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BEE VET projesi kapsamında yürütülen çevrimiçi ankete 330’dan
fazla öğrenci katıldı

BEE VET proje çıktılarından birisi için bir web anketi – Dijital Araç Seti Mart ile Haziran 2021 arasında
Bulgaristan, Türkiye ve Slovakya’dan öğrencilerle üç aşamada başarıyla gerçekleştirildi. Dijital Araç
Seti testi hem çevrimiçi hem de yüz yüze gerçekleşti.

Yapı malzemeleri, Binaların enerji verimliliği, İnşaat ve mimarlık, Hidro yapı, Ulaştırma inşaatı, Bina ve
jeodezi gibi farklı uzmanlık alanlarından teste kaydolan farklı sınıflardan Mesleki Eğitim ve Öğretim
öğrencileri, Araç Setindeki 11 konunun tamamıyla çalıştı. BEE VET Dijital Araç Kitinde yer alan
materyallerin kullanışlılığı, uygulanabilirliği ve memnuniyeti ile ilgili bir anket doldurdular.

Sonuç olarak katılımcılar, materyallerin çevrimiçi sağlandığı ve ücretsiz erişime sahip olduğu için çok
faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Anketin üç test aşamasının tamamında yer alan toplam öğrenci sayısı
339’dur. Anketten toplanan geri bildirimler, katılımcıların çoğunun Dijital Araç Seti’ni ve ana konuları,
etkileşimli alıştırmaları, video materyalleri ve beş dil versiyonlu sözlüğü beğendiğini ifade etmişlerdir.
Örneğin, katılımcıların %47’si ana konu bilgisi, pratik alıştırmalar, video materyalleri ve sözlüğe 5 tam
puan vermiştir. Bu toplanan verilerden, Araç Setinin gelişiminin iyi gittiğini ve öğrencilerin beğeni ve
beklentilerine göre yapılandırılıp geliştirildiğini ve Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarında öğrenme
sürecinde çok faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.

BEE VET Dijital Araç Seti, inşaat sektöründeki güncel konular ve yenilikçi malzeme ve teknolojilerin
(yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli inşaat malzemeleri ve kaynakları) pratik uygulamaları hakkında
sentezlenmiş bilgiler içeren 12 tema içermektedir. Konular, etkileşimli uygulamalar, demolara ve
videolara bağlantılar içeren bir kitaplık, öz değerlendirme alıştırmaları ve 5 dilde (İngilizce, Bulgarca,
Almanca, Türkçe ve Slovakça) ücretsiz bir çevrimiçi sözlük içermektedir. Dijital Araç Seti ücretsiz
erişim sunmakta ve ayrıca kullanıcıların onu kullanmak için kayıt olmalarını gerektirmemektedir. Bu
özellikler, çıktıyı bilgisini artırmak veya sadece pratik yapmak isteyen herkes için çok kullanışlı ve
erişilebilir yapmaktadır.
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3 ülkeden 3 atölye çalışmasına 140’tan fazla katılımcı BEE VET
Digital Toolkit’in 1. versiyonunu sunuldu

Mart 2021’de, 2019-1-BG01-KA202-062584 “İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dönüşümü – Bina
ve Enerji Verimliliği için Yenilikçi Malzemeler” (BEE-VET) projesi kapsamında Bulgaristan, Türkiye ve
Slovakya’dan 140’tan fazla katılımcıyla 3 atölye çalışması başarıyla gerçekleştirildi. Erasmus +
Programı tarafından finanse edilen, Ana Eylem 2 Yenilik için İşbirliği ve mesleki eğitim ve öğretimde iyi
uygulamaların değişimi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıların amacı, BEE VET Digital Araç Setinin 1. versiyonunu
sunmaktı ve ürünün kalitesini, uygulanabilirliğini ve daha fazla iyileştirme gerektirip, gerektirmediğini
tespit etmekti. Etkinliklere mesleki eğitim öğretmenleri, mesleki eğitim sektöründeki dış paydaşlar,
eğitim sektörü temsilcileri ve BEE VET ortakları katıldı.

