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BEEVET DİJİTAL ARAÇ KİTİ İLK TASLAK SÜRÜMÜ HAZIR

BEEVET Dijital araç kitinin temel amacı inşaat sektöründe kullanılan yeni ve yaratıcı materyallerle
beraber teknolojiler hakkında kapsamlı bir dijital eğitim aracıyla Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerini
ve stajyerlerini desteklemektir.

Araç seti aşağıda bulunan 11 başlıkta enerji verimliliğine bir giriş ve eğitim materyalleri içermektedir:

Konu 1: Isı yalıtımı

Konu 2: İç sıvalar

Konu 3: Sıva

Konu 4: Olağanüstü Kaplamalar

Konu 5: Şaplar

Konu 6: Su Yalıtımı

Konu 7: Duvar Çözümleri

Konu 8: Bahçeler ve arsalar için ürünler

Konu 9: Yenileme ve Restorasyon

Konu 10: Çatı Kaplama

Konu 11: Boruların Su Yalıtımı

Her konu teorik bir bölüm, pratik alıştırmalar ve bilginin kendi kendine değerlendirilmesi için bir test
içermektedir. Teorik içerik, video materyalleri ve sunumlarla zenginleştirilmiştir. Her bir konunun içeriği
değerlendirilecek ve test edilecek, ardından proje web sitemiz www.beevet.eu 'da kullanıma
sunulacaktır. Eğitim materyalleri, inşaat sektöründe yeşil, sürdürülebilir ve enerji açısından verimli yapı
malzemeleri ve kaynaklarının (BEE-VET) kullanımına odaklanıp pratik kullanım amaçlı hazırlanmıştır.

 Mevcut eğitim materyallerini (ders kitapları) tamamlayan Lise düzeyi Mesleki Eğitim ve Öğretim
öğrencileri için ek bir bilgi kaynağı olabilicektir. Mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri ve öğretmenleri
sınıfta kullanabilecek ve böylece inşaat sektöründeki en iyi uygulamalar hakkında yararlı bilgiler elde
edebileceklerdir (tanıtılan yenilikler ve devam eden Ar-Ge faaliyetleri dahil).

Proje ve geliştirilecek diğer bilgisel ürünler hakkında daha fazla bilgiyi www.beevet.eu  adresinde
bulabilirsiniz.
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“MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ - BİNA VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YENİLİKÇİ
MALZEMELER” (BEE-VET) PROJESİ ULUSLARARASI PROJE
TOPLANTISI, DİJİTAL ORTAMDA 

15.10.2020'de 2019-1-BG01 Ka202-062584 " Mesleki Eğitim ve Öğretimin İnşaat Sektöründe
Dönüştürülmesi - Bina ve Enerji Verimliliği için Yenilikçi Malzemeler" Uluslararası Proje Toplantısı
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu faaliyet Erasmus+ Programı, Anahtar Eylem 2 Mesleki Eğitim ve
Öğretimde İyi Uygulamaların Değişimi, Yenilik için İşbirliği programı tarafından finanse edilmektedir.

COVID salgını nedeniyle toplantı ZOOM platformu üzerinden dijital ortamda gerçekleşti. Projenin
ortakları olan sekiz kurumun temsilcileri toplantıya katıldı - Profesyonel literatür yayıncısı RAABE
Bulgaristan; Sofya Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Jeodezi Yüksek Okulu “Hristo Botev”; lider yapı
malzemeleri üreticisi BAUMIT Bulgaria Ltd; Avusturya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi FH
JOANNEUM; Türkiye'den Mesleki Eğitim Kurumu ORTAKÖY 80.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ; ısı yalıtımı üretici firması ERDEMLER SOĞUTMA A.Ş. - Türkiye; İnşaat Mühendisliği, Mimarlık
ve Jeodezi Meslek Okulu - Slovakya ve Slovak yayınevi EXPOL PEDAGOGIKA.

Toplantıda şimdiye kadar uygulanan faaliyetlere genel bir bakış yapıldı, gelecekte planlanan toplantı ve
eğitimlerin takvimi güncellendi; planlanan sonraki faaliyetlerin uygulanmasıyla ilgili konular ve son
tarihler tartışıldı.

Proje hakkında daha fazla bilgi www.beevet.eu adresinde bulunabilir.
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SOFYA MİMARLIK LİSESİ PROJESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE
GEODESY “HRİSTO BOTEV”, MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ 2020'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Erasmus + Programı tarafından finanse edilen Sofya Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Jeodezi Lisesi
"Hristo Botev" in "Mevcut binaların enerji verimli binalara dönüştürülmesi" projesi, Ana faaliyet 1
"Vatandaşlar için eğitim hareketliliği"; 2020 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM mükemmellik ödülleri için
aday gösterildi.

Mesleki Eğitim ve Öğretimi inovasyona ve teknolojik gelişmeye uyarlamayı amaçlayan proje
kapsamında, SGSAG “Hristo Botev” öğretmen ve öğrencileri için; okulda kullanılabilir, enerji verimliliği
ile ilgili geliştirilen modeller, oyunlar ve diğer materyallerle ilgili çeşitli dersler yer aldı.

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Ödülleri, en iyi uygulamayı vurgulamaktadır ve tüm Avrupa'da Mesleki
Eğitim ve Öğretimde MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM  mükemmelliği olarak kabul edilir. MESLEKİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM 'nin en iyi örneklerini sergileyerek, iyi iş için görünürlük ve tanınma sağlarlar ve
MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM alanında çalışan bireyleri ve kuruluşları motive etmektedir.

