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BEE VET Digital Araç Seti, çevrimiçi öğrenim sırasında inşaat
sektöründeki öğretmenleri ve öğrencileri destekler

İnşaat ve mimarlık sektöründeki Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları için özel olarak tasarlanmış BEE
VET Dijital araç seti, öğrencilere şu konularda yardımcı olur:

Yenilikçi malzeme ve teknolojilerin (yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli inşaat malzemeleri ve
kaynakları) pratik uygulamalarının yanı sıra inşaat sektöründeki güncel konular hakkındaki
bilgilerini artırmak;
Dijital becerilerini geliştirmek;
Öğrenmek için motivasyonlarını artırmak.

Şu anda platform 4 dilde mevcuttur - İngilizce, Bulgarca, Slovakça ve Türkçe. Önümüzdeki haftalarda
bir Almanca versiyonu yakında hizmetinize sunulacak.

Platform açık erişim ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tek yapmanız gereken bu sayfayı kontrol etmek
ve size ve öğrencilerinize uygun dil sürümünü seçmek.

Geliştirilen konular ana sayfada listelenmiştir. Her biri yapılandırılmış teorik bilgiler, etkileşimli
alıştırmalar, öz değerlendirme testi ve ek bilgiler (videolar, terimler sözlüğü ve yararlı kaynaklara ve
literatüre bağlantılar) içerir.

Platformun yapısı ve ücretsiz erişimi, özellikle pandemik bir zamanda, BEE VET Digital Toolkit'i
öğrencileri çevrimiçi öğrenmede desteklemek için son derece uygun hale getirir. Her öğretmen ders
sırasında mevcut tüm kaynakları nasıl kullanacağına karar verebilir. Teorik bilgiler pdf formatında
indirilebilir. Bireysel alıştırmalar indirilebilir, yazdırılabilir ve bireysel veya grup çalışması için
kullanılabileceği gibi öğrencilere ev ödevi olarak bile verilebilir.

Daha fazlasını öğrenmek için: https://beevet.eu/all-courses/
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BEE VET Digital Toolkit'in 1. test aşamasına Bulgaristan, Slovakya ve
Türkiye'den 150'den fazla Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencisi katıldı

BEE VET Dijital Araç Setinin ilk testi başarıyla tamamlandı. Etkinliğe Bulgaristan, Slovakya ve
Türkiye'den 150'den fazla öğrenci katıldı. COVID durumu nedeniyle ilk test çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. Test aşamasında katılımcı MEÖ okullarından özet bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

SGSAG, Bulgaristan:

BEE Vet Dijital Araç Setinin ilk test aşamasına 9, 10 ve 11. sınıflardan 50'den fazla öğrenci katıldı.
Geliştirilen malzemelerle şu konularda çalıştılar: Isı yalıtımı, İç sıvalar, Sıva, Ekstrem Örtüler.

Anna Georgieva ve Fani Oncheva - Okuldaki MÖE öğretmenleri Dijital Araç Setine geri bildirimde
bulundu:

“Öğrencilerin öğrenme sürecinde BEE VET Dijital Araç Setini kullanmaları son derece faydalı ve
eğlenceliydi. Hem teorik hem de pratik eğitim için uygundur. Bazı öğrenciler için bir temel bilgi kaynağı,
diğerleri için bir özet ve alıştırma olarak hizmet etti. Öğrenciler çeşitli alıştırmalar ve ilginç pratik
performanslar olmasını sevdiler. Videolar çok faydalıydı ve gerçek bir öğrenme ortamını yeniden
oluşturdu. Yabancı kelimeli sözlük, profesyonel yabancı dil okuyan öğrencilere çok iyi yarar sağladı.”

Katılan öğrenciler ayrıca, geliştirilen eğitim materyallerine de yüksek puanlar verdiler ve çoğu, Araç
Setinin her bir konudaki teorik ve pratik bilgilerini artırmalarına ve genişletmelerine yardımcı olduğu
görüşünü paylaştı.

Ortaköy MTAL, Türkiye

11. ve 12. sınıflarda toplam 43 öğrenci ile çalışma yapılmıştır. 12. sınıf öğrencilerinden bazıları okulun
içinde bulunan şirkette çalışıyordu ve yöneticilerinden atölyeye katılmalarını istedi, geri kalan öğrenciler
evlerinden veya stajlarından çevrimiçi olarak sınava katıldı.

Öğrencilerle 5 konuda (Isı yalıtımı, Su yalıtımı, Yenileme, restorasyon, Boruların Çatı Kaplama ve Su
Yalıtımı) bir çalışma gerçekleştirilmiş ve Zoom üzerinden görevler verilmiştir.

