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Projekto veiklos:
- Pastatų priežiūros specialistams
reikalingų gebėjimų (dabar ir ateityje) analizė.
- Mokymo programos ir mokymo
modulių parengimas.
- Atviros prieigos pedagoginės
duomenų bazės sukūrimas ir Vadovo mokytojams parengimas.
- Plačiai prieinamo virtualaus mokymosi kurso įgyvendinimas.

Trukmė

2016.10.01 - 2019.03.31

Pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir
Europos Komisija ir ERASMUS + programa nėra
atsakingos už pateiktos informacijos teisingumą.

DEFMA projekto konsorciumą sudaro šios
organizacijos:

1.SWC - South West College, Jungtinė Karalystė
(koordinatorius)
2.PROMEA – Tyrimų ir metodikų vystymo
organizacija, Graikija
3.SNS - Scuola Nazionale Servizi, Italija
4.BGFMA – Bulgarijos pastatų valdymo asociacija,
Bulgarija
5.VSRC - Vilniaus statybininkų rengimo centras,
Lietuva

DEFMA
Skaitmeniniai ir aplinkosauginiai
gebėjimai pastatų priežiūros
specialistams
Erasmus + KA202 – Profesinio mokymo
strateginės partnerystės

Paskirtis

Energijos taupymo priemonių, skirtų mažinti
išteklių suvartojimą ir šiltnamio dujų emisiją,
priėmimas skatina aplinkosauginių technologijų
ir paslaugų plėtrą statybos sektoriuje. Pastatų
priežiūros specialistams (angl. Facility managers) nebepakanka vien techninių ir vadybinių
gebėjimų. Jiems tampa aktualūs skaitmeniniai
ir aplinkosauginiai įgūdžiai, padedantys dirbti su
pastatuose energiją taupančiomis technologijomis ir sistemomis:

a) anglies dvideginio emisiją
mažinančių priemonių žinojimas;
b) išteklių vartojimo stebėsena;
c) išmaniųjų pastato sistemų
supratimas ir valdymas;

d) energijos ir vandens nuotėkių
nustatymas ir smulkių remonto
darbų atlikimas.

www.defma-project.eu

Projekto
uždaviniai ir
rezultatai

Tikslinės grupės

Profesinio mokymo teikėjai.
Pagrindinis projekto tikslas yra atnaujinti ir tobulinti pastatų priežiūros specialistams skirtas profesinio mokymo
programas Europos mastu.
Projekto uždaviniai:
Gerinti pastatų priežiūros
specialistų skaitmenines bei
žaliąsias kompetencijas, sukuriant
inovatyvią mokymo programą,
apimančią pastatų tvarumo ir
aplinkosaugines technologijas.

Dirbantys pastatų priežiūros
specialistai.
Profesinio mokymo institucijų
mokiniai.
Sektoriaus atstovai,
darbdavių ir darbuotojų
asociacijos.

- Diegti modernias mokymo
priemones ir naujoviškus atviros prieigos pedagoginius
išteklius, skirtus taip pat ir
savarankiškam skaitmeninių
bei aplinkosauginių gebėjimų
įgijimui.
- Sudaryti sąlygas mokymosi
rezultatų pripažinimui ES mastu
bei žaliųjų kvalifikacijų įteisinimą
pastatų priežiūros specialistų rengime.

Pirmasis
projekto partnerių
susitikimas Enniskillen,
Šiaurės Airijoje,
JK 2016 m. spalio mėn.

