
ΧΑΡΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο του 1ου Διανοητικού Έργου του προγράμματος, δημιουργήθηκε ένας χάρτης δεξιοτήτων και εκπαιδευτικός για εθελοντές
δασοπυροσβέστες εξετάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία των χωρών εταίρων και τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς της ΕΕ. Κατά
τη φάση της προετοιμασίας, εξετάστηκαν επίσης λεπτομερώς τα προσόντα, τα προγράμματα σπουδών κατάρτισης και τα
προγράμματα στις χώρες εταίρους. Έχουμε επίσης επωφεληθεί από τα δεδομένα της Διεθνούς έκθεσης από τις απαντήσεις του
ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε εκπαιδευτές εθελοντών, ειδικούς στην πυρόσβεση δασών και εθελοντές στην πυρόσβεση
δασών με τουλάχιστον κάποια εμπειρία σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, η οποία είναι επίσης η 1η Πνευματική Έκδοση της έργο.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία συγκεκριμένων προφίλ εθελοντών, οι οποίοι θα συνεργάζονται εντός Οργανισμών Εθελοντών
Πυροπροστασίας (που υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν σε κάθε χώρα) για τη βελτιστοποίηση της ετοιμότητας και των
δραστηριοτήτων κατάσβεσης και, επιπλέον, για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων στη φάση μετά την καταστροφή μέσω
ενός οδικού χάρτη κατάρτισης στον οποίο καθορίζονται οι βασικές δεξιότητες που γίνονται αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ. Ο εκπαιδευτικός
χάρτης εθελοντών δασοπυροσβεστών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, δείχνει τις βασικές ικανότητες που ισχύουν για
όλες τις χώρες εταίρους. Οι χώρες θα μπορούν να πληρούν και να υποστηρίζουν αυτά τα προσόντα στο πλαίσιο της εθνικής / τοπικής
νομοθεσίας τους.

Με βάση αυτά τα προσόντα και τον χάρτη πορείας κατάρτισης, οι εταίροι του Έργου αποφάσισαν να αναπτύξουν μια πλατφόρμα OER

που θα καλύπτει όλα τα θέματα.



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

Output 1 – Volunteer forest firefighter’s competences and training route map

Θεματικές Ενότητες
Θέματα /
Υποενότητες
μάθησης

Μαθησιακά
αποτελέσματα Ικανότητες Δεξιότητες και ικανότητες από τη διεθνή

έκθεση

Θεματική Ενότητά 1

Προσδιορισμός των
δεξιοτήτων των
εθελοντών

Τρόποι προσέλκυσης
εθελοντών

1.1 Προσδιορισμός
των δεξιοτήτων των
εθελοντών

-Σκληρές (τεχνικές)
δεξιότητες
-Ήπιες δεξιότητες
(Δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων,
Δεξιότητες ομαδικής
εργασίας,
Προσαρμοστικότητα,
Ικανότητα να
παραμένουν ήρεμοι

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εξηγήσει τη
σημασία των
δεξιοτήτων του
εθελοντή

Αναλογίζεται τις δικές του
ικανότητες

Ως εισαγωγή στην εκπαιδευτική σειρά
μαθημάτων όλοι οι εταίροι συμφώνησαν να
αναπτύξουν αυτό το θέμα προκειμένου κάθε
εθελοντής να κατανοήσει τις δεξιότητες και
τις ικανότητες που απαιτούνται για το ρόλο
του εθελοντή και να αναλογιστούν τις δικές
του/της



σε δύσκολες
συνθήκες
Γρήγορες
αντιδράσεις,
υπομονή, κατανόηση
και ευαισθησία
Πιστότητα, ορθή
κρίση, εμπιστοσύνη,
ανθεκτικότητα)

1.2 Τρόποι
προσέλκυσης
εθελοντών

Ανάλογα με τις
ανάγκες κάθε
οργανισμού,
καινοτόμοι
τρόποι
προσέλκυσης
εθελοντών

Σχεδιάζει και διαχειρίζεται
τον οργανισμό του/της για
να μάθει πώς να
προσελκύει νέους
εθελοντές

Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτές και
εθελοντές. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ
σημαντικό για έναν εκπαιδευτή και τον
οργανισμό του να ξέρει πώς να προσελκύει
νέους εθελοντές

Θεματική Ενότητά 2
Νομικό πλαίσιο για
εθελοντές
πυροσβέστες -
Ορισμοί βασικών
εννοιών

Αρμοδιότητες:

2.1 Κατάσβεση

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εξηγήσει τους
τρόπους
κατάσβεσης

Διαχειρίζεται μια
κατάσβεση

Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανών και
χειροκίνητων εργαλείων

2.2 Πρόληψη Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εξηγήσει τους

Εφαρμόζει τους τρόπους
πρόληψης Η σημασία της πρόληψης



τρόπους
πρόληψης

2.3 Διάσωση Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εφαρμόσει
βοήθεια
διάσωσης