Atölye, okulun proje yöneticisi Ercan KÜÇÜKARSLAN'ın BEEVET kavramı, faaliyetleri, gelecek test
aşamaları vb. Hakkında bilgi veren açılış konuşmasıyla başladı. İçeriğin ana geliştiricilerinden MEÖ
Öğretmeni Emrah ÇETİNER proje ve ortakları ve konusu hakkında genel bilgiler paylaştı. Bu sunumun
ardından ikinci geliştirici olan Ali İhsan COŞKUN, Dijital Araç Kitini tüm yönleri ve alıştırmaları ile test
etmeleri için öğrencilere rehberlik etmiştir. Konunun sonundaki tüm sorular cevaplandı ve öğrenciler
bilgilerini test ettiler. Ercan KÜÇÜKARSLAN, 2 BİT öğretmeni Murat SÜZGÜN ve Ahmet Okan YAVUZ
eşliğinde sunum yapanlara teknik bir sorunla karşılaşmamak için gerekli ekipman, internet bağlantısı,
akıllı tahta vb. desteği sağladılar.

Öğrenciler eğitim materyallerini yenilikçi, ilginç ve kullanışlı olarak tanımladılar.

SPSSG, Slovakya 

BEE VET Digital Toolkit'te geliştirilen malzemelerle çevrimiçi eğitim Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická, Slovakya'dan öğrencilerle gerçekleştirildi. Öğrenciler malzemelerle 3 başlıkta
çalıştı: Isı Yalıtımı, Aşırı Kapaklar ve İç Sıvalar.

Test sırasında genç profesyoneller farklı egzersizler arasında seçim yapma fırsatı buldular. Bulgaristan
ve Türkiye'deki meslektaşları gibi, onlar da geliştirilen eğitim materyallerine yüksek puan verdiler.

ÇALIŞTAY DAVETİ

✓ İnşaat ve mimarlıkla bağlantılı bir konuda Meslek Öğretmeni misiniz? 

✓ Öğretim sürecinde BİT kullanmakla ilgileniyor musunuz?

✓ Öğretimi öğrencileriniz için daha ilginç ve motive edici hale getirmek için
daha fazla fırsata sahip olmak ister misiniz?

1. BEE VET Online Workshop BEE VET Digital Toolkit - İnşaat
sektöründe bina ve enerji verimliliği için yeni ve yenilikçi malzemeler
ve teknolojiler üzerine Dijital Eğitim Aracı'na katılmaya davet
ediyoruz

Tarih: 25 Mart, 2021 /13:00 – 16:30/

İlginizi çektiyse:

>> Lütfen kayıt formunu doldurun.
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Avrupa’nın Yeni “Bauhaus”: Komisyon tasarım aşamasını başlatıyor

Komisyon, Başkan von der Leyen tarafından 2020 Birliğin Durumu adresinde açıklanan Yeni Avrupa
Bauhaus girişiminin tasarım aşamasını başlattı. Yeni Avrupa Bauhaus, Avrupa Yeşil Anlaşmasının
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için tasarım, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, satın alınabilirlik ve
yatırımı birleştirmeyi amaçlayan çevresel, ekonomik ve kültürel bir projedir. Yeni Avrupa Bauhaus'un
temel değerleri bu nedenle sürdürülebilirlik, estetik ve kapsayıcılıktır. Tasarım aşamasının temel amacı,
fikirleri keşfederek, en acil ihtiyaçları ve zorlukları belirleyerek ve ilgili tarafları birbirine bağlayarak
konsepti şekillendirmek için birlikte yaratma sürecini kullanmaktır. Tasarım aşamasının bir unsuru
olarak, bu baharda Komisyon, Yeni Avrupa Bauhaus ödülünün ilk aşamasını başlatacak.

Bu tasarım aşaması, ulusal ve bölgesel düzeyde AB fonlarının kullanılması yoluyla, AB Üye
Devletlerinde en az beş yerde Yeni Avrupa Bauhaus fikirlerini hayata geçirmek için bu yıl sonbaharda
teklif çağrılarının açılmasına yol açacaktır.

Yeni Avrupa Bauhaus, tasarımın günlük sorunlara çözüm bulmasına olanak sağlamak için bilim ile
teknoloji, sanat, kültür ve kapsayıcılık arasındaki sınırları ortadan kaldıran yaratıcı bir girişimdir.

Özel web sitesinde sanatçılar, tasarımcılar, mühendisler, bilim adamları, girişimciler, mimarlar,
öğrenciler ve tüm ilgili kişiler Yeni Avrupa Bauhaus'u için ilham verici başarı örneklerini, nasıl
şekillendirilmesi gerektiği ve nasıl gelişmesi gerektiği konusundaki fikirlerini ve aynı zamanda
endişeleri ve zorluklarını paylaşabilirler.

Bu, yenilikçi bir ortak tasarım sürecinin başlangıcıdır. Bu sürece katılımları için daha fazla çaba
göstermek isteyen kuruluşlar, web sitesindeki çağrıya yanıt vererek "Yeni Avrupa Bauhaus Ortakları"
olabilir.

