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Υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Τα Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Online Open Courses - MOOCs) ως μέρος του 
Έργου Smart Rehabilitation 3.0, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύουν 
στον μετριασμό και κάλυψη του χάσματος μεταξύ της εκπαιδευτικής προσφοράς και της κοινωνικής 
πραγματικότητας, ορίζοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, αυτό του «Ειδικού στην Αποκατάσταση 
Κτηρίων».

Το σύνολο των MOOCs του προγράμματος SMART Rehabilitation 3.0 είναι ένα από τα αποτελέσματα 
του έργου και αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας των διαφορετικών 
πανεπιστημίων και χωρών, που είναι οι διαφορετικοί εταίροι: Πολυτεχνείο της Καταλονίας και 
RehabiMed Association (Ισπανία), Πανεπιστήμιο του Παλέρμου (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Κύπρος) και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas (Λιθουανία).

Δεξιότητες στον τομέα της αποκατάστασης κτηρίων μέσω 
Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs).

Τα MOOCs κυριαρχούσαν κυρίως στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης μέχρι την περίοδο 
αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν διεθνώς λόγω του Covid-19. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία διαδικτυακών μαθημάτων, όχι μόνο MOOCs, αλλά και διαδικτυακών σεμιναρίων, 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, SPOC (Μικρά ιδιωτικά διαδικτυακά μαθήματα), SOOC (Μικρά ανοιχτά 
διαδικτυακά μαθήματα) κ.λπ. Ωστόσο, τα MOOCs εξακολουθούν να διατηρούν τον αρχικό τους 
χαρακτήρα ως διαδικτυακά μαθήματα διαθέσιμα δωρεάν σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα από 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Στο ίδιο πνεύμα, τα MOOCs παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από ελίτ πανεπιστήμια.

Η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν αρκεί πλέον καθώς οι συμπληρωματικές δεξιότητες είναι απαραίτητες. 
Σε απάντηση αυτής της ανάγκης, τα MOOCs βοηθούν στην προσαρμογή του περιεχομένου ενός 
προγράμματος σπουδών στις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα, που χαρακτηρίζεται από 
γρήγορες αλλαγές, ανατρεπτικές καινοτομίες, οπτικοακουστική γλώσσα και ανάγκη συνεχούς 
εκπαίδευσης. Επίσης, τα MOOCs προωθούν τη δια βίου μάθηση ως την κύρια δυναμική για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας για μια θέση εργασίας.

Η μεθοδολογία για ένα συντονισμένο και ταυτόχρονο σχεδιασμό των MOOCs μεταξύ των 
διαφορετικών πανεπιστημίων και χωρών βοηθά επίσης στη δημιουργία διακρατικών δεσμών και 
ακαδημαϊκών δικτύων που εκτείνονται πέρα από τα σύνορα.

https://smart-rehabilitation.eu/
https://www.upc.edu/en?set_language=en
https://www.rehabimed.net/es/
https://www.unipa.it/mobilita/en/
https://newdev.ucy.ac.cy/arch/
https://en.ktu.edu/


KTU – Kauno Technologijos 
Universitetas 

Η ξύλινη αρχιτεκτονική κληρονομιά ως 
ανανεώσιμη πηγή για τοπική ανάπτυξη. 
Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της 
ξύλινης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (τόσο από άποψη 
αξιών όσο και τεχνολογίας), συνδυάζοντας τις απαιτήσεις 
προστασίας της κληρονομιάς με τις σύγχρονες ανάγκες και 
τεχνικές δυνατότητες. Το MOOC προορίζεται για τεχνικούς 
και επαγγελματίες που ασχολούνται με την κληρονομιά των 
ξύλινων κτηρίων, καθώς και για ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 
τέτοιων κατασκευών. Η διεπιστημονική συνεργασία και 
η αναζήτηση κοινών λύσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σύγχρονη προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος του μαθήματος είναι 
η προσφορά μιας διεπιστημονικής διεθνούς πρακτικής 
που θα παρέχει εναλλακτικές λύσεις για την αναβίωση 
της ξύλινης αρχιτεκτονικής αξιολογώντας τους πόρους, 
τους εσωτερικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, την 
τεχνολογική καταλληλότητα και τις συνθήκες εφαρμογής 
της.

► Video

UCY – University of Cyprus

Διατήρηση και περιβαλλοντική αειφορία της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε μελετητές και 
επαγγελματίες και παρέχει μια εισαγωγή στα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά και τις στρατηγικές της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής που συναντώνται τόσο σε πολεοδομική 
όσο και σε κτηριακή κλίμακα. Ειδικότερα, αυτό το μάθημα 
υπογραμμίζει τη σημασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 
τα περιβαλλοντικά / βιοκλιματικά της χαρακτηριστικά, τις 
απειλές που σχετίζονται με τη φυσική υποβάθμιση και την 
έλλειψη συντήρησης, καθώς και το διεθνές ρυθμιστικό 
πλαίσιο σχετικά με τις παραδοσιακές κατοικίες. Επίσης, το 
MOOC παρουσιάζει τη μεθοδολογική προσέγγιση και τις 
καλές πρακτικές για φιλική προς το περιβάλλον διατήρηση, 
ενισχύοντας την παθητική απόδοση των παραδοσιακών 
οικοδομών και την ενσωμάτωση παθητικών και 
ενεργητικών συστημάτων.

► Video

https://zonavideo.upc.edu/video/6205333467483214c150501d
https://zonavideo.upc.edu/video/621f91a46748325d2d5ab1d4


UNIPA – Università degli Studi di 
Palermo

Προσεγγίσεις, τεχνικές και παρεμβάσεις 
για την αποκατάσταση/επανάχρηση της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή χρήσιμων εργαλείων 
(τεχνικές και επεμβάσεις) για την ανάδειξη και ερμηνεία 
άριστων παραδειγμάτων συντήρησης / αποκατάστασης, 
στην πράξη. Αυτό το μάθημα βασίζεται σε μια 
ακαδημαϊκή προσέγγιση για την επίλυση διαφορετικών 
τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν 
κατά την αναβίωση / αποκατάσταση της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
περιοχή της Μεσογείου. Το MOOC προορίζεται ως 
ένα λειτουργικό εργαλείο κατανόησης των πιο ευρέως 
διαδεδομένων και καινοτόμων τεχνικών συντήρησης που 
χρησιμοποιούνται στην επανάχρηση της ιστορικής και 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, προσφέροντας γενικά 
παραδείγματα αλλά και πρωτότυπες περιπτώσεις. 

► Video

UPC – Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona Tech 

Αυτο-ανακαίνιση της κατοίκισης και 
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας. 
Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή χρήσιμων εργαλείων 
(τεχνικές και επιτυχημένες επεμβάσεις) για μια «αυτο-
ανακαίνιση» (ανακαίνιση μικρής κλίμακας). Το MOOC 
απευθύνεται κυρίως σε τεχνικούς και επαγγελματίες 
που αναλαμβάνουν αποκαταστάσεις «από κάτω προς 
τα πάνω» με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
μόνιμων χρηστών. Το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει 
επεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας του αέρα των 
κτηρίων και της υγείας των κατοίκων, την ασφάλεια και την 
πρόληψη κινδύνων, την ευελιξία των χώρων, βελτιώσεις 
για την επάρκεια των χώρων, την προσβασιμότητα, 
την θερμική άνεση και το φωτισμό και οδηγίες για τους 
χρήστες.

► Video

https://zonavideo.upc.edu/video/62050f176748321460714ca2
https://zonavideo.upc.edu/video/6205387167483214d706ee42




Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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