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Με το έργο να βαίνει προς το επίσημο τέλος του το Σεπτέμβριο 2014, οι εταίροι
κατάφεραν να υλοποιήσουν επιτυχώς τους στόχους που έθεσαν στην αρχή του
προγράμματος. Ο ανάδοχος φορέας του έργου (WLC ltd) εκπαίδευσε μίαν αρχική
ομάδα 27 εκπαιδευτών, αριθμός που υπερκάλυψε κατά 35% τον αρχικό στόχο.
Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο
519 συνολικά άτομα συμπλήρωσαν επιτυχώς μαθήματα σχετικά με το πρόγραμμα. Ο αριθμός των
εκπαιδευομένων υπερκάλυψε κατά 30% τον αρχικά
προβλεπόμενο στην πρόταση του έργου. Το έργο έχει
προσελκύσει
περισσότερους από 25 συνεργάτες
από τον ευρύτερο τομέα
των αειφόρων κατασκευών.
Εξετάζοντας τις προ και μετά της εκπαίδευσης γνώσεις των συμμετεχόντων στα σεμινάρια μας διαφάνηκε
βελτίωση στις γνώσεις κατά 50% της αρχικής.

Η Παγκόσμια ∆ιάσταση και η
Συνέχεια του Έργου
Το έργο έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή μέσω της ιστοσελίδας του. Ο διπλανός χάρτης αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση του έργου. Μέχρι το Σεπτέμβρη 2014, η ιστοσελίδα του
WhLMSC έχει προσελκύσει επισκέπτες από περισσότερες των
100 χωρών ανά το παγκόσμιο.
Για τη διασφάλιση της συνέχισης των αποτελεσμάτων του
προγράμματος, οι εταίροι συμφώνησαν να συνεχίσουν να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της δουλειάς των τελευταίων δύο
χρόνων και μετά το επίσημο πέρας του έργου. Ήδη έχουμε
έρθει σε επαφή με διάφορους ενδιαφερόμενους οργανισμούς
στις συμμετέχουσες χώρες.
Αξιοσημείωτη είναι η συμφωνία μεταξύ της ForSAS και του
τοπικού γραφείου του Εθνικού Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Ιταλίας με σκοπό την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναπτύξαμε και τη συνέχιση της εκπαίδευσης στον τομέα.
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Χάρτης της επισκεψημότητας της ιστοσελίδας
του έργου

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.

Σελίδα 2

“Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Αειφόρων Κατασκευών”

Τελική Συνάντηση Εταίρων Έργου
28 Αυγούστου 2014 – Dundee, Ηνωμένο Βασίλειο

Η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου έλαβε
χώρα στα γραφεία της εταιρίας WLC Ltd στο Dundee της Σκωτίας, οπόταν και το επίκεντρο της συζήτησης ήταν η αειφορία του έργου και η συνέχιση
της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των τελευταίων δύο χρόνων.
Ο εξωτερικός αξιολογητής του έργου ήταν επίσης
παρών στη συνάντηση και ανέπτυξε τα πορίσματα
της έκθεσης του σχετικά με τα επιτεύγματα του
έργου.

Τα ακόλουθα άτομα εκπροσώπησαν τους αντίστοιχους οργανισμούς στη συνάντηση:
Whole Life Consultants
Καθηγητής Malcolm Horner
∆ρ Mohamed El-Haram
∆ρ Doug Forbes
Κος Ματθαίος Παρασκευόπουλος

Πανεπιστήμιο Frederick
∆ρ Χρίστος Αναστασίου (μέσω GoToMeeting)

