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O PROJEKTU 

Cilj projekta EEE je razviti 

usposabljanje za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje, ki 

bi lahko prenašalo digitalne, 

zelene, podjetniške in finančne 

veščine potrebne za razvoj 

energetsko učinkovitejših stavb. 

KOMU JE 

PROJEKT 

NAMENJEN? 

Ta projekt je namenjen trenerjem 

poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, svetovalcem, 

trenerjem MSP/podjetij ter 

inženirjem in arhitektom, tehnikom 

(električarjem ali geodetom) ter 

malim in srednje velikim 

podjetnikom v gradbenem sektorju. 

SPLETNA 

STRAN 

Več informacij o projektu in 

zadnjem dogajanju najdete na: 

 
https://eeexpert-project.eu/  

KONZORCIJ STOPI V STIK 

 

Koordinator Partnerji 

 

 

eeexpert-project.eu  

energyefficiencyexperteu  

energy-efficiency-expert 

PREVERI TUDI:  
 

Priprava ž iv l jenjepi s a:  h t tp : / /cv -

def in i t ion .eeexper t -
project . eu /prof i le   

Plat forma  EEE:  

h t tps : / / academy.eeexper t -project . eu /   

https://eeexpert-project.eu/
https://eeexpert-project.eu/
https://www.facebook.com/energyefficiencyexperteu
https://www.linkedin.com/company/energy-efficiency-expert/
http://cv-definition.eeexpert-project.eu/profile
http://cv-definition.eeexpert-project.eu/profile
http://cv-definition.eeexpert-project.eu/profile
https://academy.eeexpert-project.eu/


 

 

 

 

Rezultati delovnega sklopa 2 
Ta delovni sklop se osredotoča na ustvarjanje metodologije in vsebine 

tečaja usposabljanja. Partnerstvo je razvilo usposabljanje, namenjeno 

trenerjem, da bi pomnožili njihovo sposobnost prenosa znanja o 

energetski učinkovitosti in znanja o inovativnih finančnih instrumentih 

na strokovnjake v gradbenem sektorju. Za dosego tega cilja sta bila 

opredeljena dva glavna dela: 

 

 

1. Razdelek 1: Definicija učne metodologije (učnega načrta), ki 

opisuje: 

 

• Koga želimo usposobiti 

• Shematično predstavitev prenesenih kompetenc 

• Opis trajanja in orodij, ki so potrebna za dokončanje usposabljanja 

• Navedbo nadaljnjih gradiv za poglobitev znanja 

• Opis sistema potrjevanja 

 

 

2. Razdelek 2: Ustvarjanje vsebine usposabljanja, ki zajema tri 

glavne teme: 

 

• Tehnične/digitalne vsebine: 

- Okoljska trajnost (trajnostna gradnja) 

- Avtomatizacija in krmiljenje (pametna zgradba) 

- Stroškovna učinkovitost (stroškovno optimalna gradnja) 

• Podjetniške vsebine (ogrodje EntreComp) 

• Finančne vsebine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI 

KONZORCIJSKI 

SESTANEK 
 

Med 8. in 9. junijem 2022 je v 

Sloveniji potekal drugi konzorcijski 

sestanek projekta KA2 Erasmus+: 

Energy Efficiency Expert (EEE), ki pa 

so se ga nekateri partnerji udeležili 

hibridno. 

 

Namen srečanja je bil pogovor o 

poteku projekta in nadaljnjih korakih. 

Natančneje, rezultat delovnega 

sklopa 1 – življenjepis strokovnjaka 

za energetsko učinkovitost je bil 

dokončan, delovna sklopa 2 in 3 pa 

sta v polnem teku. 

 

Na sestanku so partnerji razpravljali o 

platformi projekta in o razvoju orodja 

za kartiranje, obravnavali pa so tudi 

aktivnosti diseminacije in 

zagotavljanja kakovosti. 

“Energetska 

učinkovitost bi 

dandanes morala 

biti na prednostnem 

seznamu vseh 

izboljšav doma. 

Izurjeni 

strokovnjaki bodo 

lahko lastnikom 

stanovanj predlagali 

energetsko 

učinkovite ukrepe, 

ki jim bodo 

pomagali prihraniti 

denar in bodo 

zmanjšali negativni 

vpliv na okolje.” 

- Sarah Beeny 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modularna zasnova učnega načrta je bila razvita na podlagi pripravljene strukture življenjepisa (EEE profili – 

dejavnosti – K/HS/SS/C). 

 

➢ Vsaka spretnost, tehnična znanja, osebnostne spretnost in kompetence določajo učni modul (LM). 

Ogrodje je sestavljeno iz 52 modulov znanja, 27 modulov tehničnih veščin, 15 modulov mehkih veščin 

in 37 modulov kompetenc. 

➢ V skladu s pripravljeno strukturo življenjepisa so učni moduli združeni po (makro-)dejavnostih. To 

združevanje učnih modulov v skupine ustvari program tečajev za posebne profile EEE. 

➢ Sistem validacije razvitega učnega načrta je predviden preko platforme OER eLearning. 

 

Vzporedno z razvojem modulov se dela intenzivno usmerjajo v razvoj platforme EEE. Napredek lahko preverite 

tukaj: https://academy.eeexpert-project.eu/  

 
 

 
 

 

NASLEDNJI KORAKI 
1. Med 21. in 23. septembrom 2022 bo partnerstvo izvajalo dejavnosti 

učenja, poučevanja in usposabljanja (LTTA). 

2. Orodje za mapiranje (DS3) je skoraj končano! Napredek in nekaj 

primerov dobrih praks iz celotne EU si lahko ogledate tukaj: 

https://eeexpert-project.eu/mapping-tool/  

3. Vsak partner bo organiziral multiplikativni dogodek v svoji državi! 

Zato bodite pozorni na ta dogodek v vaši okolici in poskrbite, da 

boste izkazali svojo podporo! 

 

Iz DS3  – Interaktivno orodje za mapiranje 

Struktura tečaja usposabljanja 

https://academy.eeexpert-project.eu/
https://eeexpert-project.eu/mapping-tool/

