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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Α. Εισαγωγή
Από την κυκλοφορία του πρώτου «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του
δυναμικού» (2006), με στόχο την κινητοποίηση του κοινού, των φορέων χάραξης πολιτικής, και των
παραγόντων της αγοράς και τη διασφάλιση μιας νέας αγοράς ενέργειας που θα μπορούσε να παρέχει
στους πολίτες της ΕΕ ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, προϊόντα και ενεργειακών συστημάτων, η ΕΕ
προσπαθεί να οργανώσει τρόπους για να επιτύχει μια πιο ενεργειακά αποδοτική Ευρώπη.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2016 τη δέσμη προτάσεων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους
Ευρωπαίους» (COM(2016)0860) με στόχο την ευθυγράμμιση της ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ με
τους νέους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια του 2030, και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
ενεργειακού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενός ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού με όλες
τις απαραίτητες ικανότητες για την οικοδόμηση και διαχείριση του ενεργειακού συστήματος του
μέλλοντος.
Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το CEDEFOP (2018) σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης
στη βιομηχανία έδειξε ότι τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και την
έρευνα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα
υψηλότερα προσόντα και δεξιότητες ταιριάζουν με τις τρέχον ανάγκες του τομέα. Παρ 'όλα αυτά, «η
αγορά εργασίας εξακολουθεί να στερείται μεσαίου επιπέδου επιχειρησιακού ανθρώπινου
δυναμικού […] θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν ακαδημαϊκή κατάρτιση αλλά ατόφιες τεχνικές
δεξιότητες».
Στο πλαίσιο του έργου REACT, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα σπουδών για την Ευρωπαïκή Τεχνική
Ενεργειακής Απόδοση στα Κτίρια (ΕΤΕΑΚ). Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει α) το Επαγγελματικό
Προφίλ ΕΤΑΚ, β) τον Πίνακα Ικανότητας για τα προσόντα (επίπεδο EQF 4), λεπτομερής αναφορά των
τεσσάρων Μονάδων Ικανότητας (ΜΙ) τους στόχους κάθε ΜΙ, τα Αποτελέσματα Μάθησης, τον φόρτο
εργασίας, τις ώρες επικοινωνίας και τους εξωτερικούς πόρους, γ) τη μεθοδολογία εκπαίδευσης, δ) τη
συνοπτική επισκόπηση αξιολόγησης και ε) την εναλλακτική πορεία για τα προσόντα ETΕAK.
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Β. Επαγγελματικό Προφίλ
Τα προσόντα για τον Ευρωπαϊκό Τεχνικό Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια σχεδιάστηκαν για επίπεδο
EQF 4. Ο Ευρωπαϊκός Τεχνικός Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια (ΕΤΕΑΚ) είναι ένας διαμεσολαβητής
της υλοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικιών και εμπορικών κτιρίων. Ο ΕΤΕΑΚ μπορεί να
συμμετάσχει σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα ενεργειακής
απόδοσης στα κτίρια. Έχει βασική κατανόηση της έννοιας της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και
συναφών τεχνολογιών και εξοπλισμού. Ο ΕΤΕΑΚ είναι επίσης σε θέση να συμβάλει σε ενεργειακούς
ελέγχους και διαδικασίες παρακολούθησης της κατανάλωσης. Οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις
για την απόκτηση του τίτλου είναι α) να είναι άνω των 16 ετών και β) να έχει ολοκληρώσει
εκπαίδευση EQF επιπέδου 2, συν ένα έτος εμπειρίας ή να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση EQF
επιπέδου 3 ή υψηλότερη.
