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BEE VET 
Иновативни материали за строителство и енергийна

ефективност 
2019-1-BG01-KA202-062584

Бюлетин 1 - 31 януари 2020 г.
Уважаеми читатели, 

Проект „Промяна на ПОО в строителството - иновативни материали за
строителство и енергийна ефективност" (BEE-VET), финансиран по програма
Еразъм +, обединява усилията на осем организации от четири държави, за да
се справи с предизвикателствата в строителния сектор и да допринесе за
свързването на училищата и бизнеса с фокус върху практическото,
ориентирано към иновациите и дигиталните технологии, обучение. 

Строителният сектор е в процес на промяна и преориентация в контекста на
Eвропейските приоритети за енергийна ефективност и използване на зелени и
устойчиви строителни материали. Горепосочените приоритети трябва също да
бъде отразени в обучителните и учебните програми в областта на
професионалното образование и обучение. 

Вярваме, чe проектът BEE-VET ще допринесе за устойчивото развитие както
на професионалното образование и обучение, така и на компаниите в
строителния сектор. 

Пожелаваме Ви приятно четене!

 Присъединете се към нас във Фейсбук страницата ни и ще научите за актуалните събития и новини по проекта -  BEE VET

https://interspire.raabe.co/display.php?M=3668694&C=a6c76d65440d170a35b6899c89b67d13&L=621&N=2578
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/


Основни цели на проекта BEE VET 

Строителният сектор има важна роля в европейската икономика, тъй като
генерира почти 10% от БВП и осигурява около 20 милиона работни места. В
същото време Прогнозата за уменията на Европейски център за развитие на
професионалното обучение - Cedefop, за 2016 г. предвижда, че заетостта в
строителството ще нараства в периода 2015-2025 г., а държавите-членки на
ЕС ще трябва да заменят застаряващата работна ръка с около 1 милион нови
работници до 2025 г.

Проектът BEE-VET има за цел да проектира, разработи, тества, валидира,
използва, разпространи и поддържа набор от взаимосвързани
иновативни продукти с устойчив ефект както за професионалното
образоване и обучение, така и за строителния сектор.

BEE-VET Дигитален инструментариум
BEE-VET Наръчник за учители
BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

BEE-VET Дигитален инструментариум

Основната цел на този продукт е да подкрепи учениците в областта на
професионалното образование и обучение с обширен дигитален инструмент
за обучение по нови, иновативни материали и технологии, използвани в
строителния сектор. Обучителните материали ще бъдат практически
ориентирани с фокус върху използването на зелени, устойчиви и енергийно
ефективни строителни материали и ресурси (BEE-VET) в строителството.

Те ще бъдат допълнителен източник на информация за учениците, допълващи
съществуващите учебни материали (учебници). Учениците и преподавателите
в сферата на ПОО в областта на строителството ще могат да ги използват в
час, с цел формиране на знания и умения у учениците за най-добрите
практики в строителния сектор (вкл. нововъведени иновации и текущи
научноизследователска и развойна дейности).

BEE-VET Наръчник за учители

http://www.pedagozi.bg/


Основната цел на Наръчника ще бъде подпомагането на преподавателите по
професионална подготовка по професии в областта на строителството с
методически насоки за приложение на дигиталните обучителни материали,
методите на преподаване/оценяване, които могат да бъдат използвани от
преподавателите в областта на ПОО в контекста на съществуващите най-
добри практики в строителния сектор.

BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

Основна цел на тази Концепция ще бъде да осигури трансфер на резултатите
от ученето, придобити от теоретичното и практическото обучение в училище,
респ. с държавата/ите, където е придобита квалификацията (формалното
образование и обучение в страна на произход; в резултат от или с цел
осъществяване на мобилност на работната сила, т.е. квалифицирани
специалисти на пазара на труда; в резултат на транснационалната мобилност
на учащите в сферата на ПОО).
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Първа международна среща по проект „Промяна на ПОО в
строителството – иновативни материали за строителство и
енергийна ефективност“

На 3 декември 2019 г. в Парк-хотел „Москва“, София, България, се проведе
първата Международна среща по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 -
„Промяна на ПОО в строителството - иновативни материали за строителство и
енергийна ефективност " (BEE-VET), финансиран по програма Еразъм +,
Ключова дейност 2 – Обмен на добри практики в професионалното
образование и обучение.

Домакин на срещата беше РААБЕ България – координатор на проекта.
Партньори по проекта са още седем организации от общо четири държави:
Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев“,
водещ производител на строителни материали BAUMIT България EООД,
австрийски университет по приложни науки FH JOANNEUM, Център за
професионално обучение от Турция ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK



ANADOLU LISESI, компания за производство на термоизолации ERDEMLER
SOGUTMA A.S. - Турция, професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия - Словакия и словашко издателство EXPOL
PEDAGOGIKA.

