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ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!
Οι συνεργάτες του REACT ετοιμάζουν 3 πιλοτικά
μαθήματα πολύ σύντομα.
Μείνετε συντονισμένοι και επικοινωνήστε με
τον εθνικό σας εταίρο για περισσότερες
πληροφορίες.
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Στην Πορτογαλία, η ISQ και η
Oeste Sustentavel θα εφαρμόσουν
το πιλοτικό πρόγραμμα κατά τη
διάρκεια του Οκτωβρίου και του
Νοεμβρίου.

Στην Κροατία, το REAN
(Regionaiana Energetska
Agencija Sjever) θα εφαρμόσει το
πιλοτικό πρόγραμμα
τον Οκτώβριο.

Στην Ελλάδα, το SEERC (Κέντρο
Ερεύνων Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)
θα εφαρμόσει το πιλοτικό πρόγραμμα
τον Νοέμβριο.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο REACT
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα REACT πληροί τις προϋποθέσεις για τον Ευρωπαϊκό Τεχνικό
Ενεργειακής Απόδοσης στα Κτίρια (EEEBT). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4
Μονάδες Ικανοτήτων:
• CU1-Βασικές αρχές Ενεργειακής Απόδοσης στα Κτίρια
• CU2-Τεχνολογίες Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια
• CU3-Μεθοδολογίες για την εφαρμογή Μεθόδων Ελέγχου
• CU4-Παρακολούθηση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια
Σε κάθε εθνικό εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα (στην Πορτογαλία, την Κροατία και την
Ελλάδα) θα δοκιμαστούν μόνο δύο μονάδες ικανότητας. Ζητήστε πληροφορίες από τον
εθνικό συνεργάτη σας σχετικά με το ποιες μονάδες δοκιμάζονται στη χώρα σας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση έργου

Πιλότοι RPL

το έργο REACT είχε προγραμματιστεί να
ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021. Οι εταίροι
έλαβαν
παράταση έως τον Δεκέμβριο του 2021 λόγω των
επιπτώσεων του COVID. Με αυτόν τον τρόπο, οι
συνεργάτες εγγυώνται την αναμενόμενη ποιότητα
στις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν.

Οι πιλότοι του Recognition of Prior Learning
εφαρμόζονται στην Πορτογαλία, την Κροατία και την
Ελλάδα. Εργαζόμενοι χωρίς προσόντα περνούν τη
διαδικασία και θα γίνουν δεκτοί στο πιλοτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε περίπτωση μερικής
επιτυχίας/αποτυχίας.

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ ?

Πολλαπλές εκδηλώσεις!
Οι εταίροι σχεδιάζουν ήδη το Εθνικό
σεμινάριο ενημέρωσης για τους
ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα
και την Κροατία.
Ο συντονιστής του έργου, Oeste
Sustentavel, προετοιμάζει την Τελική
Διάσκεψη REACT, με την
υποστήριξη του ISQ και τη συμμετοχή όλων
των εταίρων του έργου..
Η Τελική Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τις
ίδιες εβδομάδες με την τελευταία
συνάντηση του έργου, τον Δεκέμβριο.
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ΟΙ ΓΙΑ
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REACT!

REACT ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019-Αύγουστος 2021
Συνεργασία: 5 Εταίροι (3 Χώρες: Κροατία, Ελλάδα και Πορτογαλία)
Ο προϋπολογισμός : 284 475 €
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019-Αύγουστος 2021
Συνεργασία: 5 Εταίροι (3 Χώρες: Κροατία, Ελλάδα και Πορτογαλία)

Follow our FB page here
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Follow our profile here

Follow our website here

Partners:

REACT has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