Ο Ευρωπαϊκός Τεχνικός Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια είναι ικανός να:
1. Εντοπίσει πιθανές λύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια:
1.1 Διαφοροποιόντας τις μονάδες του διεθνούς συστήματος ενέργειας και ισχύος,
1.2 Αναγνωρίζοντας οικοδομικές διαδικασίες και χρήσεις,
1.3 Ταξινομόντας τα κτίρια ως προς την πληρότητα για την αξιολόγηση της ενεργειακής
απόδοσης,
1.4 Καθορίζοντας τη θερμοκρασία θερμικής άνεσης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των
κτιρίων,
1.5 Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές θερμικές συμπεριφορές των δομικών υλικών και
τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου,
1.6 Αναγνωρίζοντας τεχνολογιών (θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμός, φωτισμού,
τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
στα κτίρια,
1.7 Μένοντας ενημερωμένος με το νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης,
1.8 Προτείνοντας απλά μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τη
βελτιστοποίηση των θερμοτεχνικών συστημάτων,
2. Επιβλέπει την εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης στα κτίρια:
2.1 Επιτηρώντας της εγκατάστασης εξοπλισμού, συστημάτων και τεχνικών λύσεων
σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια από κατασκευαστές ή/και ανώτερους,
2.2 Ανιχνεύοντας σφάλματα στις διαδικασίες λειτουργίας εξοπλισμού και συστημάτων
όταν εγκαθίστανται νέες τεχνικές λύσεις,
2.3 Έχοντας προσοχή στη λεπτομέρεια,
3. Επιβλέπει τη συντήρηση του εξοπλισμού, των συστημάτων και των λειτουργικών τεχνικών
λύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια:
3.1 Επιβλέποντας διαδικασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης εξοπλισμού
ή/και εγκαταστάσεων σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας,
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3.2 Εντοπίζοντας δυσλειτουργείες εξοπλισμού και συστημάτων και προτείνοντας λύσεις
για την εξάλειψή τους,
3.3 Προτείνοντας εργαλεία παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια,
3.4 Ερμηνεύοντας και παρουσιάζοντας αποτελέσματα παρακολούθησης κτιρίων,
4. Ακολουθεί μια μεθοδολογία ελέγχου σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια:
4.1 Υποστηρίξτε τη συμπλήρωση σχετικών εγγράφων · εξαερισμός,
4.2 Ερμηνεύοντας εκθέσεις ενεργειακού ελέγχου και προτείνοντας μέτρα για την αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης,
4.3 Αναγνωρίζοντας πρότυπα και νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανοντας τα σχεδόν μηδενικά ενεργειακά κτίρια,
4.4 Αναγνωρίζοντας των διαδικασιών, των φάσεων και των επιπέδων ενός ενεργειακού
ελέγχου.
Γ. Πίνακας Περιεχομένων
Τα μαθησιακά αποτελέσματα, ως σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών, καθοδηγούν τους
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές στη διαδικασία διδασκαλίας και ενημερώνουν τους
εκπαιδευόμενους για το τι αναμένεται να γνωρίζουν, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να κάνουν
μετά από μια συγκεκριμένη μαθησιακή δραστηριότητα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται ως
δηλώσεις για το τι ξέρει, κατανοεί και τι μπορεί να κάνει ένας μαθητευόμενος μετά την
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, η οποία ορίζεται σε όρους γνώσης, δεξιοτήτων,
υπευθυνότητας και αυτονομίας1. Για τον ορισμό του πίνακα ικανοτήτων μαθησιακών
αποτελεσμάτων REACT, η κοινοπραξία υιοθέτησε τις μεθοδολογικές ενδείξεις που παρέχονται στα
ακόλουθα έγγραφα:



