
 

•

 

Rozšírenie projektu v Španielsku 

 

EnEf projekt a okamžité úkony ich vzdelávacej platformy boli v 

tomto poradí prezentované na dvoch konferenciách o 

energetickej hospodárnosti, obidve sa konajúce v meste 

Cáceres. 

 

• Konferencia o obnove energie: pravidlá a 

nástroje 

 

Prvá konferencia sa konala 19. apríla 2012, and treatment 

standards and tools for evaluating energy efficiency, za 

prítomnosti Inštitútu strojného inžinierstva a priemyselného 

manažmentu z mesta Oporto (Portugalsko). 

  

• Konferencia o energetickej inovácii 

a hospodárnosti v budovách  
 

Druhá konferencia sa konala na centrále INTROMAC 29. júna 

2012. Úlohou  seminára bolo poskytnúť prístup k profesionálnej 

oblasti výskumu aplikovanej na stavebný sektor ako aj nástroje 

na ich účasť na rozvoji a vývoji,  ktorý sa vzťahuje na 

energetickú hospodárnosť v budovách. 
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Prístup k 
vzdelávacej 

platforme EnEf  

 
 
Pomocou webstrnánky projektu 

EnEf 

www.enef-project.eu 
 

môžte pristúpiť k vzdelávacej 

platforme, kliknutím na odkaz k 

vzdelávaciemu obsahu na karte 

"Vzdelávacia Platforma".  

 

PILOTNÝ TEST 
PLATFORMY 

 

Teraz prebieha “pilotný” test 

vzdelávacej platformy. Môžte 

sa pilotného testu zúčastniť 

vstúpením do platformy a 

vyplnením dotazníka. 

 

 

CELOŽIVOTNÉ 
VZDELÁVANIE  

Celoživotné vzdelávanie sa v 

dnešnej dobe stalo nutnosťou 

pre profesný rozvoj na 

akomkoľvek pracovisku. Od 

uvedenia publikácií pojem 

vzdelávanie počas života 

(celoživotné vzdelávanie), 

pokračujúce vzdelávanie 

nabralo nový koncept a 

dôležitosť. 

 

(Elektronický denník Výskumu a 

Inovácie a Sociálna). 

EnEf Vzdelávacia Platforma 
EnEf vzdelávacia platforma bola vytvorená za 
účelom vytvorenia Európskej oblasti 

celoživotného vzdelávania . 
 
Celoživotné vzdelávanie sa chápe ako súbor 

vzdelávacích aktivít ktoré sú vyvíjané 
spoločnosťami, pracovníkmi, alebo ich 
organizáciami, zamerané na zlepšenie 

schopností, ako aj na preškolenie 
zamestnancov, čo umožňuje komptibilitu so 
zvýšenou konkurencieschopnosťou 

spoločností  s individuálnym vzdelávaním 
pracovníkov. 

 

Vzdelávanie sa chápe ako proces posilnenia 
a rozvoja jednotlivca vo vzťahu k svojej 
profesii. Dokonca predstiera proces, ktorý 

eliminuje rozdiely medzi tým, čo môže 
zamestnanec ponúknuť zo svojich 
schopností, skúseností a nadobudnutých 

zručnosti, a čo sa vyžaduje od jeho pozície. 
 

(Manuál pre proces posúdenia, návrhu a 

hodnotenia Vzdelávacieho plánu spoločnosti. – 

Inštitút mechanických zariadení. Baskicko. 

Španielsko). 

Uvádzame úlohy ENEF projektu, medzi 

ktorými je aj vytvorenie online vzdelávacej 
platformy: 
• Zaviesť nové metodiky a vybudovať 

vzdelávacie moduly v súlade s Európskymi 
štandardami, týkajúcimi sa energetickej 
hospodárnosti budov 

• Vyvinúť dostupný vzdelávací prístup, k 
dispozícii na e-Learningovej platforme 
• Vytvoriť vizuálne prvky a virtuálne simulácie 

schopné vizuálne poukázať na odlišné voľby 
ohľadom energetickej hospodárnosti a ich 
dosah na úspory/spotrebu energie v budove 

• Poskytnúť príklady a výmeny overených 
postupov 
• Zabezpečiť rozsiahle rozšírenie produktov a 

výsledkov projektu 
 
Pokúša sa adresovať nedostatok vedomostí 

zástupcov obchodu a stavebníctva 
používaním nových metodík a vytváraním 
vzdelávacích modulov podľa Európskych 

štandardov, skúšajúc zachytiť častosti 
rôznych aplikácií v rozličných zúčastnených 
krajinách. 
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Obsah 
EnEf 
vzdeláva-
cej 
platformy 
 
VO FÁZE 
TESTOVANIA 

Vzdelávací obsah poskytuje manažé-

rom a podnikateľom v stavebnom 

priemysle možnosť kontinuálneho 

profesného rozvoja. 

 

Rozličné oblasti a aspekty úspor 

energie v budovách sú prezentované v 

siedmych moduloch, ktoré sú voľne 

prístupné. Moduly o legislatíve v 

rôznych Európskych krajinách ako aj o 

marketingu, tepelnej izolácii fasád, 

zasklení a iných. 

 

Všetky vzdelávacie moduly sú 

dostupné online a je aj možné si ich 

stiahnuť na offline použitie. 

 

Na konci každého vzdelávacieho 

modulu je online test. Študent si môže 

kažý test vyplniť anonymne a dostane 

detailnú spätnú väzbu o svojom výkone 

na konci testu. 

