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Sevgili Okuyucular, 

"İnşaat sektöründe, Mesleki Eğitim ve Öğretim Dönüşümü-Bina ve Enerji 
Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler" projesi (BEE-VET), inşaat sektöründeki 
başlıca zorlukları ele alarak, pratik, yenilikçi, öğrenme odaklı dijital teknolojiler 
kullanılarak, okul ile iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunmak 
için dört ülkeden sekiz kuruluşun katkı verdiği bir projedir.. 

İnşaat sektörü, enerji verimliliği, yeşil ve sürdürülebilir yapı malzemelerinin kullanımı 
için Avrupa öncelikleri bağlamında değişim ve yeniden yönlendirme sürecindedir. 
Avrupa Birliğinin bu öncelikleri mesleki eğitim ve öğretim müfredatına da 
yansıtılmalıdır. 

BEE-VET projesinin hem mesleki eğitim ve öğretim için hem de inşaat sektöründeki 
şirketler için, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Okurken hoş ve ilginç anlar diliyoruz. 

 Facebook'ta bize katılın, BEE VET projesiyle ilgili güncel haberleri ve etkinlikleri öğrenin - BEE VET 
 

 
 

https://interspire.raabe.co/admin/index.php?Page=Newsletters&Action=View&id=2607
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
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BEE VET projesinin temel hedefleri 

İnşaat sektörü % 10' luk bir GSH ve yaklaşık 20 milyon iş sağlayarak, (bkz. COM / 
2012/0433). Avrupa ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda 
Cedefop’un 2016 Beceri Tahmini raporunda, 2015-2025 yılları arasında inşaat 
sektöründeki istihdamın artacağı tahmin edilmektedir. Üye ülkeler yaşlanan 1 
milyon civarındaki işgücünü, 2025 yılına kadar yeni çalışanlarla kapatmaya ihtiyaç 
duyacaktır. 

BEE-VET projesinin amacı, tasarım, geliştirme, test etme, onaylama, kullanma, 
yayma ve sürdürülebilirlik ve aynı zamanda okul temelli Mesleki Eğitim ve Öğretim 
ile inşaat sektörü için birbiriyle ilişkili yenilikçi ürünler üretmektir. 

 BEE-VET Dijital Araç Seti; 
 BEE-VET Öğretmen El Kitabı; 
 Müfredat Güncellemesi için BEE-VET Konsepti 

BEE-VET DİJİTAL ARAÇ KİTİ 

“BEE-VET Dijital Araç Kitinin” temel amacı, inşaat sektöründe kullanılan yeni ve 
yenilikçi malzemeler ile teknolojiler konusunda, mesleki eğitim ve öğretim 
öğrenicilerine / kursiyerlerine kapsamlı bir dijital ortam desteği sağlamaktır. Eğitim 
aracı, inşaat malzemeleri ve kaynaklarının yeşil, sürdürülebilir ve enerji tasarruflu 
pratik kullanımına odaklanacaktır. Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri için, 
mevcut eğitim materyallerini tamamlayan ek bir bilgi kaynağı olacaktır. Mesleki 
eğitim ve öğretim öğrencileri ve öğretmenleri sınıfta kullanabilecekleri için inşaat 
sektöründeki en iyi uygulamalar (tanıtılan yenilikler ve devam eden Ar-Ge 
faaliyetleri dâhil) hakkında yararlı bilgiler edineceklerdir. 

http://www.pedagozi.bg/


 

BEE -VET ÖĞRETMEN EL KİTABI 

“BEE-VET Öğretmen El Kitabının” temel amacı, eğitimin genel uygulanmasından 
sorumlu öğretmenleri, inşaat sektörü ile ilgili bölümlerde, müfredat ve müfredatın 
tasarımı konularında (öğretim yılı boyunca) desteklemektir. Mesleki eğitim ve 
öğretim öğretmenleri tarafından inşaat sektöründeki mevcut en iyi uygulamalar 
bağlamında kullanılan öğretim / değerlendirme yöntemleri konusunda, metodolojik 
rehberlik faaliyetlerini içerir. 