Καθορισμός, συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακών αποτελεσμάτων: ένα Ευρωπαϊκό
Εγχειρίδιο, που αναπτύχθηκε από το CEDEFOP, 2017.
Μεθοδολογικός οδηγός - έννοιες των προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα,
που αναπτύχθηκε από την Πορτογαλική Εθνική Υπηρεσία Προσόντων και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ANQEP), 2015.

Το πρόγραμμα σπουδών REACT, αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις περιγραφείς των Ευρωπαϊκών
Πλαισίων Προσόντων (EQF), έχοντας κατά νου τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τα πλαίσια, για ένα
επίπεδο EQF 4.

Επίπεδα Περιγραφικών Στοιχείων2
Γνώση

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση να
Δεξιότητες
Ευθύνη και αυτονομία

1

CEDEFOP, 2017. Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook, developed by
European Commission. Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF).
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page Last access in October 30th 2020
2
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Μια σειρά γνωστικών και πρακτικών
Πραγματικές δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη
δημιουργία λύσεων σε συγκεκριμένα
και
θεωρητικές προβλήματα σε έναν τομέα εργασίας ή
γνώσεις
μελέτης

Άσκηση αυτοδιαχείρισης εντός των
κατευθυντήριων γραμμών εργασίας ή
πλαισίου μελέτης που είναι συνήθως
προβλέψιμα, αλλά υπόκεινται σε
αλλαγές. Εποπτεύει τη συνηθισμένη
εργασία των άλλων, αναλαμβάνοντας
κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση και
τη βελτίωση της εργασίας ή των
δραστηριοτήτων μελέτης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου EQF και του NQF των συνεργατών.
Κάνοντας την αντιστοιχία μεταξύ του NQF και του EQF, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα γίνονται πιο
ευανάγνωστα σε όλη την Ευρώπη, επιτρέποντας την κινητικότητα των εκπαιδευομένων εντός ή
μεταξύ χωρών και διευκολύνοντας τη διαδικασία της διά βίου μάθησης και συμβάλλοντας στην
καλύτερη αναγνώριση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης.

Αντιστοιχία Πλαισίων EQF και NQF
Επίπεδο EQF
4

Πορτογαλία
4

Χώρες NQF
Ελλάδα
4

Κροατία
4

Το πρόγραμμα σπουδών REACT περιλαμβάνει τέσσερις μονάδες ικανοτήτων. Μια Μονάδα
Ικανότητας (CU) είναι ο συνεπής συνδυασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων, η οποία μπορεί να
αξιολογηθεί και να επικυρωθεί αυτόνομα. Ο στόχος της CU είναι να ανταποκριθεί σε αυτό που
μπορεί να κάνει το άτομο δείχνοντας και δείχνοντας τέτοια απόδοση. Τα μαθησιακά αποτελέσματα
κατανέμονται σε γνώσεις, δεξιότητες, υπευθυνότητα και αυτονομία.
Για καλύτερη κατανόηση της δομής των μονάδων ικανοτήτων, δείτε παρακάτω μια σύντομη εξήγηση
για κάθε ενότητα:
 Γνώση - Η συλλογή γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με το πεδίο
των σπουδών ή την επαγγελματική δραστηριότητα.


Δεξιότητες - Η ικανότητα εφαρμογής γνώσης και χρήσης των αποκτηθέντων πόρων για την
ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Μπορεί να είναι γνωστική (χρήση
λογικής, διαισθητικής ή δημιουργικής σκέψης) ή πρακτική (υπονοούμενη χειροκίνητη
ικανότητα και χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).



Ευθύνη και αυτονομία - Η ικανότητα ανάπτυξης καθηκόντων και επίλυσης προβλημάτων
υψηλότερου ή χαμηλότερου βαθμού πολυπλοκότητας με διαφορετικούς βαθμούς
αυτονομίας και ευθύνης.



Εξωτερικοί πόροι - Το σύνολο των διαθέσιμων πόρων που βοηθούν στις προβλεπόμενες
δράσεις.

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-PT01-KA202-061281



Ώρες επαφής - Αριθμός ωρών που αφιερώνουν οι εκπαιδευόμενοι σε δραστηριότητες που
καθοδηγούνται από εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς (αριθμός ωρών που ξοδεύτηκαν στην
πλατφόρμα eLearning, στις συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο και πραγματοποίηση
θεωρητικών και πρακτικών αξιολογήσεων).



Φόρτος εργασίας - Ένδειξη του χρόνου που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει συνήθως να
ολοκληρώσουν όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (αυτο-μελέτη, πρακτικές εργασίες και
WebQuest) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων.

