
1

BEE-VET Digitálne nástroje pomáhajú učiteľom a študentom v
sektore stavebníctva pri online vzdelávaní

BEE-VET Digitálne nástroje, ktoré boli navrhnuté predovšetkým pre stredné odborné a priemyselné
školy v oblasti stavebníctva a architektúry, pomáhajú študentom:

Zlepšiť svoje znalosti o aktuálnych témach v oblasti stavebníctva a rovnako aj o praktickom
využití inovatívnych materiálov a technológií (ekologických, trvalo udržateľných a energeticky
efektívnych stavebných materiálov a zdrojov),
Zlepšiť si svoje digitálne zručnosti,
Získať novú motiváciu do učenia.

Aktuálne je platforma k dispozícií v 4 jazykových verziách – v angličtine, bulharčine, slovenčine
a turečtine. Nemecká verzia by mala pribudnúť v najbližších týždňoch.

Platforma je voľne dostupná a nie je potrebná žiadna registrácia. Stačí iba navštíviť túto
stránku a vybrať si jazykovú verziu vhodnú pre Vás a Vašich študentov.

Jednotlivé témy sú uvedené na domovskej stránke. Každá z nich obsahuje štruktúrované teoretické
učivo, interaktívne cvičenia, vedomostný test a doplnkové materiály (videá, slovník pojmov a odkazy
na užitočné zdroje a literatúru).

Štruktúra a voľná dostupnosť tejto vzdelávacej platformy, predovšetkým v čase pandémie, robia
z BEE-VET Digitálnych nástrojov výnimočný nástroj pri podpore online vzdelávania študentov.

Každý učiteľ sa môže rozhodnúť ako používať všetky dostupné zdroje počas vyučovacích hodín.
Teoretické informácie sa dajú stiahnuť vo formáte pdf. Jednotlivé cvičenia si učitelia môžu stiahnuť,
vytlačiť a zadať študentom vo forme individuálnej alebo skupinovej práce, či domácich úloh.

Chcete sa dozvedieť viac a vyskúšať si to? Pozrite si: https://beevet.eu/all-courses/
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Viac než 150 študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVaP),
Slovenska a Turecka sa zúčastnilo na prvej testovacej fáze BEE-VET
Digitálnych nástrojov

Prvé testovanie BEE-VET Digitálnych nástrojov prebehlo úspešne a zúčastnilo sa na ňom viac než
150 študentov z Bulharska, Slovenska a Turecka. Prvé testovanie sa uskutočnilo online kvôli
pandemickej situácii. Zhrnutie informácií zo stredných odborných a priemyselných škôl, ktoré sa
zúčastnili testovacej fázy, nájdete nižšie:

Stredná škola stavebníctva, architektúry a geodézie Hristo Botev, Bulharsko

Prvej fázy testovania BEE-VET Digitálnych nástrojov sa zúčastnilo viac než 50 študentov z 9., 10.
a 11. ročníka. Pracovali s pripravenými materiálmi z nasledujúcich tematických okruhov: Tepelná
izolácia, Vnútorné omietky, Omietanie a Vonkajšie fasády (Extrémne kryty).

Anna Georgieva a Fani Oncheva – učiteľky odborného vzdelávania a prípravy poskytli svoj názor na
Digitálne nástroje:

„Použitie BEE-VET Digitálnych nástrojov počas vyučovacieho procesu bolo pre študentov nesmierne
užitočné a zábavné. Digitálne nástroje sú vhodné na teoretickú aj na praktickú výučbu. Pre niektorých
študentov slúžili ako zdroj základných poznatkov, pre iných zasa ako zhrnutie a precvičenie učiva.
Študentom sa páčili predovšetkým rôznorodé cvičenia a zaujímavé praktické ukážky. Videá boli veľmi
prínosné a vytvorili ozajstné vyučovacie prostredie. Slovník cudzojazyčných pojmov zasa výborne
poslúžil študentom, ktorí študujú odbornú cudzojazyčnú terminológiu.“

Zúčastnení študenti veľmi oceňovali pripravené učebné materiály a väčšina z nich uviedla, že Digitálne
nástroje im pomohli zlepšiť a rozšíriť si teoretické a praktické vedomosti v každom z tematických
okruhov.

Ortakoy, odborná a priemyselná stredná škola, Turecko

Testovanie prebehlo so študentami 11. a 12. ročníka, spolu 43 zúčastnených. Niektorí zo študentov
12.ročníka pracovali vo firme, ktorá sídli v škole a požiadali aj svojich vedúcich, aby sa k nim pripojili
v účasti na workshope. Ostatní študenti sa pripojili k testovaniu online z domu alebo z miesta
odborného výcviku.