MÜFREDAT GÜNCELLEMELERİNDE BEE-VET KAVRAMI 

“Müfredat Güncellemelerinde BEE-VET” kavramının temel amacı, yeterliliklerin 
bulunduğu ülkeye bakılmaksızın okullarda teori ve uygulama yoluyla edinilmiş 
öğrenme çıktılarının maksimum aktarılabilirliğini sağlamak olacaktır. 

 

 

  
 

2 
 

 

BEE-VET Başlangıç Toplantısı 3 Aralık'ta Yapıldı 

2019-1-BG01-KA202-062584 numaralı İnşaat sektöründe, Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Dönüşümü-Bina ve Enerji Verimliliği İçin Yenilikçi 
Malzemeler" projesinin (BEE-VET) ( Erasmus + programının alt programı olarak 
finanse edilen ) Uluslararası Açılış Toplantısı 3 Aralık 2019'da Bulgaristan'ın Sofya 
kentindeki Park-hotel “Moskva” da gerçekleştirildi. 

Projenin koordinatörü RAABE Bulgaristan'dır ve Konsorsiyum: 
 
- 3 Mesleki Eğitim ve Öğretim Okulu 
SGSAG Hristo Botev, Bulgaristan; 
ORTAKÖY 80.YIL MESLEKI VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Türkiye 

http://www.pedagozi.bg/


 

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STAVEBNA AGEODETICKA Slovakya, 

- 1 Avusturya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
FH JOANNEUM 

- 2 şirket 
BAUMIT Bulgaristan 
ERDEMLER SOGUTMA A.Ş. Türkiye 

- 1 yayınevi 
EXPOL Pedagogika - Slovakya'dan oluşmaktadır. 

Proje, Mesleki eğitim ve öğretim programlarının çekiciliğini arttırmayı ve okul ile 
inşaat ve enerji verimliliği sektörü arasındaki boşluğu daraltmayı amaçlamaktadır, 
ana hedefleri şunlardır: 

- İnşaat sektöründeki mesleki eğitim öğrencileri için yeşil, sürdürülebilir ve enerji 
tasarruflu yapılar üzerine interaktif eğitim materyalleri, yeni ve ileri teknolojilerle / 
malzemelerle ilgili uygulamalar :BEE-VET Dijital Araç Kiti. 

- Mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri için dijital araç setinin yaratıcı, işbirlikçi ve 
verimli bir şekilde, etkili bir araç olarak kullanıma sunulması, inşaat sektöründe, 
mesleki eğitim ve öğretim programlarının modernizasyonu ve dijital teknolojilerin 
kullanımını teşvik etme gibi konularda rehberlik sağlayan BEE-VET Öğretmen El 
Kitabı gibi metodolojik materyaller; 

- Dört ortak ülkeden ve AB'den alınan bilgilere dayalı müfredat güncellemesi 
konsepti, belirlenen en iyi uygulamalar ve hazırlanan özel ürünler üzerinde, inşaat 
sektöründeki mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri tarafından elde edilen sonuçlar, 
beklenen öğrenmeyi haritalama, uluslararası hareketliliklerini sağlamak için bilgi, 
beceri ve yeterliliklerin tanınması, yani BEE-VET Müfredat Güncellemesi 
Kavramı. 

- Projenin hedef grupları, belli mesleki konularda mesleki eğitim ve öğretim 
öğretmenleri, meslek lisesi inşaat bölümlerinde mesleki eğitim ve öğretim gören 
öğrenciler, inşaat sektöründeki politika yapıcı yetkili şirket mentörleri ve 
çalışanlarıdır. 

Toplantı sırasında planlanan proje faaliyetlerinin önemli bölümleri sunuldu. 
Bulgaristan, Slovakya, Avusturya ve Türkiye'de inşaat sektöründe ve mesleki eğitim 
ve öğretim alanındaki, ulusal politikalar gözden geçirildi. Ortaklar, enerji verimliliği, 
yeşil binalar, sıfır enerjili binalar konularındaki yeni trendleri sunarak bilgi 
alışverişinde bulundular. 
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Mesleki eğitim ve öğretim nedir? 

