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Çevresel sürdürülebilirlik için eğitimde Erasmus+ projeleri 15 vaka
çalışmasını öne çıkarıyor

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve konsorsiyum (Unternehmensberatung (Avusturya),
Danimarka Teknoloji Enstitüsü (Danimarka) ve Ecorys Europe’dan oluşan) tarafından uygulanan bir
araştırma projesi, farklı proje koordinatörleri, ortaklar ve bireysel görüşmeler yoluyla 15 vaka
çalışmasını sergilemek için en iyi uygulama örneği 120 Erasmus+ projesinin çalışmalarının
incelenmesiyle yürütülmüştür.

Özetlenen 15 vaka, ulusötesi ortakların projelerdeki çalışmalarını ve küresel endişe olan çevresel
sürdürülebilirlik ve çevresel zorluklar için ortak Avrupa hedefi doğrultusunda çalışmaları
göstermektedir.

Rapor, projelerde kullanılan yenilikçi materyalleri ve yaklaşımları, ortak çabalarından yerel düzeydeki
takipleri de vurgulamaktadır.

2014 yılından bu yana çeşitli yenilikçi, disiplinler arası ve uygulamalı yaklaşımlarla çevresel
sürdürülebilirliğe yönelik binlerce proje gerçekleştirilmiştir.

BEE-VET Projesi ayrıca MEÖ’de yeni yaklaşımlar sunmayı ve çevresel sürdürülebilirlikte en önemli
öncelik olan enerji verimliliği ve ilgili konular hakkında farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

BEE-VET projesi kapsamında geliştirilen ürünler, inşaat sektöründeki gençlerin ve öğrencilerin
çevresel zorluklar ve çözümler konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır.
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2030 yılına kadar AB’nin iklim açısından nötr ve akıllı şehirler
misyonu için 100 şehir

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden 100 şehir ve asosiye ülkelerden 12 diğer şehir, AB’nin 2030 yılına
kadar 100 iklim nötr ve akıllı şehir misyonuna katılmaya karar verdi.

Misyon, araştırma ve inovasyon için Horizon Avrupa programı aracılığıyla finanse ediliyor ve araştırma
ve yeniliklere başlamak için 2022’den 2023’e kadar olan dönemi kapsayacak 360 milyon Euro ile
fonlanıyor. Araştırma ve yenilik girişimi, Avrupa vatandaşlarının yaşam alanlarının %75’ini oluşturan
kentsel alanlarda temiz hareketliliğin, enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve artırılmasına ve CO2
emisyonlarının azaltılmasına yöneliktir.

Yenilik ve araştırma sürecinde ve ayrıca vatandaşların katılımında katılımcı şehirler arasında uygulama
alışverişi, teknik bilgi ve destek için ağ oluşturma fırsatları sağlayan NetZeroCities misyon platformu
yardımıyla ek finansman mümkün olacaktır.

Bu misyon, Horizon Europe programı için bir yenilik olmakla birlikte Yeşil Mutabakat, Dijital Çağa
Uygun Avrupa, İnsanlar İçin Çalışan Bir Ekonomi, Avrupa’nın Kanseri Yenme Planı ve Yeni Avrupa
Bauhaus gibi Avrupa Komisyonu’nun önceliklerini desteklemektedir.

Misyona katılım yönündeki oluşum, 377 şehrin katılım için başvurduğu 2021’in sonunda başladı. Süreç
bağımsız uzmanlar tarafından ve Komisyon’un coğrafi denge ve büyüklük, etki ve yenilikçi fikirler
açısından çeşitli şehirlere ilişkin ek kriterleri tarafından değerlendirildi. Seçilen 100 şehir, bugün AB
nüfusunun %12’sini temsil etmektedir.