Testovanie, ktoré sa uskutočnilo so študentami, sa týkalo piatich tematických okruhov (Tepelná
izolácia, Hydroizolácia, Renovácia, reštaurovanie, Strešná krytina a Hydroizolácia potrubí) a úlohy boli
predstavené prostredníctvom Zoom-u.

Workshop otvoril svojou úvodnou rečou Ercan Küçükarslan, školský projektový manažér, ktorý
predstavil koncept odborného vzdelávania a prípravy, jednotlivé aktivity, pripravované fázy testovania,
atď. Emrah Çetiner, učiteľ OVaP, ktorý je jeden z hlavných obsahových tvorcov, sa podelil
o prezentáciu projektu, informoval o partneroch a všetkých témach, ktorých sa odborné vzdelávanie a
príprava týka. Po prezentácii previedol Ali Ihsan Coşkun, druhý z tvorcov, študentov testovaním
Digitálnych nástrojov, všetkých ich aspektov a cvičení. Zodpovedal všetky otázky na konci okruhov
a študenti si otestovali svoje znalosti. Ercan Küçükarslan spolu s učiteľmi informačných
a komunikačných technológií, Muratom Süzgünom a Ahmetom Okanom Yavuzom asistovali
prezentujúcim a pomáhali zabezpečiť potrebné vybavenie, internetové spojenie, interaktívnu tabuľu,
atď. aby predišli akýmkoľvek technickým problémom.

Študenti ohodnotili učebné materiály ako inovatívne, zaujímavé a prínosné.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Slovensko

Online výučba s pripravenými materiálmi v BEE-VET Digitálnych nástrojoch prebehla aj so študentami
Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Slovensku. Študenti pracovali s materiálmi
z troch tematických okruhov: Tepelná izolácia, Vonkajšie fasády (Extrémne kryty) a Vnútorné omietky.

Počas testovania si mohli mladí odborníci vybrať medzi rôznymi cvičeniami. Podobne ako ich rovesníci
v Bulharsku a Turecku, aj oni ohodnotili učebné materiály veľmi pozitívne.

POZVÁNKA NA WORKSHOP

✓  Ste učiteľom odborného vzdelávania a prípravy a vyučujete predmet z oblasti stavebníctva
a architektúry?

✓ Zaujíma vás používanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom
procese?

✓ Chcete mať viac možností ako zaujať a motivovať svojich študentov prostredníctvom
vyučovania?

Srdečne Vás pozývame na prvý OVaP online workshop

BEE-VET Digitálne nástroje – digitálny školiaci nástroj o nových
a inovatívnych materiáloch a technológiách pre stavbu a energetickú
účinnosť v oblasti stavebníctva

Dátum: 29. marec 2021 /14:00 – 17:00/

Máte záujem?

>> Vyplňte registračný formulár.
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Nový európsky Bauhaus: Európska komisia spúšťa fázu spoločného
koncipovania

„Európska komisia spustila fázu spoločného koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus“,
oznámila predsedkyňa Von der Leyenová vo svojej Správe o stave Únie z roku 2020. Nový európsky
Bauhaus je environmentálny, ekonomický a kultúrny projekt, v ktorom sa spája dizajn, udržateľnosť,
prístupnosť, cenová dostupnosť a investície s cieľom dodržať Európsky ekologický dohovor. Kľúčovými
hodnotami Nového európskeho Bauhausu sú udržateľnosť, estetika a inkluzívnosť. Hlavným cieľom
fázy koncipovania je využiť proces spolutvorenia na vytvorenie konceptu, ktorý bude skúmať nové
myšlienky, určovať najneodkladnejšie potreby a výzvy a zároveň spájať zainteresovaných účastníkov.
Ako jednu zo súčastí fázy koncipovania uvedie Európska komisia túto jar prvý ročník ceny Nového
európskeho Bauhausu.

Fáza spoločného koncipovania povedie k otvoreniu výzvy na predloženie návrhov na jeseň tohto roku,
aby bolo možné uviesť predstavy Nového európskeho Bauhausu do života na najmenej piatich
miestach v štátoch Európskej únie, pričom budú použité zdroje Európskej únie na národnej
a regionálnej úrovni.

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva, ktorá stiera hranice medzi vedou a technológiou,
umením, kultúrou a inklúziou, čím umožňuje dizajnu nachádzať riešenia každodenných problémov.

Na príslušnej webstránke sa môžu umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti
a všetci záujemci podeliť s príkladmi inšpiratívnych výsledkov pre Nový európsky Bauhaus, môžu
predstaviť svoje nápady o tom, ako by mala iniciatíva fungovať a vyvíjať sa a vyjadriť svoje obavy
a výhrady.

Toto je začiatok inovatívneho procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré chcú venovať viac
úsilia a zapojiť sa to tohto procesu, sa môžu stať „Partnermi Nového európskeho Bauhausu“
a odpovedať na výzvu uvedenú na webstránke.