Ο πίνακας ικανοτήτων REACT περιλαμβάνει τους στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον φόρτο
εργασίας, τις ώρες επαφής και τους εξωτερικούς πόρους, για τις τέσσερις μονάδες ικανοτήτων (CUs)
που περιλαμβάνονται στα προσόντα:



CU1 - Βασικά στοιχεία ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια



CU2 – Τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια



CU3 – Μεθοδολογίες για την εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου



CU4 – Παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης
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Ώρες επικοινωνίας: 3 ώρες
Φόρτος εργασίας: 12 ώρες

ΣΤΟΧΟΙ
Σε αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα μάθουν για το διεθνές σύστημα μονάδων ενέργειας και ισχύος, τις ευκαιρίες για βελτίωση ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου, το
κλιματιζόμενο εσωτερικό του κτιρίου και το περιβάλλον πέρα από αυτό. Οι μαθητές θα μάθουν επίσης για τις κατάλληλες οικοδομικές λύσεις για ενεργειακή απόδοση στη
δομή και τη θερμομόνωση του κτιρίου. Όλες αυτές οι έννοιες αποτελούν βασική εισαγωγή της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.
M

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΝΩΣΗ
Θεωρητικές γνώσεις σχετικά με:
 Ταξινόμηση πληρότητας
κτιρίων
Βασικές θεωρητικές γνώσεις σε:
 Το διεθνές σύστημα
μονάδων ενέργειας και
ισχύος
 Έννοιες του φακέλου
κτιρίων
 Δομικά υλικά και θερμική
συμπεριφορά τους
 Επίτευξη επιπέδων άνεσης
του κλίματος στα κτίρια

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση να
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΙΑ
Διαχωρισμός του διεθνές συστήματος μονάδων ενέργειας και ισχύος για την
ερμηνεία και την επίβλεψη έργων εγκατάστασης
Συσχετισμός των δομικών υλικών (συμπεριλαμβανομένου του περιβλήματος
κτιρίων) με τη θερμική συμπεριφορά και τις χρήσεις τους για να συμπεράνετε το
επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
Αναγνώριση της ταξινόμησης πληρότητας κτιρίων για εντοπισμός πιθανών
λύσεων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια

Έλεγχος των καλύτερων λύσεων όσον αφορά τα
δομικά υλικά και τη μόνωση για ένα
αποτελεσματικό κτίριο από άποψη ενέργειας

Συσχετισμός της προσπάθειας ισχύος για την επίτευξη επιθυμητών επιπέδων
άνεσης του κλίματος με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Sustainable energy regulation and policymaking for Africa – Module 18: Energy efficiency in buildings; Economia & Energia, 2000. Feu Alvim et al. Energy Final and Equivalent - Simplified Procedure for Conversion (No 18
January-March 2000); SAGE- Building Envelope Contractors, 2019. The Importance of the Building Envelope - In Building Envelope, Environment; Journal of Innovation in Digital Ecosystems, 2016. Dimosthenis, Loannidis
et al. Occupancy driven building performance assessment. Volume 3, Issue 2, December 2016, Pages 57-69.; DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 - on the
energy performance of buildings (recast)”. Official Journal of the European Union.; GTM: A Wood Mackenzie Business, 2007. Day, Rob. Energy and Power Units: The Basics; Energy for sustainable rural development
projects - Vol.1: Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 1991. W.S. Hulscher. Chapter 1 - Basic energy concepts.; ADENE, 2016. Plano de Promoção de Eficiência no Consumo: Curso de Gestores
Municipais de Energia; TWO TRAILS INC. – Sustainable Building Consultants; August 13, 2011. What is a building envelope and why is it important?; ECHOTAPEFEBRUARY, 2020. Contractor’s Field Guide to The Building
Envelope; Building Envelope Design Guide – Introduction”; Arnold, Chris; FAIA, RIBA Building Systems Development Inc.; WBDG – Whole Building Design Guide; Updated: 11-08-2016; Comportamento térmico de
diferentes soluções de envolvente opaca vertical em edifícios. Nunes, Pedro; Dissertation to obtain the Master's Degree in Civil Engineering, 2014.; Characterising thermal behaviour of buildings and its effect on urban
heat island in tropical areas. Surjamanto et al. International; Journal of Energy and Environmental Engineering V.11, pages129–142, 2020.; Thermal Properties Of Building Materials. Wilson, Jim; Electronics Cooling;
February 1, 2008; Desempenho térmico de edifícios com materiais de reduzida energia incorporada – caso de estudo de um sistema construtivo modular pré-fabricado.Marcelo, Sara; Integrated Master in Energy and
Environmental Engineering; University of Lisbon; 2017; Desempenho Térmico de edificações - Aula 2: Conforto Térmico.Lamberts, Roberto; University of Floranópolis; Brazil; Análise do Comportamento Térmico de
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Construções não Convencionais através de Simulação em Visual- Capítulo 3 – Térmica dos Edifícios. Correia Pereira da Silva, Pedro. Universidade do Minho; European Commission, 2020. Energy Performance of Buildings
Directive: European Commission, 2013. Energy consumption by end-use in residential buildings.