Programın sonraki adımlarında şehirler, enerji, binalar ve atık yönetimi ve ulaşım gibi sektörlerde iklim
nötrlüğü için genel bir plan ve strateji içermesi gereken iklim şehri sözleşmeleri geliştirmeyi
hedeflemektedir. Süreç vatandaşların, özel sektördeki araştırma kuruluşlarının yanı sıra AB ile yakın
işbirliği içinde olan ulusal ve bölgesel yetkililerin katılımını içermesi beklenmektedir.
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Avrupa’nın kapsayıcılık ve çeşitlilik başkentleri

28 Nisan’da Avrupa Komisyonu, “Avrupa Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkentleri Ödülleri”ni kazanan
şehirlerini açıkladı.
 
Ödül hakkında:
 
Avrupa’nın kapsayıcılık ve çeşitlilik başkentleri ödülü, Avrupa Birliği genelinde ırk veya etnik köken,
cinsiyet, din ve inanç, engellilik, yaş, LGBTIQ kimliği açısından daha çeşitli ve kapsayıcı olan daha adil
toplumların inşasını destekleyen farklı kasaba, şehir ve bölgelere yöneliktir.
 
Ödül, Komisyonun Eşitlik Birliği stratejisinin bir parçası ve AB’nin 2020-2025 Irkçılık Karşıtı Eylem
Planı’na da atıfla veriliyor.
 
Katılımcılar:
 
Üye devletlerin her yerinden yerel otoriteler, 50.000’den az nüfusa sahip yerel yönetimler ve
50.000’den fazla nüfusa sahip yerel yönetimler olarak iki ana ödül kategorisinde başvuruda bulundu.
Ayrıca, “Roman Topluluğunun Dahil Edilmesine Yönelik Kapsamlı Plan”a atıfla Roman topluluğuna
yönelik üçüncü bir özel kategori eklendi.
 
Kazananlar:
 
Ödülün sahipleri 5 üye ülke arasından seçildi. Hırvatistan, Almanya, Romanya, İspanya ve İsveç.
Etkileri ve ayrımcılığa maruz kalan kişilerin katılımı da dâhil olmak üzere farklı kriterlere göre uzman bir
jüri tarafından kazananlar seçilmiş ve değerlendirilmiştir.
 
“50 000’den az nüfusa sahip yerel yönetimler” kategorisinin birincileri Köln (Almanya), ardından
Göteborg (İsveç) ve Barselona (İspanya) oldu.
 
“50 000’den fazla sakini olan yerel yönetimler”de seçilen kazananlar Koprivnica (Hırvatistan),
Ingelheim am Rhein (Almanya) ve Antequera (İspanya).
 
Endülüs (İspanya), Göteborg (İsveç) ve Grădinari (Romanya), Roman topluluğunun günümüz
toplumlarına dahil edilmesi ve entegrasyonu konusunda üçüncü özel kategorinin kazananları oldu.
 
Kazananlar 28 Nisan 2022’de eşitlikten sorumlu komisyon üyesi Helena Dalli’nin yaptığı özel bir ödül
töreninde açıklandı:
 
İlk Avrupa Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkentleri Ödülü’nü kazananların yanı sıra Avrupa
Komisyonu’nun çeşitliliği teşvik etme ve destekleme çağrısına yanıt veren 82 yerel yönetimin hepsini
tebrik ederiz. Bugün, bu yerel yetkililer, birlikte eşitliği ve çeşitliliği nasıl koruyabileceğimizi ve herkes
için kapsayıcı olmaya nasıl çalışabileceğimizi mümkün olan en iyi şekilde gösterdiler.”
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2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası

16-20 Mayıs tarihlerinde Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’nın altıncısı tüm Avrupa’da kutlandı. Bu yılın
Mesleki Eğitim ve Öğretim Haftası’nın teması, Yeşil Mutabakat olarak da bilinen Avrupa
Komisyonu’nun 2050 yılına kadar karbon nötr AB planı ve  Mesleki Eğitim ve Öğretimdi.
 
Beceriler haftasında, Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki (MEÖ) uygulamaları yerel, bölgesel veya ulusal
kuruluşlar ve diğer Mesleki Eğitim ve Öğretim ortaklarının etkinlikleri ile kutlandı.
 
Etkinliklere katılan öğretmenler, öğrenciler, kuruluşlar ve eğitmenler MEÖ’nün tüm farklı yönlerini ve
sağlayabileceği tüm faydaları sergilediler.
 