Rozhranie vzdelávacej 
platformy 

Po vstupe do platformy cez 

webstránku EnEf, máte prístup k 

vzdelávacím modulom v 

priečinku  "EnEf viacjazyčné" a 

tiež prístup k 3D simulačnému 

nástroju z priečinka “EnEf 3D”. 

 

V priečinku "EnEf viacjazyčné" a 

po výbere vzdelávacieho modulu 

v ktoromkoľvek jazyku, sa na 

ľavej strane obrazovky objaví 

sumárny index obsahu 

vzdelávacieho modulu, ktorý vám 

umožní prehliadať rozličné časti. 

 

Na konci obsahu každého 

vzdelávacieho modulu je odkaz 

na prislúšný test. Je tu aj priamy 

prístup na hodnotiaci test z 

priečinku "Obsah" vo všetkých 

jazykoch. 

 

Z toho istého priečinka "Obsah" 

si možno vzdelávacie moduly 

stiahnuŤ na offline účely, ako aj 

podporné materiály ako napr. 

návody, články, videá, atď ... 

 

VYJADRITE SVOJ 

NÁZOR NA PROJEKT 

Nasledujúc za vzdelávacími 

modulmi, umiestnená na spodu  

obrazovky, je sekcia 8, ktorá 

korešponduje s dotazníkom  o 

projekte, ktorú môžte vyplniť na 

vyjadrenie svojho názoru. 

Priamy prístup do dotazníka je 

cez tento odkaz: 

 

https://www.surveymonk

ey.com/s/EnEf_ENG 

 

 

3D simulačný nástroj 

Prevádzkovanie 
nástroja  
 
Užívateľské rozhranie 
poskytuje možnosť zmeniť 

envirnomnetál. podmienky: 
zemepisnú polohu, dennú 
dobu, deň v roku a rýchlosť 

vetra, a charakteristiky 
budovy, a pridať alebo 
odobrať zariadenia, ako: 

zariadenia na obnoviteľné 
energie,vykurovanie, 
osvetlenie, alebo izolácie. 

 
Po akejkoľvek úprave 
nástroj okamžite vypočíta 

premenné súvisiace s 
energiou (teplota vzduchu, 
umiestnenie slnka, atď.) a 

graficky zobrazí produkciu 
tepla, tepelné straty a 
výslednú spotrebu energie.   

 

 

 

 

 
Technické 

Požiadavky 
 

Technické 

požiadavky na 

použitie 3D nástroja: 

 
Prehliadač podporujúci WebGL. 

Dobrou voľbou je Firefox alebo 

Google Chrome. 

 

Firefox:  verzia 4 alebo vyššia. 

Odporúčaná: verzia 12. 

Najnovšiu verziu si možno stiahnuť 

na: 

http://www.mozilla.org  

 

Chrome: verzia 17 alebo vyššia 

Najnovšiu verziu si možno stiahnuť 

na: 

http://www.google.com/chrome. 

Všetky moduly a k nim prislúchajúce testy sú 

dostupné v rôznych jazykoch partnerských 

krajín projektu: v nemčine, angličtine, 

španielčine, taliančine, slovenčine, gréčtine a 

bulharčine.  

 

VZDELÁVACIE MODULY 

1. – Základné pojmy 

2. - Legislatíva 

3. - Marketing 

4. – Tepelná izolácia fasád 

5. - Zasklenie 

6. - Zariadenia 

7. - Strechy 

Ako inovatívny aspekt EnEf 
projektu, zahŕňa vzdelávacia 

platforma interaktívny 3D 
simulačný nástroj budovy. 
 

Tento softvér, vyvinutý jedným 
z partnerov, Vicomtech, 
poskytuje okamžitú spätnú 

väzbu o hospodárnosti energiu 
šetriacich opatrení, ktoré môže 
študent interaktívne meniť. 

 
Virtuálna budova predstavuje 
doplnok k teoretickému obsahu 

v rozličných vzdelávacích 
moduloch, ktorá pridáva nový 
druh grafickej ilustrácie. 

Simulácia predkladá 
užívateľovi  virtuálnu budovu, 

ktorú možno interaktívne 
preskúmať z ľubovoľného uhla 
pohľadu a odstrániŤ alebo 

spriehľadniť jej rozličné časti 
na odhalenie interiéru. 
 

Detailný pohľad môže ukázať 
rozličné vrstvy izolácie 
vonkajších stien (juh-sever 

alebo východ-západ), ako aj 
srechu. 

Funkcie 3D simulácie: 

• umožňuje malým a stredným 
podnikom pozorovať rôzne 
postupy v stavebníctve s 

rozdielnou spotrebou energie v 
rôznych krajinách; 
 

• byť obzvášť dôležitý pre 
rozvoj praktického vzdelávania 
v zamestnaní, založenom na 

simulácii overených postupov 
za použitia rozličných, 
energeticky hospodárnych 

produktov; 
 
• umožniť kalkuláciu úspor 
energie a zníženia nákladov. 

Štart menu: pomoc 

Popri vzdelávacích moduloch, poskytuje 

vzdelávacia platforma užívateľovi podporné 

materiály na realizáciu overených postupov a 

3D simulačný nástroj. 

 

PRISTÚPTE K PLATFORME A 
ZÚČASTNITE SA PILOT. TESTU! 