ΜΙ2 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ώρες επικοινωνίας: 4 ώρες Φόρτος
εργασίας: 17 ώρες

ΣΤΟΧΟΙ
Σε αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα εισαχθούν στις τεχνολογίες UpToDate ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, έχουν μια ιδέα για την εφαρμογή τους και τα
πλεονεκτήματα / μειονεκτήματά τους. Οι μαθητές θα μάθουν ποιες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια μπορούν να εγκατασταθούν / ενημερωθούν σε
διαφορετικό τύπο κτιρίων, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους και τη σχέση τους με τη χρήση των κτιρίων.
m

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΗ

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση να
ΔΕΞΙΩΤΗΤΕΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Ταιριάξει τις τεχνολογίες για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και τη
δυνατότητα εφαρμογής τους με διαφορετικά κτίρια για την επίτευξη των
στόχων κατανάλωσης ενέργειας

Βασικές θεωρητικές γνώσεις:
• Θέρμανση και παροχή ζεστού
νερού χρήσης
• Κλιματισμός, εξαερισμός και ψύξη
• Συσκευές
• Φωτισμός
• Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας

Προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου τεχνολογίας
για ενεργειακή απόδοση για σύγκριση και πρόταση της καλύτερης επιλογής
δεδομένων των διαθέσιμων πόρων

Προτείνει λύσεις για ενεργειακή απόδοση στα
κτίρια για να συμμετάσχετε σε συζητήσεις
σχετικά με την καλύτερη λύση για ένα
συγκεκριμένο κτίριο

Αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τους περιορισμοί των τεχνολογιών για
ενεργειακή απόδοση για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων
Συσχετίσει τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με τη
χρήση των κτιρίων, προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης

Επιβλέψει την εφαρμογή εξοπλισμού
ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, σύμφωνα με τις
οδηγίες που έχουν ήδη καθοριστεί

Συσχετίσει τις τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια με τον απαιτούμενο
εξοπλισμό και συνθήκες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Energy Saving Trust, n/d. Energy saving light bulbs; European Commission, 2019. Energy performance of buildings directive; European Commission, 2016. Mapping and analyses of the current and future (2020 - 2030)
heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables); European Heat Pump Association, n/d. Heat pump technology and application overview; International Energy Agency, n/d. Technology Roadmap Energy-efficient
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Buildings: Heating and Cooling Equipment; Roba Saab, Mohamed I. Hassan Ali; Variable-Refrigerant-Flow Cooling-Systems Performance at Different Operation-Pressures and Types-of-Refrigerants on Energy Procedia,
Volume 119, July 2017, Pages 426-432; United Nations Economic Commission for Europe, 2019. Joint Task Force on Energy Efficiency Standards in Buildings, Mapping of Existing Technologies to Enhance Energy Efficiency
in Buildings in the UNECE Region; World Business Council For Sustainable Development (WBCSD), n/d. Energy Efficiency in Buildings.
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ΜΙ3 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ώρες επικοινωνίας: 6 ώρες
Φόρτος εργασίας: 15 ώρες

ΣΤΟΧΟΙ
Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα μάθουν για τη σημασία και την έννοια ενός ενεργειακού ελέγχου σε κτίρια, θα μπορούν να εντοπίζουν διάφορα αποτελέσματα,
διαδικασίες και φάσεις ενεργειακού ελέγχου, επιτρέποντάς τους να συμβάλλουν στην προετοιμασία εκθέσεων ενεργειακών ελέγχων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν για τα
κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας (NZEB), τις πολιτικές και τα πλαίσια της ΕΕ που σχετίζονται με το NZEB και θα συνδέσουν τις γενικές πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ
και τις επιπτώσεις του NZEB στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΗ

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση να
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Εξηγήσει το σκοπό και τους στόχους ενός ενεργειακού ελέγχου, για να
συμμετάσχετε στη διαδικασία ενός ενεργειακού ελέγχου

