s.walicka@ibe.edu.pl

chrysanthou.a@intercollege.ac.cy

andand@ccci.org.cy

info@kepa.mlsi.gov.cy

Sylwia Walicka

Andreas Chrysanthou

Andreas Andreou

Giannakis Ioannou

iped.pl

ibe.edu.pl

nic.intercollege.ac.cy

ccci.org.cy

mlsi.gov.cy/kepa

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

13. Cyprus Productivity Centre

12. Cyprus Chamber of Commerce and Industry

11. Intercollege

iped@kig.pl

Paulina Bednarz

ios.edu.pl
8. Institute of Environmental Protection – National Research
Institute (IEP-NRI)

9. Institute for Private Enterprise and Democracy (IPED)

anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl

Anna Bojanowicz-Bablok

wamitab.org.uk
7. Waste Management Industry Training and Advisory Board
(WAMITAB)

10. Educational Research Institute (IBE)

vj@lcrn.org.uk

Ed Tombs
lcrn.org.uk

Sharon Simpson

sharon.simpson@wamitab.org.uk

Wastemanagement@uclan.ac.uk

Karl Williams
uclan.ac.uk

6. London Community Resource Network (LCRN)

mciarlantini@regione.lazio.it

Marco Ciarlantini
regione.lazio.it

5. University of Central Lancashire (UCLAN)

miriana.bucalossi@regione.toscana.it

Miriana Bucalossi
regione.toscana.it

4. Regione Lazio

ianniciello@terredisienalab.it

Massimo Ianniciello
terredisienalab.it

Έχω αναπτύξει σημαντικά τις δεξιότητές μου μέσα από το
εργαστήριο πρακτικής εξάσκησης, ειδικά για συναρμολόγηση
και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού των WEEE. Ελπίζω να
συνεχίσω την επαγγελματική μου εξέλιξη μέσω του προγράμματος
Erasmus για νέους επιχειρηματίες.
Συμμετέχοντας από την Πολωνία

3. Regione Toscana

erifo@erifo.it

Stefano Bini
erifo.it
1. E.RI.FO - Ente per la Ricerca e Formazione – Project Leader

Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Κύπρο ξεκίνησε
στις 9 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017.
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση να οργανωθούν 160
ώρες εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως
η διδασκαλία στην τάξη, ανοιχτή σχολή διοίκησης, εργαστήριο
πρακτικής κατάρτισης και εικονική κινητικότητα. Το πρόγραμμα άρχισε με 14 εκπαιδευόμενους και όλοι παρακολούθησαν την
εκπαίδευση μέχρι τέλους. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων
είχαν ήδη πανεπιστημιακό πτυχίο και σχετίζονταν ή ενδιαφέρονταν για τον τομέα της ανακύκλωσης.

Ήταν μια μεγάλη εμπειρία να περάσω δια μέσου διαφορετικών
μεθόδων εκπαίδευσης και με τόσο πολύ περιεχόμενο μάθησης.
Είμαι βέβαιος ότι η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων μου
σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση κα ανακύκλωση των WEEE
θα μου είναι χρήσιμη στη μελλοντική δουλειά μου!
Συμμετέχοντας από την Ιταλία

2. Terre di Siena Lab

E-mail

Πρόσωπο Επαφής
Εταίροι του Έργου EwasteR

Κύπρος

Σχόλια εκπαιδευομένων:

Italy

Ομάδα εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια εργαστήριου πρακτικής
εξάσκησης (Lab Shadowing) στην Κύπρο

United
Kingdom

Το εργαστήριο πρακτικής εξάσκησης ήταν το πιο ενδιαφέρον
μέρος του πιλοτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν
την ευκαιρία να δουν τι γίνεται με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και πώς η νομοθεσία και οι διαδικασίες εφαρμόζονται από τους διάφορους οργανισμούς και έτσι να
γίνει η συσχέτιση των μαθημάτων στην τάξη με την πρακτική
εμπειρία. Οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν εταιρείες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης όπως την WEEE Electrocyclosis
Κύπρου όπου είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να συμμετέχουν στις καθημερινές εργασίες που διεξάγονται.

Poland

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης διαφάνηκε ότι περισσότεροι
οργανισμοί ασχολούνται με την ανακύκλωση των WEEE, κάτι
που διευκόλυνε το έργο μας

Sector Skills Alliances

Cyprus

Μια επιπλέον πρόκληση ήταν το γεγονός ότι ο τομέας ανακύκλωσης στην Κύπρο είναι πάρα πολύ μικρός με μόνο λίγες εταιρείες να δραστηριοποιούνται και υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης. Είναι επίσης πολύ δύσκολο για κάποιον να
δημιουργήσει τη δική του εταιρεία ανακύκλωσης δεδομένου του
μικρού μεγέθους της αγοράς.

Δειάρκεια Έργου: 1/12/2014 – 31/01/2018
Αριθμός Έργου: 554341-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-SSA
www.ewaster.eu
www.facebook.com/EwasteRProject
@eu_ewaster
EwasteR Project
http://bit.ly/2rvlRSL
ewaster.eu@gmail.com

EwasteR – Εθνικό Πιλοτικό Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα για τον Ειδικό Ανακύκλωσης
και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ EWASTER ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ – ΚΥΠΡΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. ΤΟ
ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ E.RI.FO - ENTE PER LA
RICERCA E FORMAZIONE (ROME, ITALY)