Проектът има за цел да увеличи привлекателността на програмите за ПОО в
областта на строителството чрез:

- Създаване на интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и
енергийно ефективно строителство, предназначени за обучение на ученици от
професионални гимназии с цел усвояване на умения за използване на
съвременни технологии/материали в строителството.

- Методическо ръководство за учители по професионална подготовка в ПОО,
предоставящо насоки за използването, включването и представянето на
създадените интерактивни обучителни материали като ефективен инструмент,
подпомагащ модернизацията на обучителните програми за ПОО в
строителството и насърчаване на използването на дигитални технологии в
обучението.

- Актуализиране на учебните програми по ПОО в сектор строителство въз
основа на идентифицирани добри практики в четирите партньорски държави и
ЕС.

По време на първата среща бяха представени основните планирани дейности
по проекта, последвани от преглед на националните политики в областта на
ПОО за сектор строителство в България, Словакия, Турция и Австрия.

Партньорите обсъдиха и представиха информация в областта на енергийната
ефективност и тенденциите в строителния сектор.

Повече информация за проекта може да видите на: www.beevet.eu

3

Какво представлява професионалното образование и обучение?

Ако трябва да представим най-просто какво представлява професионалното
образование и обучение можем да кажем, че то предлага знания и умения,

http://www.beevet.eu/
http://www.pedagozi.bg/


пряко свързани с работата.

Развиването на умения, които са специфични за дадена сфера, подобрява
перспективите за заетост, кариерно израстване и дори превръщане на
хобито в бизнес.

Често срещано схващане за професионалното образование и обучение (ПОО)
е, че обхваща само области, пряко свързани с ръчния труд като
строителството, ВиК или шивашките услуги. Това обаче не е напълно вярно –
през последните тридесет години ПОО предлага огромен кариерен спектър,
пряко свързан с нуждите на бизнеса.

Съвременното професионално образование и обучение позволява на всеки,
независимо от възрастта, да придобие нови знания и умения, характерни
за дадена работна сфера. Чрез чиракуването всеки може да открие умения и
таланти, които дори не подозира, че притежава.

Професионалното образование и обучение е изключително подходящо за
хора, които искат да превърнат теорията в практика и да се учат, докато са в
реална работна среда. Много компании разполагат и със собствени учебни
центрове, които да квалифицират работната ръка спрямо нуждите си.
Фирмите из цял свят инвестират време и средства във висококачествено
професионално образование и обучение, за да гарантират постигането на
висока ефективност и резултати.

Източник: www.ec.europa.eu
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Какво представлява енергийната ефективност?  

Терминът „енергийна ефективност“ се използва изключително често днес.
Можем да го срещнем на етикетите на електрическите уреди, рекламите на
енергийните компании и дори в речите на политиците, но какво всъщност
значи? 

http://www.pedagozi.bg/


Енергийна ефективност означава използване на по-малко енергия за
осигуряване на същото ниво на енергия. Това е метод за намаляване на
човешките емисии на парникови газове.

Пример за използването на енергийна ефективност е изолацията на домовете.
Ако една къща е изолирана, ще се използва по-малко енергия за отопление и
охлаждане. Друг пример е инсталирането на флуоресцентни лампи, вместо
лампите с нажежаема жичка, за да се постигне същото ниво на осветеност.

Ефективното използване на енергия се постига предимно чрез по-ефективна
технология и процеси. Енергийно ефективните сгради, промишлени процеси и
транспорт могат да намалят световните енергийни нужди през 2050 г. с
една трета и да помогнат за контролирането на глобалните емисии на
парникови газове.

Превръщането на домовете, превозните средства и предприятията в
енергийно ефективни се разглежда като основно неизползвано решение за
справяне с глобалното затопляне, енергийната сигурност и изчерпването на
изкопаемите горива.

Днес енергийната ефективност се използва усилено както в областта на
електрониката, така и в строителството.

Източник: www.ovoenergy.com
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Тест: Какво знаете за ПОО? 

Запознати ли сте с основните принципи и идеи на професионалното
образование и обучение? Предизвикайте себе си и придобийте нови знания с
теста на Европейската комисия, създаден специално по случай Европейска
седмица на професионалните умения през 2020 г.

http://www.pedagozi.bg/


След приключване на теста ще получите обобщение на резултата, както и ще
намерите интересни и полезни факти от сферата на ПОО.

 Започнете теста ТУК

Източник: www.ec.europa.eu

 Присъединете се към нас във Фейсбук страницата ни и ще научите за актуалните събития и новини по проекта -  BEE VET

Проектът BEE-VET 2019-1-BG0-KA202-062584, е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от

Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.
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