16-20 Mayıs haftasındaki katılımcı etkinliklerden bazıları, Fikri mülkiyet hakları – Avrupa kültür mirası
ve kültür turizmi için mesleki eğitim, KOBİ’ler ve gençler için eğitimleri daha çekici hale getirme ve
Mesleki Erasmus + Projeleri gibi konuları içeriyordu.
 
Mesleki Eğitim ve Öğretime bağlılık, okullar, kuruluşlar ve diğer Mesleki Eğitim ve Öğretim paydaşları
tarafından en iyi uygulamaları tanıyan Mesleki Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Ödülleri ile kutlandı.
 
Bu yılın kazananları arasında iki Erasmus+ projesi vardı.
 
STIFTELSENPRO NATURA (İsveç) tarafından yürütülen  “Yaşlı ağaç yönetimi becerileri sertifikası
(VETcert)” projesi, yeşil geçiş ödülü için yenilikçi müfredat kategorisinde ödülün sahibi oldu. VETcert’in
yedi ülkeden 10 ortağı vardır ve VETcert sertifikasyon süreci halihazırda Avusturya, Belçika,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti,
İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’tan profesyonelleri sertifikalandırdı.
 
Dezavantajlı geçmişlerden gelen gençler için Öğrenme şansları ödülü, “En dezavantajlı durumdakiler
için kapsayıcılık ve eşit şanslar için çalışma” projesi uygulamaları ile İspanya’dan ALMIBILBAO SAL’a
gitti. İspanya, Malta ve Portekiz’de gerçekleştirilen girişim, son birkaç yılda ortaya çıkan ihtiyaca hitap
ederek , gençlerin davranışlarını iyileştiren faaliyetlerin bulunmasına ve uygulanmasına odaklanıyor.
 
Proje ekibi, “Erasmus+ sayesinde, uluslararasılaşmanın, en dezavantajlı öğrencilere çalışmaları
konusunda hevesli olmaları için ilham veren bir motivasyon merkez üssü haline gelebileceğini gördük”
dedi.
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Baumit, 2022 Avrupa en güzel cephesini sunar

Avrupa’nın en güzel cepheleri için düzenlenen ödül töreninde en prestijli mimarlar ve inşaat şirketleri
canlı olarak eğlendi.
 
Baumit, Valencia’da beşinci kez “Baumit Life Challenge Ödülü”nü sundu. 19 Mayıs’ta uluslararası bir
jüri, Baumit Cephe 2022’yi seçti.
 
Değerlendirmede tasarım, görünüm ve işçiliğin yanı sıra sürdürülebilirlik ve kaynak tasarrufu sağlayan
yapı malzemelerinin kullanımı gibi diğer kriterler de dikkate alındı.
 
Kazanan proje “Cukrana Galerisi”, eski ve kullanılmayan bir sanayi binasının, iyi düşünülmüş bir
planlama ve renovasyonla nasıl yeni bir yaşama dönüştüğünün  ve tamamen yeni bir kullanıma
sunulduğunun en iyi örneğidir.
 
Derinlemesine müzakereden sonra, 13 uluslararası jüri üyesi, mevcut altı kategoriden daha fazla
kazanana karar verdi: Tek Aile Evi, Çok Aileli Ev, Termal Yenileme, Tarihi Yenileme, Dokuyla
Sersemletilmiş ve Konut Dışı.
 
Dört ülkenin daha kutlama nedenleri vardı. Avusturya, Friedensburg Schlaining projesiyle Tarihi
Renovasyon kategorisinde ve “Live in the Green_Joseph Lister Street” ile Dokuyla Sersemletilmiş
kategorisinde ödül aldı. Almanya, Termal Yenileme ve Konut Dışı kategorilerindeki zafere sevindi. İlk
kez, uzman jüri projenin İrlanda’da Tek Aile Evi kategorisinde ödüle değer olup olmadığına karar verdi.
Ev sahibi ülke İspanya, Madrid’den bir proje ile Çok Aileli Ev kategorisini kazanmayı başardı.
 
