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Projektas Smart Rehabilitation 3.0  finansuojamas iš Erasmus+ programos, 
siekiant dviejų tikslų: Europos universitetuose aptarti profesinį profilį, kuris 
reikalingas statybų sektoriuje kaip “pastatų renovacijos ekspertas” atitikantis 
Europos reikalavimus visose ES šalyse narėse; sukurti įvairias priemones, 
skirtas šių ekspertų mokymui ir įgūdžių tobulinimui įprastoje profesinėje 
veikloje, siekiant skatinti pertvarkas, gerinančias pastatų fondo konstrukcines, 
energetines ir komforto charakteristikas.

Projekto rezultatai

Pastatų renovacijos eksperto apibrėžimas
Norint šiandien susidoroti su miestų regeneravimo iššūkiais, būtina turėti profesionalą, gebantį 
diagnozuoti pastatų būklę, žinoti poreikius, galimybes ir parengti renovacijos projektus. Šis 
profesionalas turi žinoti inovatyviausius metodus, išmanyti ir tradicines technologijas, ir naujas 
rinkoje prieinamas medžiagas.

Specializuoti mokymai reikalauja pusiausvyros tarp technologinio komponento, susijusio su 
inžinerijos pasauliu, ir meninio komponento, susijusio su architektūra, estetika ir paveldo vertėmis. 
Šiuo tikslu buvo parengta mokymo programa, suderinta Europos lygiu.

https://smart-rehabilitation.eu/media/smart_rehabilitation_io1_building_rehabilitation_expert.pdf 
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Specializuoti mokymai MOOC 

Masiniai atviri internetiniai kursai (MOOC) siūlomi internetiniuose tinkluose, yra nemokami ir 
prieinami bet kuriam dalyviui iš bet kurios pasaulio šalies. Kaip įrankį profesinėms kompetencijoms 
įgyti, SMART Rehabilitation 3.0 projektas sukūrė keturis kursus, kurių kiekvieną pristato vienas iš 4 
projekte dalyvaujančių universitetų. Pristatomos skirtingos temos, bet visos susijusios su mokymo 
poreikiais, kuriuos apibrėžia profesinis profilis „renovacijos ekspertas“.

Vieno kurso trukmė nuo 20 iki 30 valandų, visi keturi kursai yra atviri Katalonijos universiteto 
Politologijos universiteto platformoje: MOOC UPC Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona 
Tech:

Medinės architektūros paveldas kaip atsinaujinantis vietos 
plėtros šaltinis
Kurse pateikiama išsami medinės architektūros paveldo tvarkybos analizė 
(tiek vertės, tiek technologijų požiūriu), derinant paveldosaugos reikalavimus 
su šiuolaikiniais poreikiais ir techninėmis galimybėmis.

Tradicinės vietos architektūros išsaugojimas ir aplinkos 
tvarumas
Kursas skirtas besimokantiems ir specialistams, siekiant supažindinti su 
vietos architektūros aplinkos ypatumais ir strategijomis, taikomomis tiek 
urbanistiniu, tiek pastatų atnaujinimo mastu.

Architektūros paveldo renovavimo/restauravimo metodai, būdai 
ir intervencijos
Kurso tikslas - pristatyti technines ir intervencines priemones, kurios padėtų 
atskleisti ir paaiškinti geruosius renovavimo ir restauravimo praktikos 
pavyzdžius. 

Savarankiška pastatų tvarkyba gerinant gyvenamasias ir 
saugos  sąlygas
Kurse siekiama pristatyti tai kas tinka savarankiškai pastatų tvarkybai 
(technikas, priemones, intervencinius metodus).

https://www.upc.edu/es?set_language=es
https://www.upc.edu/es?set_language=es


Skaitmeninė biblioteka

Skaitmeninė biblioteka yra saugykla, kurioje mokytojai, studentai ir specialistai ekspertai gali tiesiogiai 
ir laisvai pasiekti daug informacijos apie renovaciją ir restauravimą. Tai atvirojos prieigos informacijos 
platinimo tinklas, sukurtas dalyvaujant ir prisidedant specialistams ekspertams ir renovacijos srityje 
dirbančioms įmonėms.

Skaitmeninė biblioteka yra suskirstyta į dvi duomenų bazes, kuriose kaupiama informacija 
apie:

Renovacijos technologines naujoves (1 duomenų bazė)
Duomenų bazė, kurioje talpinama  informacija apie inovatyvias statybines medžiagas ir technologijas 
taikomas pastatų tvarkybai. Šiuo metu sukaupta daugiau nei 100 bylų, sutvarkytų pagal bendrą 
metodiką.



Inovatyvias architektūrines intervencijas į renovaciją (2 duomenų bazė)

Šioje duomenų bazėje kaupiami jau atliktų tvarkybos darbų, renovacijos atvejų tyrimai, kuriuose 
ypatingas dėmesys skiriamas individualiam projektui ir inovatyviai architektūrinei intervencijai. 
Šioje duomenų bazėje pateikiama daugiau nei 40 Europoje įgyvendintų projektų.  Architektūrinės 
intervencijos įvairios, nuo mažų pastatų restauravimo iki didelių pastatų miestų istoriniuose 
centruose, ypatingą dėmesį skiriant vietos architektūrai istoriniuose kraštovaizdžiuose. Ir  Europoje 
saugomo architektūros paveldo restauravimo pavyzdžiai, ir  inovatyvūs sprendimai atliepiantys 
būsto poreikius, visa tai atitinka tvaraus vystymosi tikslus.



Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių 
požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.
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