V nasledujúcich mesiacoch udelí Komisia ceny už existujúcim prípadom, ktoré predstavujú integráciu
kľúčových hodnôt tejto iniciatívy, a ktoré môžu inšpirovať k ďalšej diskusii a transformácii miest, kde
žijeme.

Ďalšou fázou tejto iniciatívy je realizácia, pričom bude vybraných päť pilotných projektov na vytvorenie
spoločného dizajnu nových, udržateľných, inkluzívnych a štýlových riešení. Cieľom tretej fázy je
rozširovanie, čiže propagácia myšlienok a konceptov, ktoré definujú Nový európsky Bauhaus
prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmenu poznatkov v Európe i mimo nej.

Viac informácií nájdete na https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Vitajte v Lahti, v Európskom hlavnom zelenom meste 2021

Fínske mesto Lahti začalo svoj rok ako Európske hlavné zelené mesto 2021 online otváracím
ceremoniálom 15.januára za účasti prezidenta republiky, Sauliho Niinistöa a Európskeho komisára pre
životné prostredie, oceány a rybolov, Virginijusa Sinkevičiusa.

Označenie Európske hlavné zelené mesto udelila Európska komisia po prísnom výbere spomedzi
kandidujúcich miest z viacerých krajín. Lahti je v poradí dvanástym Európskym hlavným zeleným
mestom a vystriedalo predchádzajúcich držiteľov tohto titulu, ako sú Štokholm, Hamburg, Kodaň, Oslo
a Lisabon.

Prečo sa Lahti stalo Európskym hlavným zeleným mestom

Rozhodnutie udeliť titul Európskeho hlavného zeleného mesta 2021 Lahti bolo jednomyseľne prijaté
medzinárodnou porotou v roku 2019 po medzinárodnej súťaži.

Lahti malo vynikajúce výsledky vo všetkých dvanástich environmentálnych tematických okruhoch,
ktoré boli podmienkou udelenia titulu, predovšetkým však v kvalite vzduchu, odpade, zelenom raste &
eko-inováciách a kontrole. Plán kvality vzduchu mesta Lahti je ozajstným pionierom v zlepšovaní
kvality ovzdušia, keďže bol odsúhlasený už v roku 1997. Odvtedy mesto zaznamenalo výrazný pokles
emisií. Akčný plán mal za cieľ znížiť znečistenie vzduchu spôsobené cestnou dopravou a zaviesť
podrobné monitorovanie kvality ovzdušia. Dopĺňajúc štátne a európske nariadenia, Lahti zaviedlo
navyše svoje lokálne nariadenia a vďaka tomuto úsiliu zaznamenalo vynikajúce výsledky kvality
ovzdušia.

Lahti zapôsobilo na porotu aj svojím uvedomelým prístupom k hrozbe globálnej klimatickej krízy, čo sa
prejavilo v jeho silnom environmentálnom záväzku a urýchlení činností smerujúcich k uhlíkovej
neutralite do roku 2025. Tento ambiciózny plán predbieha o 10 rokov národný záväzok Fínska (cieľ do
roku 2035) a o 25 rokov víziu Európskej únie, ktorá chce tento cieľ dosiahnuť do roku 2050.

O Lahti

Lahti je rastúce mesto plné života a je domovom pre 120 000 obyvateľov. Je ôsmym najväčším
mestom Fínska a zároveň je hlavným mestom regiónu Päijät-Häme.

Mesto v sebe spája to najlepšie z oboch svetov: podmanivú scenériu jazier, rozmanitú prírodu
a jedinečnosť malého mestečka s odvážnymi klimatickými krokmi, energetickými riešeniami a zeleným
podnikaním.

Lahti je medzinárodné mesto zimných športov, kultúrne centrum a je známe aj vďaka vzdelávaniu
v oblasti dizajnu.

Historicky ležalo Lahti na dôležitej dopravnej ceste a bolo obchodným centrom spájajúcim dve veľké
európske mestá – fínske hlavné mesto Helsinki a ruské mesto Sankt Peterburg.
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Newsletter č.3 – marec 2021
Milí čitatelia,

S radosťou Vám prinášame tretie číslo newsletteru k projektu „Zmena odborného vzdelávania a prípravy
v stavebníctve – inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)
financovaného programom Erasmus+.

V tomto newsletteri Vám ukážeme ako používať pri práci so študentami BEE-VET Digitálne nástroje a aj
výsledky prvého testovania týchto nástrojov so študentami. Predstavíme Vám aj Európske hlavné
zelené mesto 2021.

Želáme vám príjemné čítanie!

  Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET - BEE VET

 

 

 

   Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET - BEE VET

Projekt BEE VET, 2019-1-BG01-KA202-062584, je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto
publikácia [oznámenie] odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie

informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
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