Baumit Group CEO’su ve başlatıcı Robert Schmid büyük bir mutlulukla  şunları belirtmiştir:“Gıptayla
bakılan bir uluslararası etkinlik haline gelen bu etkinlik, tüm Avrupa Baumit ülkelerini halka en güzel
cephelerini sergilemeye davet ederek 2014 yılında başladı. Artık her iki yılda bir Life Challenge
Award’da hayal gücü ve işçiliğin mükemmel simbiyozunun neler başardığını ve yenilikçi malzemeler,
yapılar, şekiller ve renklerin birleşiminden nasıl büyüleyici cephelerin yaratıldığını görüyoruz.”
 
2022 Yılının Avrupa Cephesi: Bir bakışta kazanan projeler
 
•  Genel kazanan: Çukurana Galerisi, Slovenya
•  Altı kategori kazananları:
•  Tek Aile Evi: Connemarra II Evi, İrlanda
•  Çoklu Aile Evi: LaScalA, İspanya
•  Konut dışı: Bavyera Koleji Augsburg, Almanya
•  Tarihi Yenileme: Friedensburg Schlaining, Avusturya
•  Termal Yenileme: Volkach Kapsamlı Okulu, Almanya
• Dokuyla Sersemletilmiş: Live in the Green_Joseph Lister Street, Austria
 
Baumit International 1988 yılında kurulmuştur ve Avrupa’nın önde gelen yapı malzemeleri
üreticilerinden biridir. Baumit, Orta Avrupa’da dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemleri (ETICS) ve
cephe kaplamaları üretiminde lider bir şirkettir. Baumit, her yıl en yüksek kalitede 40 milyon
metrekareden fazla termal yenileme üretmektedir.
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Baumit Beton hepsi bir arada- yeni çevreci bir ürün

İnşaat atıklarının normal çöp kutularına atılması yasak olduğundan ve sıkı bir şekilde
düzenlendiğinden, ev onarımı yapan herkes inşaat atıkları ve bertarafı ile ilgili zorluklarla karşı karşıya
kalmıştır. Ayrıca, büyük inşaat sahaları, ulaşım, insanların katılımı ve inşaat atıklarının daha karmaşık
düzenlenmesi gibi aynı problemle karşı karşıyadır. Taşıma, özel ekipman gerektirir ve bu da
karbondioksit emisyonları üretir. İnşaat atıklarının düzensiz depolama sahalarında bertaraf edilmesi
büyük para cezaları riski taşır.
 
Sağlıklı bir yaşam tarzının öncüsü olarak Baumit, inşaat atıkları bertaraf sorununu göz önünde
bulundurarak, işlenmesinde ambalaj atığı bırakmayan bir dizi ürünün üretimine başlamıştır.
 
Geliştirilen ürünlerden biri, su ile karıştırıldığında içinde çözünen, selüloz liflerinden yapılmış torbalarda
fabrikada hazırlanmış kuru bir karışım olan BETON ALL IN betondur. Bu yeni ürünle, inşaat sürecini
canlandırırken ve ulaşım, insanların katılımı vb. diğer maliyetlerden kaçınırken inşaat atıkları önemli
ölçüde azaltılabilir.

 

 

BEE VET 
İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretim

Dönüşümü 2019-1-BG01-KA202-062584

Bülten 5 - Haziran 2022 r.
Sevgili okuyucular,

BEE VET ekibinin sizi Brüksel'den Valensiya'ya kadar tüm Avrupa'yı kapsayan bir geziye davet ettiği en
son haber bültenimize hoş geldiniz.  Yapı ve enerji verimliliği sektörünün en ilginç haberlerini sizler için
hazırladık.

Avrupa'nın kapsayıcılık ve çeşitlilik ödülleri, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası, Avrupa'nın en güzel
cephe düzenlemesi ve daha pek çok şey hakkında bilgi edinmek için okumanızı şiddetle tavsiye
ediyoruz.

Keyifli okumalar dileriz!

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

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

 

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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