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Στην Πορτογαλία, το ISQ and το 

Oeste Sustentável θα 

διοργανώσει το δοκιμαστικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα τον 

Οκτώβριο και το Νοέμβριο. 

Στην Κροατία, η REAN 

(Regionalna Energetska Agencija 

Sjever) θα διοργανώσει το 

δοκιμαστικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα τον Οκτώβριο. 

Στην Ελλάδα, το SEERC (Κέντρο 

Ερευνών Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία) θα 

διοργανώσει το δοκιμαστικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα το 

Νοέμβριο. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μαθημάτων του REACT 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του REACT πληροί τις προϋποθέσεις και πιστοποιείται ως το 

European Energy Efficiency in Buildings Technician (EEEBT). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

μαθημάτων αποτελείται από 4 Ενότητες Ικανοτήτων: 

•CU1 - Βασική γνώση της Ενεργειακή Απόδοσης σε κτήρια 

•CU2 - Τεχνολογίες για την Ενεργειακή Απόδοση σε κτήρια 

•CU3 - Μεθοδολογίες για την εφαρμογή των Ελεγκτικών μεθόδων 

•CU4 - Παρακολούθηση - επιτήρηση  της Ενεργειακής Απόδοσης σε κτήρια 

 

Σε κάθε εθνικό εκπαιδευτικό-δοκιμαστικό πρόγραμμα μαθημάτων (σε Πορτογαλία, Κροατία 

και Ελλάδα) θα αξιολογηθούν μόνο δύο ενότητες ικανοτήτων. Για να πληροφορηθείτε 

ποιες ενότητες αξιολογούνται στη χώρα σας ρωτήστε τον εταίρο του REACT από την χώρα 

σας. 

Λάβετε μέρος στα δοκιμαστικά εκπαιδευτικά μας 

μαθήματα!  

Οι εταίροι του REACT ετοιμάζουν 3 δοκιμαστικά μας 

μαθήματα σύντομα! 

Μείνετε συντονισμένοι και επικοινωνήστε με 

τον εταίρο του προγράμματος από την χώρα 

σας για περισσότερες πληροφορίες. 

Παράταση Προγράμματος 

Το πρόγραμμα του REACT ήταν 

προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο 2021. Λόγω των επιπτώσεων του 

COVID, οι εταίροι έλαβαν παράταση μέχρι τον 

Δεκέμβριο 2021. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι 

μπορούν να εγγυηθούν την προσδοκώμενη 

ποιότητα των δραστηριοτήτων που θα 

διεξαχθούν. 

Δοκιμαστικά εκπαιδευτικά μαθήματα 

RPL  
Τα δοκιμαστικά μαθήματα για το Recognition of 

Prior Learning εφαρμόζονται σε Πορτογαλία, 

Κροατία και Ελλάδα. Όσοι εργαζόμενοι δεν 

κατέχουν κάποια πιστοποίηση, θα περάσουν μέσα 

από τη διαδικασία και θα εισαχθούν στο 

δοκιμαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε 

περίπτωση μερικής επιτυχίας/ αποτυχίας.  

Multiplier Events! 

Οι εταίροι μας έχουν αρχίσει ήδη να 

προγραμματίζουν το 

National outreach seminar για τους 

ενδιαφερόμενους  

σε Ελλάδα και Κροατία. 

 

Ο διαχειριστής του προγράμματος, το Oeste 

Sustentável, ετοιμάζει το Τελικό Συνέδριο του 

REACT,  με την υποστήριξη του ISQ και με την 

συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος. 

 

Το τελικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την ίδια 

εβδομάδα με την τελευταία συνάντηση του 

προγράμματος, τον Δεκέμβριο.  

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.  
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Ακολουθήστε μας στο FB εδώ Ακολουθήστε το προφίλ μας εδώ Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

εδώ 

ΤΟ REACT ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 

  Όνομα: REACT – Μια ψηφιακή προσέγγιση στην κατάρτιση τεχνικών που εργάζονται σε Ενεργειακά 

Βιώσιμα Κτίρια. 

Θέμα: Στρατηγική σύμπραξη για επαγγελματική παιδεία και εκπαίδευση 

Πρόγραμμα: ERASMUS + 

Συνολική επιχορήγηση: 284 475 € 

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2021 

Σύμπραξη: 5 Εταίροι (3 Χώρες: Κροατία, Ελλάδα και Πορτογαλία) 

https://www.facebook.com/energytechnicaltraining/
https://www.linkedin.com/in/react-project-erasmus/
https://reactproject.eu/