Εφαρμόζει τις οδηγίες για
διάσωση

Πρώτες βοήθειες
Καρδιοπνευμονική ανάνηψη
Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανών και
χειροκίνητων εργαλείων
Διάθεση για βοήθεια συνανθρώπων

Θεματική Ενότητά 3
Τα μέσα ατομικής
προστασίας. Η
σημασία της
εκμάθησης της
χρήσης των
κατάλληλων
εργαλείων
προστασίας

3.1 Τα μέσα ατομικής
προστασίας.
(Προσωπική
ασφάλεια)

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εξηγήσει τους
κανόνες της
προσωπικής
ασφάλειας

Είναι υπεύθυνος για τον
προσωπικό του εξοπλισμό
προστασίας

Γνώση των συσκευών προστασίας
προσωπικής ασφάλειας και της σωστής
χρήσης και συντήρησής τους.

3.2 Η σημασία της
εκμάθησης της
χρήσης των
κατάλληλων
εργαλείων
προστασίας

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εφαρμόσει τον
εξοπλισμό
ατομικής
προστασίας

Είναι υπεύθυνος για τον
προσωπικό του εξοπλισμό
προστασίας

Γνώση των συσκευών προστασίας
προσωπικής ασφάλειας και της σωστής
χρήσης και συντήρησής τους.

Θεματική Ενότητά 4
Συντονισμός των
λειτουργιών
πυρόσβεσης. Μέσα
πυρόσβεσης -

4.1 Συντονισμός των
λειτουργιών
πυρόσβεσης
- Επικοινωνία
- Νέες τεχνολογίες

Ο εθελοντής
μπορεί να
γνωρίζει πώς να
επικοινωνεί σε
περίπτωση
έκτακτης ανάγκης

Πραγματοποιεί
ραδιοεπικοινωνία

Η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και
της συνεργασίας με όλους τους
εμπλεκόμενους οργανισμούς και ιδρύματα,
ομαδική εργασία, πειθαρχία και η σημασία
της επικοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης



Βασικές ενέργειες
πυρόσβεσης

(ραδιοεπικοινωνί
α)

ανάγκης, νέες τεχνικές/τεχνολογίες
επικοινωνίας

4.2 Μέσα
πυρόσβεσης

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
επιλέξει τα μέσα
πυρόσβεσης

Χρησιμοποιεί τα σωστά
μέσα

Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανών και
χειροκίνητων εργαλείων

4.3 Βασικές ενέργειες
πυρόσβεσης

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εξηγήσει τις
βασικές ενέργειες
πυρόσβεσης

Πραγματοποιεί μια
πυρόσβεση

Ικανότητα να παραμείνει ήρεμος σε
δύσκολες συνθήκες Ικανότητες επίλυσης
προβλημάτων
Γρήγορες αντιδράσεις
Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανών και
χειροκίνητων εργαλείων

Θεματική Ενότητά 5
Δασικές πυρκαγιές -
ανάλυση των κύριων
αιτιών, αξιολόγηση
στρατηγικών για την
πυρόσβεση και
σχεδιασμός για τη
διαχείριση των
δασικών πυρκαγιών

5.1 Δασικές
πυρκαγιές - ανάλυση
των κύριων αιτιών

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
αναφέρει τις
κύριες αιτίες των
δασικών
πυρκαγιών

Αναγνωρίσει τις κύριες
αιτίες πυρκαγιών στα δάση

Η ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων και των
γνώσεων σχετικά με τις πυρκαγιές (πώς
ξεκινούν και πώς εξαπλώνονται, ανάλογα με
τις διαφορετικές καιρικές και εδαφικές
συνθήκες)

5.2 Αξιολόγηση
στρατηγικών για την
πυρόσβεση και
σχεδιασμός για τη
διαχείριση των
δασικών πυρκαγιών

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
αξιολογήσει
στρατηγικές

Συνεργάζεται με τα μέλη
της ομάδας για να επιλέξει
μια στρατηγική

Ομαδικές Ικανότητες
Αξιολόγηση της ασφάλειας του σεναρίου -
Αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών
(ιδιαίτερα των ανέμων)
Η σημασία της χρήσης διαφορετικών
τεχνικών πυρόσβεσης και η γνώση
κατηγοριών φυτών και η αντίδρασή τους στη



φωτιά και τη συμπεριφορά της φωτιάς (πώς
να χρησιμοποιήσετε τη φωτιά για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της
πυρκαγιάς)

Θεματική Ενότητά 6
RescEu – Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός
Πολιτικής Προστασίας
σε δασικές
πυρκαγιές.

Ο μηχανισμός
πολιτικής
προστασίας της ΕΕ

Ο εθελοντής είναι
σε θέση να
εξηγήσει τι είναι ο
μηχανισμός
πολιτικής
προστασίας της
ΕΕ

Συνεργάζεται με άλλους
οργανισμούς

Είναι πολύ σημαντικό για όλους να
γνωρίζουν τον Μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας της ΕΕ, τι είναι, πώς λειτουργεί
και γιατί.