Θεωρητικές γνώσεις σχετικά με:
• Η σημασία και οι στόχοι ενός
ενεργειακού ελέγχου
• Η έννοια των ενεργειακών ελέγχων
στα κτίρια
• Μεθοδολογία ενεργειακού ελέγχου
•
Διαδικασίες
και
φάσεις
ενεργειακού ελέγχου
• Γενικές πολιτικές της ΕΕ,
κατευθυντήριες γραμμές CEN, στόχοι
και αρχές του NZEB
Πραγματικές γνώσεις σχετικά με:
• Οι φάσεις ενός ενεργειακού
ελέγχου
• Μεθοδολογία ενεργειακού ελέγχου
• Εκθέσεις ενεργειακού ελέγχου

Καταγράψει τις διαδικασίες και τις φάσεις του ενεργειακού ελέγχου για να
πάρετε μια πραγματική εικόνα της απόδοσης του κτιρίου
Προσδιορίσει τα διάφορα μέρη ενός ενεργειακού ελέγχου προκειμένου να
προτείνετε μέτρα βελτίωσης
Αναλύσει τις πολιτικές της ΕΕ, τις οδηγίες CEN και τα πρότυπα που σχετίζονται
με το NZEB

Συμβάλει στη διαδικασία ενεργειακού ελέγχου
και στην προετοιμασία αναφορών με τη
συμμόρφωση των τεχνικών απαιτήσεων

Λάβει συστάσεις από τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου για να
προτείνετε βελτιωτικά μέτρα

Επιλέξει και διαχειριστείτε τα απαιτούμενα
ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν σε έναν
ενεργειακό έλεγχο

Προσδιορίσει μια μεθοδολογία ενεργειακού ελέγχου που ανταποκρίνεται στις
εθνικές απαιτήσεις

Παρουσιάσει τις υποχρεώσεις για το NZEB στις
εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ

Ερμηνεύσει μια έκθεση ενεργειακού ελέγχου για να κάνετε σχέδια για την
εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης
Δεσμεύσει των απαιτούμενων φορέων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής
μέτρων βελτίωσης
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣAgostino, D., Zangheri, P., Castellazzi, L., 2017. Towards Nearly Zero Energy Buildings in Europe: A Focus on Retrofit in Non-Residential Buildings; Androutsopoulos, A. & Alexandri, E., 2008. The

Importance of Energy Audit in the Energy Certification of Buildings. Beachler, M., Strecker, C., Shafer, J., 2011. BUILDING TECHNOLOGIES PROGRAM A Guide to Energy Audits; Buildings Performance Institute Europe,
2011. Principles for nearly Zero-Energy Buildings; European Commission, 2020. Nearly zero-energy buildings; European Commission, 2000). Energy Audit Guide Part A: Methodology And Technics; Finnish Ministry of the
Environment, 2001. Energy audit guide for buildings; Paoletti, G., Pascuas, R., Pernetti, R., & Lollini, R., 2017. Nearly Zero Energy Buildings: An Overview of the Main Construction Features across Europe. Buildings, 7, 43.;
Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI), 2017. Energy Audit Handbook.

Ώρες επικοινωνίας: 5 ώρες
Φόρτος εργασίας: 9 ώρες

MI4 - MONITORING OF ENERGY EFFICIENCY
ΣΤΟΧΟΙ

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα μάθουν για συστήματα διαχείρισης ενέργειας, κέντρα κόστους ενέργειας και βασικά στοιχεία ανάλυσης κατανάλωσης ενέργειας.
Επίσης, θα μάθουν πώς να βελτιστοποιούν το σύστημα για να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια διατηρώντας ταυτόχρονα το ίδιο επίπεδο άνεσης. Οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να παρουσιάζουν αποτελέσματα παρακολούθησης στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και να προτείνουν και να επιβλέπουν την εφαρμογή απλών μέτρων ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τη
βελτιστοποίηση των θερμοτεχνικών συστημάτων των κτιρίων.
m

