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Ολοκληρώσαμε το Έργο REACT με επιτυχία!
Το Έργο ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση των παρακάτω:

Δοκιμαστικά
Μαθήματα
Κατάρτισης

Μαζικές
Εκδηλώσεις

Τελικό
Συνέδριο

Τελική
Συνάντηση
Έργου

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Συνολικά 32 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα
δοκιμαστικά μαθήματα εκπαίδευσης του Έργου
REACT στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την
Κροατία. Συνολικά, και στις τρεις χώρες οι
συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι με την
ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που
παραχωρήθηκε και συγκέντρωσαν γνώσεις πάνω
σε πρακτικά παραδείγματα όπως επίσης και στη
συνδυαστική προσέγγιση της μάθησης.
Σε
όλες
τις
χώρες
οι
συμμετέχοντες αναγνώρισαν τις
δυνατότητες του εκπαιδευτικού
υλικού και πρότειναν την
περαιτέρω χρήση του σε εθνικό
επίπεδο.

ΚΡΟΑΤΙΑ
5 συμμετέχοντες
• CU1 “Βασικά στοιχεία
ενεργειακής απόδοσης”
• CU2 “Τεχνολογίες για
ενεργειακή απόδοση”
«χρήσιμο υλικό γιατί
βασίζεται στην πραγματική
επαγγελματική κατάρτιση»
«θα το συνιστούσα στους
παρόχους VET»

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

7 συμμετέχοντες
• CU3 “Μεθοδολογίες για
την εφαρμογή Μεθόδων
Ελέγχου”
• CU4 “Παρακολούθηση
Ενεργειακής Απόδοσης
σε Κτίρια”

20 συμμετέχοντες
• CU2 “Τεχνολογίες
Ενεργειακής Απόδοσης
στα Κτίρια”
• CU4 “Παρακολούθηση
Ενεργειακής Απόδοσης
σε Κτίρια”

«μέρη του περιεχομένου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε άλλους σχετικούς τομείς»

«Οι συμμετέχοντες έκαναν τη
διαδικασία προσαρμογής του
μαθήματος στο εθνικό πλαίσιο
πιο βιώσιμη, αποτελεσματική και
με δυνατότητα να διατηρηθεί
μακροπρόθεσμα»

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Η εκδήλωση στην Κροατία πραγματοποιήθηκε
Η εκδήλωση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε
στις 3 Νοεμβρίου και συγκέντρωσε 36
2-4 Νοεμβρίου και συγκέντρωσε 17
συμμετέχοντες. Εκτός από την παρουσίαση των συμμετέχοντες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
αποτελεσμάτων του έργου REACT, οι
με στόχο την παρουσίαση των εργαλείων
συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να
μάθησης και τον πειραματισμό με το παιχνίδι, το
συμμετέχουν πρακτικά στη κινητή κατοικία nZEB, οποίο συνδέεται με τη εκπαίδευση σε παρόχους
να προβούν σε επισκέψεις μελέτης στο nZEB και
VET, καθώς και με τη δημιουργία δικτύου με
σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στα
πολιτικούς μηχανικούς και ενεργειακής
κεντρικά γραφεία της REA North.
απόδοσης φορείς από τη Θεσσαλονίκη.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ
Λόγω της πανδημίας COVID-19, και οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, αν
και αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία.
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Το Τελικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου και είχε περίπου 45 συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Σκοπός ήταν η επισκόπηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες εταίρους του έργου
(Πορτογαλία, Ελλάδα και Κροατία) από τους συνεργάτες, OesteSustentável, ISQ, ISQe, SEERC και REAN στο
πλαίσιο του έργου REACT. Μια από τις συμμετέχοντες παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία κατά τη διάρκεια του
δοκιμαστικού προγράμματος στην Πορτογαλία μιλώντας για την προσωπική της εμπειρία.
Tο πορτογαλικό πρακτορείο Erasmus+, παραχώρησε μια εξαιρετική παρουσίαση σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει
η Πράσινη Συμφωνία και πώς το Πρόγραμμα Erasmus + μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρουσιάσεις σχετικά με καινοτόμα έργα στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, με τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ομιλητών και των
συμμετεχόντων.
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Η Τελική Συνάντηση Έργου πραγματοποιήθηκε την επομένη μέρα, στις 17 Δεκεμβρίου, όπου μεταξύ άλλων
συμφωνημένων δραστηριοτήτων βελτιστοποίησης ήταν και η παροχή αυτού του 6ου και τελευταίου ενημερωτικού
δελτίου του έργου REACT που διαβάζετε αυτή τη στιγμή.
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