ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προφίλ εμπειρογνωμόνων
αποκατάστασης.
4 διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) που θα
δίδουν τη δυνατότητα σε φοιτητές με
βασικές γνώσεις να δημιουργούν
καινοτόμες παρεμβάσεις και τεχνολογική
καινοτομία στον τομέα των
αποκαταστάσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο κατασκευαστικός τομέας προσφέρει σημαντικές
ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης στην επανάχρηση του κτιριακού
αποθέματος και την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς. Πολλοί λόγοι ενισχύουν αυτήν την τάση. To
υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της Ευρώπης, η ανάγκη
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι
κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα
και την άνεση στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η ιδιαίτερη αξία
και ταυτότητα των παραδοσιακών κελυφών και μνημείων, η
ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και ο αντίκτυπος της
αποκατάστασης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων και
στην κοινωνική συνοχή αποτελούν μεταξύ άλλων μερικούς
από τους λόγους αυτούς. Τα πιο πάνω οδήγησαν τους
ευρωπαίους, και γενικότερα τους πολιτικούς ηγέτες
διεθνώς, να συνάψουν συμφωνίες και να προωθήσουν
μέτρα για την ενθάρρυνση της αποκατάστασης του
κτιριακού αποθέματος. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θεωρούν τον τομέα της
επανάχρησης και αποκατάστασης δευτερεύουσας
σημασίας με αποτέλεσμα να μην εκπαιδεύουν
ικανοποιητικό αριθμό επαγγελματιών στον τομέα αυτό.
Το πρόγραμμα Smart Rehabilitation 3.0 στοχεύει να
γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην προσφορά γνώσης
μέσω της εκπαίδευσης και την κοινωνική πραγματικότητα
που προαναφέρθηκε, καθορίζοντας ένα νέο επαγγελματικό
προφίλ του «Ειδικού στην Αποκατάσταση» ("Rehabilitation
Expert") και τη δημιουργία ομοιογενών και επικυρωμένων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προγραμμάτων σπουδών στα
πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Αντιμετώπιση του χάσματος ανάμεσα στα
εκπαιδευτικά προγράμματα και στην
αυξανόμενη στην Ευρώπη ανάγκη ειδικών
αποκατάστασης, με τον ορισμό ενός νέου
επαγγελματικού προφίλ του «Ειδικού στην
Αποκατάσταση» ("Expert in rehabilitation").

Εξειδικευμένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για
πρόσβαση στην τεχνολογική καινοτομία
και τις καινοτόμες παρεμβάσεις.
Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των
πανεπιστημίων και του τομέα
αποκατάστασης για την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ

Δημιουργία ομοιογενών προγραμμάτων
σπουδών για το νέο επάγγελμα στον τομέα
των υφιστάμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μείωση του χάσματος μεταξύ των
αναγκών του τομέα αποκατάστασης και
της προσφοράς εκπαίδευσης των
Πανεπιστημίων.

Βελτίωση της εξειδικευμένης κατάρτισης,
καθιστώντας τον κατασκευαστικό τομέα πιο
ελκυστικό για τους νέους φοιτητές,
συμβαδίζοντας με τη στρατηγική για τον
κατασκευαστικό τομέα 2020.

Διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων για την
αποκατάσταση και τη συντήρηση κτιρίων.

Πρόβλεψη και ικανοποίηση των
επαγγελματικών αναγκών που επιτρέπουν
μεγαλύτερη διεθνή κινητικότητα με χρήση
καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων (ΒΙΜ).

Ευαισθητοποίηση Επαγγελματιών στο
περιβάλλον της ευρωπαϊκής πολιτιστικής
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Καινοτόμος χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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