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Εισαγωγή

Στόχος του Έργου

Ο Ευρωπαϊκός κατασκευαστικός τομέας γνωρίζει την
αναγκαιότητα ελαχιστοποίησης της επίδρασης του
στην αειφορία: περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της
έλλειψης γνώσης στον τομέα της διαχείρισης αειφόρων κατασκευών με βάση ολόκληρη την ζωή μίας κατασκευής και έλλειψη αναγνώρισης της ανάγκης μιας
ολιστικής προσέγγισης. Στο παρελθόν οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε εκπαιδευτική τεχνολογία και
τεχνικά θέματα που αφορούσαν την αειφορία. Αυτό το
έργο αντιμετωπίζει την ανάγκη βελτίωσης επαγγελματικών προσόντων που αφορούν θέματα διαχείρισης
στον κύκλο ζωής στον τομέα των αειφόρων κατασκευών το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί με λεπτομέρεια στο παρελθόν. Αυτό συμπεριλαμβάνει προμήθεια, καινοτομία, αξιολόγηση, εμπλοκή ενδιαφερομένων
και άλλα. Το έργο δίνει έμφαση στη σημασία την αλλαγής τρόπου σκέψης για να υπάρξει υιοθέτηση των
αειφόρων κατασκευών και στην ανάγκη μεταφοράς
γνώσης που ενθαρρύνει την ανάπτυξη μια ολιστικής
προσέγγισης στη βάση του κύκλου ζωής για να παράσχουν αειφόρες λύσεις με ένα απλό και ξεκάθαρο
τρόπο.

Ο στόχος αυτού του έργου μεταφοράς γνώσης είναι να παράσχει εκπαίδευση στην αειφόρο
διαχείριση στον κύκλο ζωής του δομημένου περιβάλλοντος για να δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να επιτύχουν μια πιο αειφόρα κατασκευαστική βιομηχανία. Το έργο θα
προσφέρει (α) Διασφάλιση της αειφορίας έργων στο δομημένο περιβάλλον με την εκπαίδευση βασικών εκπαιδευτών και (β) Εκπαίδευση μελών κατασκευαστικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών/πελατών, συμβούλων μελετητών, εργοληπτών, διαχειριστών και
άλλων επαγγελματιών για να αναλάβουν την αποτελεσματική διαχείριση των έργων τους
για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενός αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος.
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Ο παροχέας της εκπαίδευσης είναι η Whole Life Consultants Ltd, μια θυγατρική εταιρεία του
Πανεπιστημίου του Dundee του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι πέντε λήπτες καινοτομίας είναι ένας
συνδυασμός από πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρίες που έχουν
ένα έντονο ενδιαφέρον να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες στις χώρες τους στη διαχείριση του αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος.

isclaimer: This project 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.

Page 1

www.whole-life-construction.eu

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Εκπαιδευτικός Στόχος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Υπάρχουν 3 εκπαιδευτικές ενότητες:

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε αυτούς που θα
ήθελαν να κατανοήσουν τις αρχές αξιολόγησης της
αειφορίας. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θα είναι γι’ αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στο σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων, σε οργανισμούς σχεδιασμού και κατασκευής και σε κατασκευαστές υλικών, προμηθευτές υλικών, πελάτες και
εκτιμητές/ελεγκτές αειφορίας και ακαδημαϊκούς. Οι
συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το τι χρειάζεται να
λάβουν υπόψη τους όταν κάνουν αξιολόγηση αειφορίας.

Το έργο αυτό επιθυμεί να παραδώσει,
μέσα σε 2 χρόνια, εξειδικευμένη εκπαίδευση για δια βίου μάθηση στα θέματα
της αειφορίας στην κατασκευαστική βιομηχανία για τη κάθε χώρα. Τα σημεία
κλειδιά θα συμπεριλαμβάνουν αειφόρο
ανάπτυξη στις κατασκευές, ολιστική αξιολόγηση αειφορίας, αειφόρες προμήθειες,
καινοτομίες και πρότυπα αειφόρων κατασκευών. Το έργο θα παράγει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα υλικών και κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτές για τη
βελτίωση της αειφορίας στην κατασκευαστική βιομηχανία στις συνεργαζόμενες
χώρες. Τα χειροπιαστά αποτελέσματα
του έργου θα είναι κυρίως η δημιουργία
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης στην
κοινωνία και μιας βαθύτερης κατανόησης
ανάμεσα σε επαγγελματίες μέσα από τα
οποία θα αναδειχθούν τα οφέλη των αειφόρων κατασκευών.

1. Αειφόρος Ανάπτυξη και Αειφόρες Κατασκευές
2. Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση Αειφορίας
3. Αειφόρες Προμήθειες

Μέθοδος Παράδοσης
Η εκπαίδευση θα παρέχεται με μια συνδυαστική
μέθοδο η οποία περιλαμβάνει διδασκαλία σε τάξη
(σύντομα μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια),
με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης και
μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ για διάλογο και
συζήτηση. Η προσέγγιση σε αυτό το έργο θα είναι
αρχικά η εκπαίδευση βασικών εκπαιδευτών από
τις χώρες λήπτες για να μπορέσουν με τη σειρά
τους να μεταδώσουν αυτή την εκπαίδευση στις
χώρες τους. Αυτό θα ακολουθήσει ένας διάλογος
μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στο διαδικτυακό φόρουμ.
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