείας και της
αγροδιατροφής. Οι ΒΤΓΕ είναι οι «τεχνολογικοί πυλώνες» πολλών καινοτομιών, που κρύβονται πίσω από μεγάλο φάσμα
καινοτομιών όπως οι εκτυπωτές 3D, o LED φωτισμός, η προηγμένη ρομποτική, τα βιολογικά προϊόντα, τα έξυπνα κινητικά
τηλέφωνα, τα νανοφάρμακα, έξυπνα υφάσματα, κλπ.

ΒΤΓΕ
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Οι ΒΤΓΕ έχουν αποκτήσει προτεραιότητα στις πολιτικές τις
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση
αυτών των τεχνολογικών εντός της Ε.Ε. και να ενισχυθεί η
βιομηχανική ανάπτυξη να τονωθεί η τομέας της εργασίας. Έτσι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) λαμβάνει πρωτοβουλίες
ως μέρος της στρατηγικής για την αύξηση δράσεων εφαρμογής
των ΒΤΓΕ. Ο διαδραστικός χάρτης που δημιουργήθηκε από την
Commission δείχνει ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες τα Τεχνολογικά
Κέντρα βοηθούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να
εφαρμόσουν την καινοτομία μέσω εφαρμογής των ΒΤΓΕ.

Συνοπτικά, το έργο BRACKET αφορά σε 3 ΒΤΓΕ, όπως περιγράφονται παρακάτω:






Βιομηχανική Βιοτεχνολογία: περιλαμβάνει ένζυμα, μικροοργανισμούς, αμινοξέα, ζυμώσεις, εκτός της Ιατρικής
Βιοτεχνολογίας και της Αγροτικής Βιοτεχνολογίας (Βιοτεχνολογίας Φυτών/Ζώων), Η Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
χρησιμοποιείται για προϊόντα όπως τα βιοκαύσιμα, βιολογικά απορρυπαντικά, αποικοδομήσιμο πλαστικό, παραγωγή
χημικών ουσιών, κλπ.
Νανοτεχνολογία: περιλαμβάνει μεθόδους παραγωγής σε μοριακό ή ατομικό επίπεδο. Παραδείγματα εφαρμογών είναι τα
νανοφάρμακα για βελτιωμένη φροντίδα υγείας, τα ανθρακονήματα και τα πορώδη υλικά άνθρακα για κατασκευή
ελαφρύτερων υλικών και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Προηγμένα Υλικά: καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων υλικών όπως τα πολύ ελαφριά υλικά, υλικά που οδηγούν σε
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και άλλα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών, μακρομοριακών
συστατικών, ελαστικών, μετάλλων, γυαλιού, κεραμικών υλικών, κλπ.

“Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία και Προηγμένα Υλικά”
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ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΤΩΡΑ
Έγινε ήδη η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης για την ζήτηση των ΒΤΓΕ και την εφαρμογή τους στη βιομηχανία και την
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η σχετική αναφορά από κάθε συμμετέχουσα χώρα περιλαμβάνει την Ανασκόπηση Εθνικών Πολιτικών
σε ότι αφορά την συμπερίληψη των ΒΤΓΕ στην Εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο: εθνικές στρατηγικές, επιμέρους στρατηγικές ανά
κλάδο ΒΤΓΕ, πολιτικές για την εκπαίδευση και τις επιστήμες, διαρθρωτικά προγράμματα εφαρμογής των ΒΤΓΕ, δυνατότητες
χρηματοδότησης.
Επίσης, έγινε συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων σε κάθε χώρα ώστε να αναλυθούν οι τάσεις στην ζήτηση των ΒΤΓΕ και
να εντοπιστούν οι πλέον απαραίτητες εξειδικεύσεις και ικανότητες που πρέπει να καλλιεργούνται ώστε να εφαρμοστούν στην
αγορά εργασίας. Τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν για να καθοριστεί το περιεχόμενο της βασικής δράσης του έργου που θα αφορά
στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού μαθήματος ανοικτής πρόσβασης διαθέσιμου σε μαθητές Δια Βίου ή Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες ικανότητες στον τομέα των ΒΤΓΕ.
Με βάση τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την έρευνα κάθε συμμετέχουσας χώρας, το ινστιτούτο IRMO (Κροατία) θα
προετοιμάσει ένα πρώτο έντυπο για τη «Μελέτη Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση».
Αυτή η μελέτη θα παρέχει πλήρη ανάλυση της παρούσας κατάστασης και της αντίληψης που έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς για τις
ΒΤΓΕ, σε ότι αφορά συγκεκριμένα τις εφαρμογές των ΒΤΓΕ στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας και των Προηγμένων
Υλικών. Η μελέτη επίσης θα καταχωρήσει και θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα γνώση ώστε να διαμορφώσει τα πλέον απαραίτητα
προσόντα και επιμέρους ικανότητες που θα πρέπει να καλλιεργούνται μέσω της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να προσφέρονται
στους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ή σε εργαζόμενους σε τεχνολογικές βιομηχανίες που επιθυμούν να
μετεκπαιδευτούν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ




2η Διακρατική Συνάντηση στη Yecla, Ισπανία, στις 6-7 Μαΐου, 2019
Ανασκόπηση των προσωρινών αποτελεσμάτων του έργου (Μελέτη Εθνικών Πολιτικών και Ερωτηματολόγια για την
Σημασία και τη Εφαρμογή των ΒΤΓΕ)
Ανάπτυξη του 2ου Παραδοτέου του έργου (Εθνικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Προσόντων)
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The publication reflects the views of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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