Çalıştaylardan toplanan geri bildirimler, katılımcıların Dijital Araç Seti ile çalışmaktan keyif aldıklarını ve
onu çok yararlı, etkileşimli ve onu kullanan öğrencilerin yaşına uygun olarak geliştirildiğini
düşünmektedirler. Ankete göre, Araç Setinin içerikleri verimli bir şekilde sunulmuştur. Doldurulan
anketleri incelediğimizde katılımcıların %75’inden fazlasının teorik bilgileri onayladığını ve çıktının
tasarımı ve ilginç, kullanışlı olduğunu düşünmektedirler. Genel sonuç 5 üzerinden 4,5’tir (veriler,
katılımcılardan alınan anketlere dayalı olarak toplanmış ve özetlenmiştir). Yapılan görüşmelerde inşaat
için sürdürülebilir, enerji verimliliğine uygun ve teknolojilerin kullanımı açısından faydalı konuların da
olduğu belirtilmiştir.
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5 dildeki sözlükü, Mesleki Eğitim öğrencilerine BEE VET Dijital Araç
Setini kullanırken yardımcı olacaktır

BEE VET Dijital Araç Setinin 11 başlıktaki terimlerini içeren 5 dildeki sözlüğü artık BEE VET proje web
sitesinde mevcuttur. Sözlük, inşaat ve enerji verimliliği sektörlerinde İngilizce, Bulgarca, Almanca,
Türkçe ve Slovakça’ya çevrilmiş 400’den fazla kelime ve terim içermektedir.

Ücretsiz sözlük, 5 farklı dilde önemli terimlerle ilgili bilgilerini gelişletebildikleri için, öğrenmek veya
pratik yapmak için Araç Setini kullanan öğrenciler için çok uygundur. Örneğin, Türkiye’den bir öğrenci
sözlüğü kullanarak ısı yalıtımı konusunda daha fazla bilgi edinebilir ve ayrıca Almanca’daki sözcük
bilgisini geliştirebilir.
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Graz’da Yaklaşan Müşterek Personel Eğitimi

FH JOANNEUM, “İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dönüşümü – Bina ve Enerji Verimliliği için
Yenilikçi Malzemeler” (BEE-VET) proje ortağı ülkelerinden katılımcılar için Avusturya’da ortak personel
eğitimi için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Katılımcılar, yenilikçi öğretme ve öğrenme uygulamalarına ilişkin yöntemleri öğrenme fırsatını bulacak
ve Avusturya Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemi hakkında genel bir bilgi edinecektir. E-eğitim
kurslarının geliştirilmesindeki deneyimler hakkında bilgiler paylaşılacak, deneyim alışverişi ve ayrıca
Avusturya’daki Mesleki Eğitim öğretmenlerinin devam eden ve ek yeterlilikleri paylaşılacaktır. Ayrıca
yenilikçi inşaat malzemeleri ve teknolojileri hakkında bir sunum alacaklardır.

Ortak personel eğitimi, projenin hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Sadece hedef grup
temsilcilerine birinci elden deneyim kazanmaları için paha biçilmez bir şans sağlamakla kalmayacaktıe.
Ancak, daha sonra ulusal düzeydeki diğer öğretmenlere aktarılacak olan pratik becerilerin ve
yeterliliklerin yükseltilmesine de yardımcı olacaktır.
 
Eğitimden elde edilen sonuçlar, yaygınlaştırma konferansında ve konsorsiyum ortaklarımızın üyesi
olduğu yerel ağlarda sunulacaktır. Styria’ya hoş geldiniz.
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Bölgesel Bilgi Günleri tüm hızıyla devam ediyor

2019-1-BG01-KA202-062584 “İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dönüşümü – Bina ve Enerji
Verimliliği için Yenilikçi Malzemeler” (BEE-VET) projesinin Türk ortağı – Ortaköy 80.Yıl Mesleki Eğitim
Merkezi birkaç Bölgesel BİLGİ Günü düzenledi ve bölgeden VET sektöründe 30’dan fazla yetişkine
proje BEE VET’i sundu.

