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ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΟ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΑ ΝΕΑ!
Έχουμε την τιμή να ξεκινήσουμε το 2021 με ένα σύνολο
αποτελεσμάτων από το έργο REACT. Εξακολουθούμε να
εργαζόμαστε προς την τελειοποίηση και μετάφραση των
αποτελεσμάτων μας, ενώ παράλληλα είμαστε στην ευχάριστη θέση
να μοιραστούμε τα ακόλουθα αποτελέσματα με την κοινότητά μας.
Ποια αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα;
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με την Ενεργειακή
Απόδοση στον Τεχνικό σχεδιασμό Κτιρίων (EEEBT)
Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει α) το Επαγγελματικό Προφίλ του
ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών, β) τον Πίνακα Ικανοτήτων
για τα προσόντα (επίπεδο EQF 4), αναφέροντας λεπτομερώς τις
τέσσερις Μονάδες Ικανοτήτων και τους στόχους των Μονάδων
Ικανοτήτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον φόρτο εργασίας, τις
ώρες επαφής και τους εξωτερικούς πόρους, γ) τη μεθοδολογία
εκπαίδευσης, δ) τη συνοπτική επισκόπηση αξιολόγησης και ε) την
εναλλακτική πορεία για τα προσόντα του ευρωπαϊκού
προγράμματος σπουδών.
Το εγχειρίδιο REACT για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια
Το συγκεκριμένο έγγραφο συμπεριλαμβάνεται μέσα σε ένα
εγχειρίδιο αποτελεσμάτων από μια συλλογή τεσσάρων
διαφορετικών μονάδων ικανοτήτων που απαιτούνται για τους
μαθητές ώστε να εξοικειωθούν με τους βασικούς τομείς της
ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια: θεμελιώδης γνώση σχετικά με
την ενεργειακής απόδοση στα κτίρια, τεχνολογίες που συμβάλλουν
στην ενεργειακή απόδοση στα κτίρια, μεθοδολογίες για την
εφαρμογή σε μέτρα ελέγχου και παρακολούθηση της ενεργειακής
απόδοσης. Το εγχειρίδιο περιέχει τόσο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
όσο και πρακτικές ασκήσεις.
Πλαίσιο αξιολόγησης και αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης
(RPL)
Έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης για να συμπληρώσει τα
μαθημάτων κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα
κτίρια, το οποίο αποτελείται τόσο από ερωτήσεις μονής επιλογής
όσο και από πρακτικές ασκήσεις (προσέγγιση μάθησης βάσει
εργασίας). Επίσης έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο RPL το οποίο
αποτελείται από έντυπα εγγραφής, οδηγό συνέντευξης, οδηγούς
αξιολόγησης, έντυπα κινήτρων, πρότυπα διπλώματος κ.λπ.

ΤΙ ΑΛΛΟ KANAME;

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μη
4ή Συνάντηση Project (διαδικτυακά)
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Η τέταρτη συνάντηση του έργου REACT πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις
3 Δεκεμβρίου 2020, λόγω των περιορισμών του COVID – 19, αποτρέποντας
μας να ταξιδεύσουμε στην Ευρώπη. Το επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε
ευρέως στην κατάληξη διάφορων αποτελεσμάτων, στη προετοιμασία των
ψηφιακών περιεχομένων και ψηφιακών αποτελεσμάτων, στη μετάφραση,
καθώς και στα επόμενα βήματα (εκπαιδευτικά προγράμματα και
πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων).

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ;

Εκδηλώσεις

Κυκλοφορία του ψηφιακού
περιεχομένου μας !

Μόλις μεταφραστεί το περιεχόμενό μας σε
εθνικές γλώσσες, θα ξεκινήσουμε τις καμπάνιες
αφοσίωσης της ομάδας-στόχου
διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα
και πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στις
συμμετέχουσες χώρες. Επικοινωνήστε μαζί μας
αν θέλετε να σας ενημερώνουμε με τις
συγκεκριμένες ημερομηνίες!

Πίνακες ιστορίας, παιχνίδια και διαδραστικό
περιεχόμενο ώστε να εξασφαλιστεί μια
καλύτερη διαδικασία μάθησης! Αυτό
προετοιμάζουμε και αναμένουμε να
παραδώσουμε τους επόμενους μήνες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ REACT
Όνομα: REACT - Μια ψηφιακή προσέγγιση για την ειδίκευση τεχνικών στην Ενεργειακή Απόδοση στα
Κτήρια

Θέμα: Στρατηγική εταιρική σχέση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Πρόγραμμα: ERASMUS+

Συνολικός Προϋπολογισμός: 284 475 €

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2021

Συνεταιρισμός: 5 Συνεργάτες (3 Χώρες: Κροατία, Ελλάδα και Πορτογαλία)

ΣΤΟΧΟΙ REACT

Δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια
Ανάπτυξη ενός συνοπτικού πλαισίου αξιολόγησης

Δημιουργία ενός εικονικού σοβαρού παιχνιδιού ως διαμορφωτικό εργαλείο αξιολόγησης
Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών

Σχεδιασμός ενός προγράμματος και εργαλείων Αναγνώρισης Προηγούμενης Μάθησης

Ορισμός μιας κατευθυντήριας γραμμής για περαιτέρω εκμετάλλευση του υλικού προσόντων που
αναπτύχθηκε

ΜΕΙΝΕΤΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ REACT!

Ακολουθήστε μας στο Facebook
εδώ
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Ακολουθήστε μας στο LinkedIn
εδώ

Ακολουθήστε την ιστοσελίδα μας
εδώ
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