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Основни предстоящи
дейности
- Анализ на нуждите на настоящите и
бъдещи умения на фасилити мениджърите.
- Изработване на конспект и комплекти
обучителни материали.
- Подготовка на отворени ресурси за
обучение и допълнителни инструкции
за обучителите.
- Масиран отворен онлайн курс.
- Стремеж за секторно валидиране
и потвърждение на резултатите от
проекта.

Начало на проекта: 1 октомври 2016 г.
Край на проекта: 31 март 2019 г.
Продължителност: 30 месеца
Код на проекта: 2016-1-UK01-KA202-024420

Предоставената информация изразява само вижданията на
автора и нито Европейският съюз, нито програмата Еразъм +
могат да бъдат държани отговорни за начина, по който тя би
могла да бъде използвана.

Консорциумът DEFMA:
1. SWC – Югозападен Колеж, Великобритания (водещ
партньор)
2. PROMEA – Гръцко общество за промотиране на
проучвания и методологии за развитие, Гърция
3. SNS – Национална Школа за предоставяне на услуги на
фасилити мениджмънт компании, Италия
4. БГФМА – Българска фасилити мениджмънт асоциация
5. VSRC – Обучителен център на строителната индустрия,
Литва

„Дигитални умения, свързани с
околната среда и приложими във
фасилити мениджмънта“ (ДЕФМА)
Програма Еразъм +, Ключова дейност 2
„Стратегически партньорства за професионално
образование и обучение“

Нужди, които проектът DEFMA
ще задоволи
Фасилити мениджърите, освен технически и мениджърски компетенции, имат
необходимост от комбинация от дигитални
умения и познания за околната среда, за да
могат да поддържат високо технологични
сгради и да са способни значително да
редуцират консумацията на енергия и вода.
Поради това се наблюдава нарастваща
нужда фасилити мениджърите да имат
компетенции и умения, с които да могат
да:
a) работят в посока намаляване на
въглеродните емисии,
б) да следят за консумацията на
ресурси,
в) да използват „смарт“ сграден
контрол и съвременни системи
за околната среда (сградна
автоматизация),
г) да идентифицират загуба на
енергия и течове, да поправят
малки грешки и да упражняват
регулярна поддръжка.
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Цели и резултати
от проекта

Целта на този проект е да се формира
стратегическо партньорство, за да се
модернизира и обогати съвременното
професионално образование и обучение
на фасилити мениджърите в Европа.
Специфичните цели са:
- Да се обогати пазара на труда за
фасилити мениджъри със съответното професионално образование и
обучение, за да може то да отговори
на дигиталните и „зелени“ нужди,
като се изработи иновативен и
подробен обучителен курс, свързан
с технологии за околната среда и
устойчивост на сградите.

Целеви групи

Доставчици на професионално
образование и обучение.
Фасилити мениджъри, които имат
нужда от съвременно професионално
образование и обучение.

Онлайн професионално образование
и обучение, насочено към фасилити
мениджъри.
Секторни представители,
работодателски асоциации и
профсъюзи.

- Да се представят модерни
методи на обучение и иновативни
ресурси със свободен достъп,
които да дават възможност
на обучаващите се сами да
придобият дигитални умения,
свързани с околната среда.
- Да се улесни и достигне до
взаимно признаване на изработените
учебни материали и да се установи
рамка за „зелена“ квалификация на
фасилити мениджъри в рамките на
Европейския съюз.

Първа среща
на партньорите,
Enniskillen (NI-UK),
октомври 2016г.