Ortaköy MTAL, paydaşlar ile devam eden işbirlikleri ve ürünler hakkında birbirlerini bilgilendirmek için
protokol imzaladı. BEE VET projesi, sadece iş birliği töreninde değil, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
adına düzenlenen bölgesel BİLGİ Günleri’nde de paydaşlarla paylaşılan konulardan biri oldu.
 
Ortaköy 80.Yıl MTAL’de düzenlenen Bölgesel Bilgilendirme Günleri’nde inşaat projeleri de sunuldu.
Bunlardan biri güvenlik kabininin inşasıydı – öğrenciler ve öğretmenler pratik testler yaptılar (BEE VET
pratik test aşamasının yardımıyla) ve MEÖ öğrencileri tarafından inşa edildi.
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AB sürdürülebilir enerji ödüllerinin kazananları açıklandı

25-28 Ekim 2021 tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirilen AB Sürdürülebilir Enerji Haftası’nın
(EUSEW) bu yılki ilk resmi etkinliğinde, Avrupa’nın en iyi beş temiz enerji projesi ve lideri kategorilerde
ödül aldı: Katılım, İnovasyon, Enerjide Kadın, Genç Enerji Öncü ve Vatandaş Ödülü. Katılım ve
Yenilikçilik kategorilerinde kazananlar uzman bir jüri tarafından, diğerleri ise 12 binin üzerinde oyla halk
tarafından belirlendi.

AB Enerji Komiseri Simson, kazanan 5 kişi hakkında şunları söyledi:

“Bugün tanınan projeler ve bireyler, yalnızca Avrupa’nın enerji ortamını dönüştürmede
lider olmakla kalmıyor, aynı zamanda rol modelleri. Çalışmaları, Avrupa Yeşil
Anlaşmasını gerçeğe dönüştürmek için vatandaş katılımının öneminin bir kanıtıdır.
Sahada eylemi destekleyen politika araçları geliştirmek için çok çalışıyoruz ve bu algının
iş başında olduğunu görmek gerçekten ilham verici.” 

Taahhüt ödülü, Macaristan’daki vatandaşları enerji tasarrufu yapmaya teşvik eden ve vatandaşları
daha yeşil ve çevre dostu enerji kullanım alışkanlıklarına uyum sağlamaya ve uygulamaya teşvik eden
ve motive eden faaliyetleri takdir eden program nedeniyle Energy Neighbourhoods’a verildi.

LIFE-DIADEME, temiz enerji geçişine yönelik yenilikçi bir yol gösteren AB tarafından finanse edilen
faaliyetleri takdir ediyor ve emisyonları azaltan ve yaya güvenliğini artıran kamu aydınlatma şeması
nedeniyle Yenilikçilik ödülünü kazandı.

Enerjide Kadın ödülü, iklim planlamasındaki liderliği nedeniyle Frederikshavn Belediye Başkanı Brigit
Hansen’e verildi ve Avrupa’da temiz enerji geçişinde ilerlemeye yardımcı olurken, Avrupa enerji iklimi
hedeflerine katkıda bulunan kadınların öncülük ettiği faaliyetleri ödüllendirdi.

Genç Enerji Öncü ödülünü, güneş enerjisi mülkiyetinin demokratikleşmesine yaptığı katkılardan dolayı
Filip Koprčina kazandı. Ödül, Avrupa’da temiz enerjiye geçişe yardımcı olan ve diğerlerini harekete
geçmeye teşvik eden gençlerin (35 yaş altı) yürüttüğü faaliyetlere verilmektedir.