Çevrimiçi oylama halen açık ve https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETExcellenceAwards2020
adresinde 10 Kasım 2020'ye kadar devam edtmektedir.

Kazananlar 13 Kasım'da Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Kapanış Töreni sırasında Avrupa İş ve
Sosyal Haklar Komiseri Sn. Nicolas Schmit tarafından açıklanacaktır.
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"AVRUPA MESLEKİ BECERİLER HAFTASI 2020"

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası'nın beşincisi 09-13 Kasım 2020 tarihleri   arasında gerçekleşecektir.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası, çeşitli kişi ve kuruluşların mesleki eğitim ve öğretim alanındaki
başarılarını sergiledikleri yıllık bir etkinliktir. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası, Mesleki Eğitim ve
Öğretim potansiyelinin daha yaygın olarak bilinmesini sağlayan bir platformdur. Avrupa ve çevresinden
gelen bilgi ve iyi uygulama alışverişi için bir fırsattır.

Bu yıl beşincisi kutlanacak olan Mesleki Beceriler Haftası, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği
Konseyi Almanya Dönem Başkanlığında % 100 çevrimiçi olarak düzenlenecektir. AB genelinde dijital
olarak bir dizi ortak faaliyet gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklere herhangi bir yerden herkes
katılabilecektir.

Bu yılın teması, komisyonla aynı çizgide olan “Avrupa Yeşil Düzen ” ve “Dijital Çağa Uygun Avrupa”
öncelikleri doğrultusunda, "Yeşil ve Dijital dönüşüm için Mesleki Eğitim ve Öğretim " olacaktır.

Bir etkinlik ya da faaliyet düzenleyerek veya bunlara katılarak, Mesleki Eğitimde Mükemmellik
Ödüllerine oy vererek veya diğer katılımcılara yeteneklerini keşfetmeleri için ilham vererek ya da
Mesleki Eğitim hikayenizi paylaşarak Avrupa Mesleki Beceriler Haftası'nın bir parçası olabilirsiniz. Mart
ile Aralık 2020 arasında gerçekleşen herhangi bir etkinlik / aktivite, Avrupa Mesleki Beceriler
Haftası'nın resmi ortak etkinliği olarak yer alabilecektir.
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Hava iyonları yaşam kalitesini nasıl etkiler? 

Baumit, havayı doğal bir şekilde harekete geçirmekle birlikte, sağlık üzerinde faydalı etkisi olan yararlı
hava iyonlarının sayısını çoğaltan ve benzersiz bir iç cephe boyası olan IonitColor'u piyasaya sürdü.
Böylelikle sağlıklı bir iç mekân iklimine katkıda bulunulacaktır.

Nasıl çalışmaktadır?

İyonların yaşam kalitesine olumlu etkisi bilinmektedir. Sayıları ne kadar büyükse, odadaki hava o kadar
temizdir.

İyonlar ince toz, polen ve virüsleri çeker ve onları daha büyük ve daha ağır birimlere dönüştürerek hızla
yere düşer ve artık havada olmadığından solunma imkânı olmaz.

İyonlar, virüslerin ve bakterilerin gelişmesini engelleyen, duvarların ve tavanların anti-mikrobiyal
yüzeyine katkıda bulunur.

Baumit IonitColor boyasının uygulanması, hava iyonlarının sayısında kalıcı bir artışa neden olur.
Freiburg'daki Üniversite Hastanesinde yapılan araştırmalar olumlu etkilerini doğrulamaktadır.

İyonlar ayrıca insanlarda vücudun bağışıklığında önemli bir rol oynayan genlerin ciddi ölçüde
aktivasyonuna yol açar. Bağışıklık sistemini ve vücudun direncini güçlendirirler.

 

 

BEE VET 
İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretim

Dönüşümü2019-1-BG01-KA202-062584

Haber Bülteni 2
Sevgili Okuyucular,

Erasmus+ programı tarafından finanse edilen “Transforming VET in Construction - Innovative Materials
for Building and Energy Efficiency - Mesleki Eğitim ve Öğretimin İnşaat Sektöründe Dönüştürülmesi -
Bina ve Enerji Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler“ isimli projemiz kapsamında hazırladığımız e-bültenin
ikinci sayısını paylaşmaktan mutluyuz.

İnşaat sektöründe pratik, inovasyon odaklı ve dijital teknoloji eğitimine odaklanan ürünler hazırlamak için
güçlerini birleştiren 4 ülkeden 8 kuruluşun ortak faaliyetlerinden bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçları
sizlere tanıtmak amacındayız.

Keyifli okumalar dileriz! 

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

  Facebook'ta bize katılın, BEE VET projesiyle ilgili güncel haberleri ve etkinlikleri öğreninoin -  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://beevet.eu/bg/
http://www.beevet.eu/
http://www.beevet.eu/
https://beevet.eu/bg/
http://www.beevet.eu/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://beevet.eu/bg/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-bee-vet-%d0%b4%d0%b8/
https://beevet.eu/bg/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd/
https://beevet.eu/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d1%81%d0%b0%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://beevet.eu/bg/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8/
https://beevet.eu/bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://beevet.eu/

