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Platforma pro stavbu a 
rekonstrukce budov s téměř 
nulovou spotřebou energie - 
nZEB. Školení a zvyšování 
kvalifikace

Tento projekt získal podporu Evropské unie z programu 
Horizont 2020 s číslem grantu 649473.

PROF / TRAC je tříletý projekt
financovaný Evropskou unií, 
zahájený v březnu 2015. 
Řešitelský tým vyvíjí evropský 
systém vzdělávání a kvalifikací, 
jako součást celoživotního 
vzdělávání pro zvyšování 
kvalifikace inženýrů, techniků, 
architektů a stavebních 
manažerů, podílejících se na 
návrhu a provádění staveb 
budov s téměř nulovou 
spotřebou energie.

www.proftrac.eu
kontakt:info@proftrac.eu

V rámci projektu PROF / TRAC bylo vyvinuto 
sedm národních vzdělávacích programů. 
Tyto programy byly vypracovány během 1. 
kurzu Train-the-Trainers (T-t-T) v Praze v 
únoru 2016 a pokrývají požadavky 
účastnických zemí:

Pilotní tréninkové kurzy a využití 
výsledků

Interdisciplinární přístup a týmová práce 
při návrhu nZEB. (Chorvatsko)
Inovovaný kurz: Strategie při návrhu, 
hodnocení, provozu a údržbě nZEB. 
Vzdělávací program pro energetické 
specialisty. (Česká republika)
Jak navrhnout svůj první projekt nZEB? 
(Dánsko)
Budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie: Projektování těchto budov. 
(Itálie)
Multidisciplinární návrh nZEB. 
(Nizozemí)
Navrhování nZEB - multidisciplinární 
přístup k navrhování. (Slovinsko)
Jak projektovat a provozovat nZEB. 
(Španělsko)

Toto první kolo pilotních vzdělávacích kurzů 
bylo zaměřeno na získávání zkušeností a 
zpětné vazby od účastníků kurzů. Systém je 
otevřen novým poskytovatelům vzdělávání, 
kteří mohou využít výsledky programu 
PROF / TRAC.  REHVA, Housing Europe a 
ACE šíří výsledky T-t-T a obsah vzdělávací 
platformy v rámci svých sítí, což přispívá k 
tomu, že systém PROF / TRAC se stává 
referenčním bodem pro specialisty nZEB. 
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Tréninková platforma PROF / TRAC je 
evropská společná vzdělávací databáze pro 
výstavbu a rekonstrukce budov do 
standardu nZEB sloužící stavebním 
profesím. Zde mohou být vyhledány další 
informace potřebné pro profese nZEB, 
metodologie a mapování dovedností jsou v 
různých jazycích. Platforma je klíčovým 
nástrojem, na který se mohou národní 
asociace a nezávislí poskytovatele 
vzdělávaní odvolávat při přípravě svých 
nZEB výukových materiálů. Poskytuje 
informace o evropském vzdělávacím 
programu a podporuje školitele, kteří 
úspěšně absolvovali školení, PROF / TRAC 
nZEB a vzdělávací organizace, které nabízejí 
toto školení. 

Jestliže chcete využívat materiály této platformy, 
prosím kontaktujte info@proftrac.eu

Vzdělávací platforma a databáze 
vzdělávacích materiálů

Evropský systém kvalifikací PROF / TRAC má 
posoudit úroveň znalostí nZEB různých 
odborníků ve stavebnictví. Profesionálové v 
oblasti architektury, strojního, 
elektrotechnického a stavebního inženýrství, 
provádění staveb, zadávání veřejných 
zakázek a správy budov mají nyní vytvořený 
jednotný systém, pomocí kterého mohou 
hodnotit své schopnosti v oblasti nZEB. 
Technologie nZEB jsou rozděleny do 
energetického managementu, výroby 
energie, snižování spotřeby energie a 
interdisciplinárních dovedností. Stejné 
kategorie jsou užity v databázi vzdělávacích 
materiálů k vyhledání materiálů. 
Poskytovatelé vzdělávání mohou tento 
systém využít k přípravě svých vlastních 
výukových materiálů.

 Evropský systém kvalifikací

PROF / TRAC je jedním z prvních projektů 
EU, který implementuje výsledky z projektu 
BUILD UP. Během procesu mapování 
dovedností PROF / TRAC vytvořil seznam 
dostupných školení v oblasti nZEB pro 
celoživotní vzdělávání (CPD). V této aplikaci 
jsou tyto výsledky spojeny s profesemi a 
technologiemi pro nZEB. Stručnější verze 
kvalifikačního schématu je použita pro PROF 
/ TRAC EU. PROF / TRAC bude udržovat 
databázi vzdělávacích materiálů v angličtině, 
zatímco PROF / TRAC CZ bude obsahovat 
databázi se vzdělávacími materiály v češtině. 
Vytváření jiných jazykových verzí je možné.

Aplikace Poradce dovedností
projektu Build-Up
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