LEARNING OUTCOMES
ΓΝΩΣΗ

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση να
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Θεωρητικές γνώσεις σχετικά με:
• Η έννοια ενός συστήματος διαχείρισης
ενέργειας
• Ορισμός κέντρων ενεργειακού κόστους

Ορίσει τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας και πώς
λειτουργεί, για να γνωρίζετε πόση ενέργεια χρησιμοποιείται από
κάθε κέντρο κόστους

Συμβάλει στην παρακολούθηση των εκθέσεων
ενσωματώνοντας δεδομένα κατανάλωσης
ενέργειας

• Παρακολούθηση ενέργειας κτιρίων
• Κατανάλωση σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα και ανάλογα με την εξωτερική
θερμοκρασία

Συνεργαστεί με τα Συστήματα Παρακολούθησης Ενέργειας Κτιρίων
(BEMS) για τον έλεγχο και τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας

• Ορισμός δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας

Χρησιμοποιήσει όργανα μέτρησης για να συλλέξετε συγκεκριμένα
δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας

• Παρακολούθηση σχεδίων
Πραγματικές γνώσεις σχετικά με:
• Βασικά στοιχεία ανάλυσης κατανάλωσης
ενέργειας

Ακολουθήσει ένα σχέδιο παρακολούθησης σύμφωνα με
προκαθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Εφαρμόσει μηχανισμών και σχεδίων στην
εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης
Ερμηνεύσει και παρουσιάστε τα αποτελέσματα
παρακολούθησης στους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων προκειμένου να ενθαρρύνετε τις
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων

• Κατανάλωση ενέργειας και ενέργειας

11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019-1-PT01-KA202-061281

• Το κόστος κέντρα συνδέεται με συστήματα
διαχείρισης ενέργειας
• Εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων, σχεδίων και
προγραμμάτων ανακαίνισης ενέργειας
• Θερμοτεχνικά συστήματα κτιρίων


• Σύστημα παρακολούθησης
ενεργειακής ενέργειας (BEMS)

Προετοιμάσει εργαλεία παρακολούθησης (π.χ. λίστα ελέγχου) με
βάση τις νομικές απαιτήσεις, τις τεχνολογίες και τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται

Προτείνει απλά μέτρα ενεργειακής απόδοσης
που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των
θερμοτεχνικών συστημάτων

Προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης κατανάλωσης
ενέργειας για τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών συστημάτων
κτηρίου.