Ηνωμένο Βασίλειο
Οι Ιταλοί εταίροι είχαν στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά το προφίλ του «Ειδικού ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
στον τομέα της διαχείρισης.
Παρέδωσαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χρησιμοποιόντας διάφορες μεθόδους: διδασκαλία στην τάξη, σχολείο διοίκησης,
εικονική κινητικότητα και εργαστήριο πρακτικής εξάσκησης.
Παρατηρήθηκε βελτίωση στις ικανότητες διαχείρισης και στις
επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες για την ομάδα των
εκπαιδευομένων. Με βάση την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη,
η εκπαίδευση παραδόθηκε με την υποστήριξη μιας συμμαχίας
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που αποτελείτο από εμπειρογνώμονες, τους εκπαιδευτές και τους εργοδότες του τομέα. Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες διδακτικές και μεθοδολογίες κατάρτισης για το εν λόγω επαγγελματικό προφίλ.
Μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων, οι Ιταλικοί οργανισμοί
συνεργάστηκαν προκειμένου να εντοπίσουν και να αναπτύξουν
κατάλληλες δράσεις που να ταιριάζουν με τη ζήτηση και σαν
αποτέλεσμα να παρέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Λόγω της
εξαιρετικής συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών, οι συμμετέχοντες που ενεπλακησαν θα έχουν εξαιρετικές ευκαιρίες στην
αγορά εργασίας.

Πρακτική εξάσκηση στην Ιταλία

Ιταλία
Η πρώτη έκδοση του εθνικού πιλοτικού προγράμματος για τον
«Ειδικό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» παραδόθηκε στη Σιένα από τον
Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2017. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα «Ρομποτικής και ηλεκτρονικών» από το ίδρυμα “Istituto Tecnico In- dustriale Statale
Tito Sarrocchi”. Οι Ιταλοί εταίροι κάτω από τον συντονισμό του
ERIFO επέλεξαν 20 μαθητές με διαφορετικό υπόβαθρο: άνεργους, μαθητές διπλής εκπαίδευσης (πρακτική, WBL), μαθητές
που παρακολουθούν το τελευταίο έτος της ΕΕΚ, ή απόφοιτους
ανώτερης εκπαίδευσης.

Εργάσία σε ομάδες κατά τη διδασκαλία σε τάξη στην Πολωνία

Παρουσιάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο καμβά που αναπτύχθηκε
στην Πολωνία

Πολωνία
Το εθνικό πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης (NPTC)
στην Πολωνία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2017. Ξεκινώντας με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν, όπως διαλέξεις, ανοιχτό σχολείο διοίκησης,
πρακτική εξάσκηση, εικονική κινητικότητα και αξιολογήσεις. Το
NPTC πραγματοποιήθηκε από τέσσερις εκπαιδευτές – εργοδότες
και εκπροσώπους επιχειρήσεων, κυρίως από τον CECED Πολωνίας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατασκευαστών οικιακού εξοπλισμού
(σύμπλεγμα οικονομίας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης)
και το μέλος, P.P.H.U. POLBLUME, Zbigniew Miazga, καθώς και
τον καθηγητή Przemysław Kulawczuk από το Πανεπιστήμιο του
Gdańsk, σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Από τους 23 εκπαιδευόμενους
που ξεκίνησαν το πιλοτικό πρόγραμμα οι 21 το ολοκλήρωσαν. Οι
συμμετέχοντες προέρχονταν από επιχειρηματίες και εργοδοτούμενους στον τομέα WEEE αλλά και από εργαζόμενους σε άλλους
τομείς που ενδιαφέρονται για νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Η
πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (11 άτομα) ήταν απόφοιτοι της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 9 συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα άτομο ήταν απόφοιτος σχολείου ΕΕΚ. Οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν διαφορετικές μεθόδους
για να αξιολογήσουν τους εκπαιδευόμενους: άμεση παρατήρηση,
συνέντευξη, ανάπτυξη και περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
καμβά, ανοιχτή συζήτηση, ανατροφοδότηση από εργοδότες/επιστάτες και δείγματα εργασίας.

Οι συνθήκες της αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίαζαν
προκλήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα ανακύκλωσης, την αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών και τη μειωμένη χρηματοδότηση για τις τοπικές αρχές και βεβαίως, τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit. Όλα αυτά έχουν θέσει πρόσθετες προκλήσεις
για τoν τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των
WEEE και επηρέασαν το ενδιαφέρον για το πιλοτικό πρόγραμμα
EwasteR στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επίκεντρο της δραστηριότητας για το πιλοτικό πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στα βορειοδυτικά
της Αγγλίας, και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Central
Lancashire (UCLan), που ανάλαβε να εξασφαλίσει συμμετέχοντες
και να παραδώσει το πρόγραμμα σε εργαζομένους μιας επιχείρησης στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης.
Μέχρι σήμερα το UCLan έχει προσελκύσει οκτώ συμμετέχοντες
από την εταιρία “Furniture Matters”, και εργάζεται για να αυξήσει τον αριθμό συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα έχοντας
προσελκύσει το αρχικό ενδιαφέρον από ακόμα μία κοινωνική επιχείρηση στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης που εδρεύει στη
Βόρεια Αγγλία.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εκπαίδευση έγινε από το UCLan, και
περιελάμβανε διδασκαλία σε τάξη, αυτοδιδασκαλία και πρακτική εξάσκηση, καθώς επίσης
και μια διαδικτυακή διάλεξη όπου συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι απο όλες τις
συνεργαζόμενες χώρες. Οι
εκπαιδευόμενοι ετοίμασαν
δύο επιχειρηματικά μοντέλα
καμβά και κατά τη διάρκεια
των δραστηριοτήτων στην
τάξη η λογική πίσω από
το επιχειρηματικό μοντέλο
καμβά αναπτύχθηκε για να
συλλάβει καλύτερα τις κοινωνικές πτυχές που επηρεάζουν τους διάφορους οργα- Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο
νισμούς.
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