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Спестяването на енергия и енергийно ефективните сгради се смятат за ключов начин за
намаляване на емисиите на парникови газове, като се има предвид, че в действителност
сградите генерират и са причината за над 40 % от емисиите на парникови газове в
Европа. Освен това строителният сектор е един от най-големите в Европа и основен
двигател за нейното развитие. Директивата 2002/91/ЕК определя конкретните цели за
спестяване на енергия и за използването на възобновяеми енергийни източници в
сградите. Сградите в действителност са отговорни за над 40% от емисиите на
парникови газове в Европа.

  

Проектът „EnEf” цели разработване на обучителни модули и тяхното съдържание,
които  да бъдат предоставени на предприемачите и мениджърите от строителния
бранш. Тези обучения ще бъдат насочени към  енергийната ефективност на сградите.
Този проект ще допринесе за рентабилността на енергийната ефективност,
намаляването на емисиите от санираните сгради ще доведе до значително намаляване
като цяло на емисиите от парникови газове и намаляване на разходите на
държавите-членки.

    

Основната цел на проекта е да даде допълнителни знания на предприемачите и
мениджърите от строителната индустрия с помощта на нови методологии и чрез
създаване на модули за обучение по европейски стандарти, като се засегнат темите от
общ интерес между различните приложения в отделните държави.

  

Този проект има за цел създаването в страните-партньори и като цяло в Европа, на
достъпен подход на обучение, обогатен с платформа за електронно обучение,
симулации на визуални елементи и интересни практики в строителната промишленост.

  

В първата фаза на проекта ще се анализират пропуските в действащите учебни планове
и програми за професионално обучение, отнасящи се до енергийната ефективност на
сградите, както и уроците, които трябва да бъдат научени от по-развитите системи в
партньорските държави. Този анализ ще бъде изготвен и публикуван като обобщен
доклад, а съдържанието на обучителните модули ще бъде разработено на базата на
този доклад.

  

Съдържанието на обучението ще бъде съставено от различни модули. Партньорската
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мрежа е сформирана, за да се изпълнят задачите по проекта по най-адекватния начин,
включвайки експерти по въпросите на околната среда и юридически лица с опит в
европейски обучителни проекти.  Работните материали за вътрешно ползване от
партньорите ще бъдат изпратени на английски език, а след това всеки от партньорите
ще преведе обучителния материал на собствения си език.
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