Önümüzdeki aylarda Komisyon, girişimin temel değerlerinin entegrasyonunu temsil eden ve
yaşadığımız yerler hakkındaki tartışmalara ve bu yerlerin dönüşümü için ilham verebilecek mevcut
örneklere ödüller verecek.

Girişimin bir sonraki aşamasında - "teslimat" aşamasında, yeni sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümleri
stille birlikte tasarlamak için beş pilot proje kurulacak. Üçüncü aşamanın amacı - 'yayma', Yeni Avrupa
Bauhaus'unu tanımlayan fikirleri ve kavramları yeni projeler, ağ oluşturma ve bilgi paylaşımı yoluyla
Avrupa'da ve ötesinde yaymaktır.

Daha fazla bilgi için: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Lahti; Yeni Yeşil Avrupa Başkentine Hoşgeldiniz

Finlandiya'nın Lahti şehri, 2021 Avrupa Yeşil Başkenti olarak 15 Ocak'ta Finlandiya Cumhuriyeti
Başkanı Bay Sauli Niinistö ve AB Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Bay Virginijus
Sinkevičius'un da dahil olduğu çevrimiçi bir Açılış Töreni ile başladı.

Avrupa Yeşil Başkenti ünvanı, sıkı bir uluslararası yarışmanın ardından Avrupa Komisyonu tarafından
verilir. Lahti, 12. Avrupa'nın Yeşil Başkenti'dir ve Stockholm, Hamburg, Kopenhag, Oslo ve Lizbon gibi
diğer yeni unvan sahiplerini takip etmektedir.

Lahti’yi Avrupa Yeşil Başkenti yapan şey nedir?

2021 Avrupa Yeşil Başkent Ödülü'nün Lahti'ye verilmesi, uluslararası bir yarışmanın ardından 2019
yılında uluslararası jüri tarafından oybirliği ile alınan bir karardı.

Lahti, ödülün kapsadığı tüm (12) çevresel tematik alanlarda, özellikle de hava kalitesi, atık, yeşil
büyüme ve eko-inovasyon ve yönetişim alanlarında güçlü bir performans sergiledi. Özellikle, Lahti’nin
hava kalitesi planı, plan 1997’de belirlendiğinden beri şehri hava kalitesi iyileştirmelerinde öncü yaptı.
O zamandan beri, şehir emisyonlarda büyük bir düşüş gördü. Eylem planı, karayolu trafiğinden
kaynaklanan hava kirliliğini azaltmayı ve ve kapsamlı hava kalitesi takibi gibi uygulamaları amaçladı. 
Ulusal ve Avrupa Birliği düzenlemelerini tamamlayan Lahti, kendi ek yerel hava kalitesi düzenlemelerini
de uygulamaya koydu. Çabalarının bir sonucu olarak Lahti, mükemmel hava kalitesi verileri yakaldı.

Lahti, güçlü çevresel taahhütleri ve 2025 yılına kadar karbon nötr olma yolunda hızlandırılmış eylemi
ile ortaya konduğu üzere küresel iklim krizinin aciliyetine dair sergilediği anlayışıyla "Ödül Jüri üyelerini"
etkilemekte zorlanmadı. Bu iddialı hedef, Finlandiya'nın ulusal 2035 hedefinin 10 yıl ilerisindedir ve AB
2050 vizyonunun 25 yıl önündedir.

Lahti, 120.000 nüfuslu büyüyen, hareketli bir şehirdir. Lahti, nüfus bakımından Finlandiya'nın sekizinci
en büyük şehridir ve Päijät-Häme bölgesinin başkentidir.

 "Muhteşem göl manzarası, küçük bir şehrin farklı doğası ve özgünlüğü" ile "iddialı iklim eylemi, enerji
çözümleri ve yeşil girişimleriyle" iki çeşit dünyanın en iyilerini bir araya getiriyor.

Lahti, uluslararası platformda bir kış sporları şehri, bir kültür merkezi olarak bilinir ve tasarım bilgisi ile
popülerdir.

Lahti, Avrupa'nın iki büyük şehri arasında yer aldığı için tarihsel olarak her zaman önemli bir ticaret
yolu ve pazar yeri olmuştur; Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve Rusya'nın St. Petersburg'u.
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Haber Bülteni 3
Sevgili Okuyucular,

Erasmus + programı tarafından finanse edilen " Mesleki Eğitim ve Öğretimin İnşaat Sektöründe
Dönüştürülmesi - Bina ve Enerji Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler" (BEE-VET) projesi kapsamında
haber bülteninin üçüncü sayısına hoş geldiniz.

Bu haber bülteninde, öğrencilerle çalışırken geliştirilmiş BEE VET Dijital Araç Kitini nasıl kullanacağınızı
ve BEE VET Dijital Araç Kitinin öğrencilerle ilk testinin sonuçlarını size sunacağız. Ayrıca sizi Avrupa'nın
2021 yeşil başkentiyle tanıştıracağız.                                  

Keyifli okumalar dileriz! 

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

 

 

 

  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.
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