Mesleki eğitim ve öğretimi; doğrudan iş ile ilgili bilgi ve becerilerin sunulması olarak 
tanımlayabiliriz. Bir ticaret veya iş rolüne özgü becerileri geliştirerek, kariyerinizle 
ilgili becerilerinizi hedefleriniz doğrultusunda geliştirmek, şimdiki kariyerinizde 
ilerlemek, hatta hoş aktiviteleri bir işletmeye dönüştürmek mesleki eğitim ve 
öğretimin bir parçası olabilir. 
 
Mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili genel bir yanılgı ise, sadece inşaat, sıhhi tesisat 
veya terzilik hizmetleri gibi pratik, el becerisi gerektiren konuları kapsadığının 
düşünülmesidir. Hâlbuki uygulamalı konular dışında, son otuz yılda ve günümüzde, 
geniş bir yelpazeye yayılan birçok mesleki kariyer sunmaktadır. 

Modern mesleki eğitim ve öğretim, insanların seçtikleri bir iş alanında pratik beceri, 
yetenek ve aktiviteler elde etmelerini sağlar. Mesleki eğitim ya da çıraklık eğitimi 
alanlar, kendilerini geliştirmenin yanında, farkında olmadıkları yeteneklerini de 
keşfederler. 

Mesleki eğitim ve öğretim teoriyi pratiğe dönüştürerek, doğrudan işyerinde 
öğrenmek isteyenler için uygundur. 

Birçok şirket ve sektör kendilerine ait eğitim tesislerine sahiptir. Dünyanın dört bir 
yanındaki şirketler, şirketlerinde yüksek performans ve sonuçlar elde etmek için 
mesleki eğitim ve öğretime zaman ve para yatırımı yapmaktadırlar. 
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Enerji verimliliği nedir? 

“Enerji verimliliği” terimi günümüzde elektronik eşyalar üzerindeki etiketlerde, enerji 
şirketlerinin reklamlarında ve hatta hükümetin vaatlerinde bile kullanılmaktadır. Ama 
gerçekte ne anlama gelmektedir? Enerji verimliliği, aynı seviyede enerji elde etmek 
için daha az enerji kullanmak anlamına gelir. Bununla beraber sera gazı 
emisyonlarını azaltma metotlarından biridir. 

Örneğin, bir ev yalıtılırsa, ısıtma ve soğutmada, tatmin edici bir sıcaklık için daha 
az enerji kullanılır. Başka bir örnek, akkor lambalar yerine floresan lambalar veya 
armatürler kullanılarak aynı aydınlatma seviyesine ulaşılır. 

Verimli enerji kullanımı, öncelikle daha verimli bir teknoloji veya süreç vasıtasıyla 
elde edilir. Enerji verimli binalar, endüstriyel süreçler ve ulaşım, dünyanın enerji 
ihtiyacını 2050 yılında üçte bir oranında azaltıp, küresel sera gazı emisyonlarının 
kontrolüne yardımcı olabilir. 

Evleri, araçları ve işletmeleri daha enerji verimli hale getirmek küresel ısınma, enerji 
güvenliği ve fosil yakıt tüketiminin olumsuz etkilerini azaltma yönünde çok da sık 
kullanılan çözümler olarak karşımıza çıkmamaktadır. 

Günümüzde enerji verimliliği hem elektronik hem de inşaat sektörlerinde 
kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

http://www.pedagozi.bg/


 

5 
 

 

 

ANKET: Mesleki eğitim ve öğretim hakkında ne biliyorsun?  

Mesleki eğitim ve öğretimin temel ilkelerine ve fikirlerine aşina mısınız? 

Özellikle Avrupa Mesleki Beceri Haftası 2020' da oluşturulan Avrupa komisyonu 
Anketine katılın 

Anketi tamamladıktan sonra, sonucun bir özetini alacaksınız, hem de mesleki eğitim 
ve öğretimin yararlı sonuçlarını ilginç bulacaksınız. 

ANKET için TIKLAYINIZ. 
 

 
 

 Facebook'ta bize katılın, BEE VET projesiyle ilgili güncel haberleri ve etkinlikleri öğrenin - BEE VET 

 

BEE VET projesi, 2019-1-BG01-KA202-062584, Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmektedir. Bu yayınlar [iletişim] sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve 

Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu 
tutulamaz. 

 

https://qz.app.do/vetknowledgequiz
https://qz.app.do/vetknowledgequiz
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://beevet.eu/
http://www.pedagozi.bg/