Bu yıl halk, RenOnBill’in yenileme alımını artırmak için finansal kurumları ve kamu hizmetlerini bir
araya getirdiği için Vatandaş Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödül, Avrupa’nın enerji ortamını yeniden
icat etmenin yollarını yenilemek için çalışan girişimleri ve bireyleri tanımaktadır. Katılım ve İnovasyon
kategorilerinde toplam 6 proje yarıştı ve ödüle layık görüldü.

Daha fazlabilgi için: https://ec.europa.eu/info/news/winners-eu-sustainable-energy-
awardsannounced-2021-oct-26_en 
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Sürdürülebilir inşaat nedir ve neden önemlidir?

Sürdürülebilir inşaat, yeni yapılar inşa ederken kullanılan malzemelerin yenilenebilir ve geri
dönüştürülebilir olmasının yanı sıra süreç boyunca enerji tüketimini ve israfı azalttığını ifade eder. Bu
tür inşaatların temel amacı, endüstrinin çevre üzerindeki etkisini azaltmaktır.

Ancak, bina tamamlandığında sürdürülebilir inşaat bitmez. Binanın ömrü boyunca çevre üzerinde
minimum bir etkiye sahip olması gerekir, bu da tasarımın kendisinin binanın çevresi üzerinde olumlu
unsurlara ve etkiye sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Sürdürülebilir inşaat çok önemlidir çünkü inşaat endüstrisinin kendisi çevre üzerinde büyük bir olumsuz
etkiye sahipken, sürdürülebilir inşaat çevreyi çok fazla etkilemeyen sürdürülebilir malzemeler kullanır.
Aynı zamanda, ahşap (uygun bir yaşam alanı sağlayabilen ormanlardan), sürdürülebilir beton,
alternatif tuğla malzemeleri ve hatta plastik gibi malzemeleri kullanırken süreç sırasında yenilenebilir
enerji kullanmayı amaçlamaktadır.

Elbette sürdürülebilir yapıyı benimsemenin bazı zorlukları vardır. Bu bir gecede olan bir süreç değildir
ve buradaki asıl zorluk maliyettir. Maliyetler ve karşılanabilirlik çoğu inşaat firması için büyük bir zorluk
teşkil etmektedir. Ancak, sürdürülebilir yapıyı benimsemenin birçok faydası vardır. Bunlardan biri, yeşil
binaların geleneksel binalara göre %7’lik bir değer artışı talep ettiğini belirten bir araştırma ile
kanıtlanmış, daha değerli bir binadır. Sürdürülebilir inşaatı benimseyen ve benzer fiyatlara sahip olan
veri araştırmaları, müşterilerin %91’inin iyi bir amacı destekleyen bir şirkete geçme olasılığının daha
yüksek olduğunu göstermektedir (bu durumda şantiyelerden kaynaklanan çevre üzerindeki olumsuz
etkiyi azaltıyor). Ayrıca başka bir araştırma, yeşil binaların daha düşük işletme maliyetlerine sahip
olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir teknolojilerin ve malzemelerin kullanımı, atık yönetiminde
büyük tasarruf sağlarken kendi başına atık yönetim şirketi tarafından talep edilen ücretleri de
azaltacaktır.

Daha fazla bilgi için: https://www.british-assessment.co.uk/insights/what-is-sustainable-construction-
and-why-is-it-important/ 
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Sevgili okuyucular,

BEE VET'in haber bülteninin dördüncüsü olan sonbahar sayısına hoş geldiniz.

Bu sayımızda, "İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretimin Dönüşümü - İnşaat ve enerji verimliliği için yenilikçi
malzemeler" projesi kapsamındaki en son etkinlikleri, AB'nin yenilenebilir enerji ve verimli enerji
kullanımına adanmış en büyük yıllık etkinliği olan AB Sürdürülebilir Enerji Haftası hakkında ilginç
haberler ve çok daha fazlası. Bizi izlemeye devam edin!

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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