Επιβλέψει την εφαρμογή της βελτιστοποίησης
του συστήματος διαχείρισης ενέργειας

Προσδιορίσει λύσεις για την υπέρβαση των εμποδίων στην εφαρμογή
μέτρων, σχεδίων και προγραμμάτων ανακαίνισης ενέργειας
Προσδιορίσει τα θέματα των θερμοτεχνικών συστημάτων για να
μετριάσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ministry of Construction and Physical Planning of Republic of Croatia, 2017. Building energy audit report methodology. European Commission Joint Research Centre, n/d. Energy and Buildings – Renewable Energies and
Energy Efficiency. F. C. Rios, H. Naganathan, W. K. Chong, S. Lee, A. Alves, 2017. Analyzing the Impact of Outside Temperature on Energy Consumption and Production Patterns in High-Performance Research Buildings in
Arizona. Official Website of: ACEEE, Builtrix, Delta company, Nimbus Research Centre, SmartWay d.o.o., Velux, Wattics company
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Δ. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Το εκπαιδευτικό μάθημα για την πιστοποίηση EBBBT σχεδιάστηκε για μια μικτή μεθοδολογία
μάθησης. Η θεωρητική εκπαίδευση θα παρέχεται κυρίως μέσω του e-Learning, με τρεις συνεδρίες
πρόσωπο με πρόσωπο: α) την πρώτη συνεδρία στην αρχή του μαθήματος, όπου θα παρουσιαστεί
στους εκπαιδευόμενους η πλατφόρμα e-Learning και η συνολική μεθοδολογία εκπαίδευσης, τα
μαθησιακά αποτελέσματα, οι διαδικασίες αξιολόγησης καθώς θα παραχθεί και επισκόπηση των CU1
και CU2 · β) μια συνεδρία στη μέση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην αρχή της CU3 για την
υποστήριξη της προόδου των εκπαιδευομένων και για την παρουσίαση ως μια επισκόπηση των CU3
και CU4 · και γ) μια τελική συνεδρίαση για την εκτέλεση της αξιολόγησης, παρουσίαση
αποτελεσμάτων WebQuests και λήψη ασκήσεων αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων. Οι διαδικτυακές
συνεδρίες θα περιλαμβάνουν: α) ένα εισαγωγικό βίντεο για κάθε CU · β) την παρουσίαση του
θεωρητικού εκπαιδευτικού υλικού · γ) τέσσερα αρχεία με δυνατότητα λήψης με εκτεταμένη έκδοση
του θεωρητικού εκπαιδευτικού υλικού για αυτοδιδασκαλία (ένα για κάθε CU) · και δ) ένα σοβαρό
παιχνίδι για τη διαμορφωτική αξιολόγηση που θα παιχτεί στο τέλος κάθε Μονάδας Ικανότητας.
Η πρακτική εκπαίδευση θα ακολουθήσει μια μαθησιακή μεθοδολογία βασισμένη στην εργασία, όπου
οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ένα σύνολο πρακτικών ασκήσεων από τον εκπαιδευτή / μέντορα της
εταιρείας για κάθε CU.
Οι συνολικές ώρες επαφής για την εκπαίδευση είναι 18 ώρες και ο αναμενόμενος φόρτος εργασίας
είναι 52 ώρες. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο EEEBT συγκεντρώνει 2 πόντους ECVET. Οι πόντοι ECVET
είναι μια αριθμητική αναπαράσταση του συνολικού βάρους των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα
προσόν και του σχετικού βάρους των μονάδων σε σχέση με το προσόν.
Μπορείτε να συμβουλευτείτε το συνολικό πρόγραμμα μεθοδολογίας εκπαίδευσης στην επόμενη
σελίδα.
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E. Επισκόπηση Συνοπτικής Αξιολόγησης
Η αθροιστική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε Μονάδας Ικανότητας. Στο τέλος κάθε
Μονάδας Ικανότητας, οι εκπαιδευτές θα εφαρμόσουν μια αξιολόγηση ερωτήσεων 10 επιλογών. Οι
εκπαιδευόμενοι θα έχουν 12 λεπτά για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση. Μια πρόσθετη αξιολόγηση
ερωτήσεων μίας επιλογής με 10 ερωτήσεις που ενσωματώνουν όλες τις Μονάδες Ικανότητας θα
εφαρμοστεί στο τέλος όλων των Μονάδων Ικανοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης 12 λεπτά
για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση. Συμπερασματικά, θα πραγματοποιηθούν πέντε αξιολογήσεις
(μία ανά Μονάδα Ικανότητας συν μία επιπλέον αξιολόγηση που ενσωματώνει όλες τις Μονάδες
Ικανότητας).
Η πρακτική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί σε ένα μαθησιακό πλαίσιο εργασίας, σε πραγματικές
καταστάσεις επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής. Δύο πρακτικές ασκήσεις αξιολόγησης θα
εφαρμοστούν στο τέλος κάθε Μονάδα Ικανότητας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν ένα WebQuest (από τα τέσσερα εξελιγμένα
WebQuests), που θα κάνουν μεμονωμένα ή σε ομάδες (ανάλογα με τις προδιαγραφές του
επιλεγμένου WebQuest) που θα παρουσιαστούν στην τελική συνεδρία του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
ΣΤ. Εναλλακτική διαδρομή για την απόκτηση της πιστοποίησης EEEBT
Ένα σχέδιο και εργαλεία αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης (RPL) σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του
έργου REACT. Η διαδικασία αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: α)
φιλοξενία και τεκμηρίωση β) αναγνώριση γ) αξιολόγηση και επικύρωση δ) απονομή πιστοποιητικών.
Στο τέλος της διαδικασίας, ο αιτών μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό EEEBT (σε περίπτωση επιτυχίας
σε όλα τα στάδια) ή μπορεί να του χορηγηθεί ειδικό πιστοποιητικό/μονάδες ικανότητας (σε
περίπτωση που επιδεικνύονται μόνο προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένα θέματα
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες μονάδες ικανότητας.
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