PPP Centar
∆ρ Sasa Marenjak
∆ρ Tereza Marenjak

ForSAS
Κος Daniele Garulla

DOCTUM
Κα Laura Lopez

External Evaluator
∆ρ Ian Ball
Ακολούθως της συνάντησης, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην πόλη St Andrews όπου και παρατέθηκε
δείπνο που γιόρτασε το αίσιο τέλος της συνεργασίας στα πλαίσια του έργου.
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Το «Κύκνειο Άσμα» του Έργου
(επιφανείς δραστηριότητες στο έργο)
Ιταλία
Ιανουάριος - Ιούνιος, 2014 Εκπαιδευτικές Ημερίδες
Η Ιταλική ForSAS διοργάνωσε μια εκπαιδευτική ημερίδα τον Ιούνιο 2014 ειδικά σχεδιασμένη να ικανοποιήσει τα κριτήρια που τέθηκαν για πιστοποίηση
του μαθήματος από τον Εθνικό Σύνδεσμο Αρχιτεκτόνων Ιταλίας. Η όλη ημερίδα χτίστηκε με βάση τις προηγούμενες εκπαιδευτικές προσπάθειες που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος WhLMSC, και αναθεωρημένο για ικανοποίηση της τοπικής ανάγκης και πραγματικότητας. Επιπλέον, έχοντας υπόψη
πιθανή μελλοντική εκμετάλλευση, πιστοποιήθηκε από τον Εθνικό Σύνδεσμο
Αρχιτεκτόνων Ιταλίας. Η εν λόγω ημερίδα θεωρήθηκε και ως η τελική πρόβα
πριν την έναρξη των παθημάτων
πάνω σε εμπορική βάση, με το πέρας της επίσημης διάρκειας του έργου
(δηλαδή περίοδος χρηματοδότησης από την Ε.Ε.).
Η διαδικασία της πιστοποίησης άρχισε το Ιανουάριο 2014 με την επίσημη αίτηση να γίνεται αποδεκτή το Μάιο 2014 μετά από μικρές αλλαγές
και βελτιώσεις. Στη διαδικασία της πιστοποίησης απαιτήθηκαν μικρές
αλλαγές από το αρχικό εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε μέσα στα
πλαίσια του Προγράμματος WhLMSC. Πρωτίστως, ζητήθηκε περισσότερη επικέντρωση πάνω στη χρήση σχετικών λογισμικών, και η εισαγωγή στη θεωρία πάνω στην
οποία βασίζονται διάφορα λογισμικά που διατίθενται στην αγορά. Επίσης τέσσερεις ώρες εξάσκησης στη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών
εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, απαιτήθηκε η συμπερίληψη εξέτασης αξιολόγησης των γνώσεων των εκπαιδευομένων
μετά το πέρας της έκαστης ημερίδας ή σειράς μαθημάτων και προ της
απόδοσης πιστοποιητικού που αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες
Περίπου 40 άτομα παρακολούθησαν την κάθε ημερίδα. Οι συμμετέχοντες
ενημερώθηκαν με τη βοήθεια της Polo Ligure per il Risparmio Energetico
(http://poloefficienzaenergetica.blogspot.it/), ένα δίκτυο εταιριών, κέντρων
εκπαίδευσης και πανεπιστημίων που προωθούν τις αρχές της αειφόρου
ενέργειας.

Κροατία
Σεπτέμβρης, 2014 Συμμετοχή σε Συνέδριο

Ο καθηγητής Malcom Horner συμμετείχε στο Συνέδριο με τίτλο Conference "Planning, Organizing and Implementing Capital Investment
Projects in Local Government", το οποίο έλαβε χώρα στις 22-24 Σεπτεμβρίου στο Šibenik της Κροατίας. Ο καθηγητής Horner συμμετείχε στη ενότητα του "Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Απόδοσης"
όπου και είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τα τελικά αποτελέσματα
του έργου WhLMSC και τις αρχές διαχείρισης έργων αειφόρων κατασκευών. Το ακροατήριο αποτελείτο από σύνεδρους που προέρχονταν από το Κέντρο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο και
διατελεί ως ένας από τους Κροατικούς εταίρους που θα διασφαλίσουν την συνέχιση και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος μας.
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Με επίκεντρο το:

Asociacion Centro de Intervencion Cultural y
Educativa DOCTUM

Asociacion Centro de Intervencion Cultural y Educativa
DOCTUM

MAESTRO FAUS 7, 1-A
18008 Granada,
SPAIN
Τηλέφωνο: 902760568
Τηλεομοιότυπο. 902760409
Ηλεκτρονικό Ταχυδρ: international@doctum.es
Ιστοσελίδα: www.doctum.es
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Η DOCTUM είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκόπος οργανισμός που επιδίδεται στους τομείς της πολιτιστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο. Τα πεδία ενασχόλησης του κέντρου περιλαμβάνουν τη διατήρηση, αναστήλωση,
και διαχείριση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως και τη μελέτη και ανάδειξη της τοπικής και παγκόσμιας κληρονομιάς.
Ο κύριος στόχος της DOCTUM είναι η μετάδοση γνώσης σχετικής με τη λειτουργία και τις μεθόδους διακοσμητικών τεχνικών
tπου αναπτύχθηκαν από τους προγόνους μας ανά το παγκόσμιο, εκμεταλλευόμενοι τους φυσικούς πόρους που είχαν στη
διάθεση τους, τις κλιματικές ιδιαιτερότητες ενός τόπου και τη
γεωγραφική θέση.

∆ιαδικτυακές Πηγές:
 Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος μας στη διεύθυνση

http://www.whole-life-construction.eu
 Η πλατφόρμα E-learning (Moodle) του προγράμματος: http://whlmsc.wlcuk.com/
 ∆είτε μας στο Facebook
 Ακολουθήστε μας στο Twitter
 ∆ικτυωθείτε μαζί μας μέσω του LinkedIn

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτείται από το:
EU LLP Programme
(UK National Agency for the Leonardo,
Grundtvig & Transversal Programmes,
ECORYS UK Ltd.)
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