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Προβλεπόμενες δράσεις
•
•
•
•
•

Ανάλυση των σημερινών και μελλοντικών
αναγκών σε δεξιότητες για τους διαχειριστές
κτιριακών εγκαταστάσεων
Ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών
και των μαθησιακών ενοτήτων
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πόρων Ανοιχτής
Πρόσβασης και πρόσθετων πρακτικών
οδηγιών για τους εκπαιδεύομενους
Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα
(MOOC)
Επικύρωση και έγκριση των αποτελεσμάτων
του έργου
Έναρξη έργου: 01/10/2016
Λήξη έργου: 31/03/2019
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Η πληροφορία που παρέχεται αναπαριστά τις απόψεις του
συγγραφέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα
ERASMUS + δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ενδεχόμενη χρήση.

Η κοινοπραξία του DEFMA:
1. SWC - South West College, UK
2. PROMEA - Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών
Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελλάδα
3. SNS - National School of Services Foundation,
Italy
4. BGFMA - Bulgarian Facility Management
Association, Bulgaria
5. VSRC - Vilnius Builders Training Centre,
Lithuania

Ψηφιακές και Περιβαλλοντικές
δεξιότητες για τη Διαχείριση
Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Erasmus + KA202 – Στρατηγικές Συμπράξεις για
την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(ΕΕΚ)
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Ανάγκες

Οι διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων,
εκτός από τεχνικές και διοικητικές ικανότητες,
απαιτείται να έχουν ένα συνδυασμό ψηφιακών
και περιβαλλοντικών δεξιοτήτων για να είναι σε
θέση να διατηρήσουν κτίρια υψηλής απόδοσης,
ικανά να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση
ενέργειας και νερού. Υπάρχει έτσι μια αυξανόμενη
ανάγκη να εξοπλισθούν οι διαχειριστές κτιριακών
εγκαταστάσεων με τις δεξιότητες και ικανότητες
που απαιτούνται για:
α) την υποστήριξη των μέτρων για τη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

β) την παρακολούθηση της κατανάλωσης
πόρων
γ) τη διεξαγωγή ελέγχων στα “έξυπνα”
κτίρια και τη χρήση σύγχρονων συστημάτων
περιβαλλοντικής
τεχνολογίας
(π.χ.
αυτοματισμού κτιρίων)
δ) τον εντοπισμό των απωλειών ενέργειας
και διαρροών νερού, τη διόρθωση μικρών
σφαλμάτων, και τη διενέργεια απλών
συντηρήσεων

www.defma-project.eu
DEFMA_210x297_2_bigs_print_GR.indd 2

Στόχοι και
Αποτελέσματα του
Έργου

Στόχος του έργου είναι ο σχηματισμός
μιας στρατηγικής σύμπραξης για τον
εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό της
τρέχουσας επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ) του εργατικού δυναμικού
της διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων
στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, οι στόχοι είναι:
- Να ενισχύσει την αγορά εργασίας με
ΕΕΚ για τους διαχειριστές κτιριακών
εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τις
τελευταίες ανάγκες σε ψηφιακές και
«πράσινες» δεξιότητες, σχεδιάζοντας
ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
στις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και
θέματα αειφορίας για τα κτίρια.

Πού απευθύνεται

Πάροχοι ΕΕΚ (Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
Διαχειριστές κτιριακών
εγκαταστάσεων που χρειάζονται
περαιτέρω κατάρτιση
Σπουδαστές διαχείρισης
κτιριακών εγκαταστάσεων
Εκπρόσωποι του χώρου και
σύνδεσμοι εργαζομένων και
εργοδοτών

- Να εισάγει σύγχρονες μεθόδους
κατάρτισης
και
καινοτόμους
παιδαγωγικούς
πόρους
με
ελεύθερη πρόσβαση και αυτοαξιολόγηση.
- Να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση
των
προς
ανάπτυξη
μαθησιακών
αποτελεσμάτων και να δημιουργήσει ένα
ευρωπαϊκό πλαίσιο για “πράσινα” προσόντα
για τους διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων.

Εναρκτήρια
συνάντηση στη Β.
Ιρλανδία, Οκτ. 2016
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