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Uluslararası BEE-VET Konferansı

RAABE Bulgaristan ve BEE-VET proje ortaklığı, proje kapsamındaki son yaygınlaştırma etkinliği olan
uluslararası bir konferans düzenlemektedir.

Etkinlik 7 Ekim 2022 tarihinde  131, Maria Luiza Bulv., Sofya, Bulgaristan adresindeki RAMADA Sofia
City Centre’da gerçekleştirilecektir.

Konferans sırasında, farklı ülkelerden gelen konuşmacılarla iş dünyasının ihtiyaçlarıyla ilgili olarak
eğitimdeki modern sorunları öğrenmek ve tartışmak, ayrıca meslektaşlarınız ve uzmanlarla tanışmak,
ağ kurmak ve deneyim alışverişinde bulunmak için olağanüstü bir fırsata sahip olacaksınız.

Etkinliğe katılım ücretsizdir, ancak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

🔗 Programa göz atarak ve etkinliğin özel sayfasından katılım için kayıt olabilirsiniz!
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BEE-VET Projesi çıktılarının değerlendirilmesi için odak grup
görüşmeleri

Haziran 2022’de BEE-VET projesinin çıktılarını değerlendirmek üzere bir dizi odak grup görüşmesi
gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan, Slovakya ve Türkiye’den yaklaşık 60 mesleki eğitim öğretmeni ve eğitmeni BEE-VET
Öğretmen El Kitabı’nın değerlendirilmesine katılmıştır.

Mesleki Eğitim ve Öğretim alanındaki ulusal ve yerel makamlardan yetkililerin yanı sıra Avusturya,
Bulgaristan ve Türkiye’den inşaat alanındaki akademi, özel şirket, şube ve meslek birliklerinin
temsilcileri, ortaöğretim mesleki eğitim ve öğretim müfredatının iyileştirilmesine yönelik konsept – Yeşil
İnşaat ve Enerji Verimliliğine Doğru – ile ilgili tartışmalara katılmışlardır. Konseptin Slovakya’dan
paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Odak grup tartışmalarına katılanların çoğunluğu sunulan proje ürünlerini olumlu değerlendirmiş ve
yayınlara son halini verirken dikkate alacağımız değerli yorum ve önerilerle katkıda bulunmuşlardır.

BEE-VET proje ekibi, tartışmalara katılan tüm katılımcılara teşekkür etmektedir!
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2022 Erasmus Günleri

Bu sene, 13-15 Ekim tarihleri arasında geçmiş, mevcut veya gelecekteki Erasmus+ programının
yararlanıcıları, eğitim, spor ve gençliği desteklerken programla ilgili deneyimlerini anma fırsatı
bulabilirler.
 
Erasmus Günleri, Erasmus+ programının gelişimini kutlamakta ve desteklemekte ve sunabileceği
fayda ve fırsatları sergilemektedir. Erasmus Günleri 2017 yılından itibaren her yıl farklı AB ülkelerinde
ve AB üyesi olmayan ülkelerde birçok etkinlikle kutlanmaktadır.
 
2022 yılında, 3 gün boyunca, birçok ülkede Avrupa değerleri ve hareketliliğin faydaları tanıtılacak ve
kutlanacaktır. Etkinlikler, Avrupa Gençlik Yılı ve Erasmus+’ın 35. yıldönümüne uygun olarak
düzenlenecektir.
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REPowerEU: Avrupa için karşılanabilir, güvenli ve sürdürülebilir
enerji

REPowerEU nedir?
 
2022 itibariyle Avrupalıların %85’i AB’nin Rus gazı ve petrolüne olan bağımlılığını azaltmasını ve
Birliğin birlikte hareket ederek Ukrayna’yı desteklemesi ve kendi enerji bağımsızlığını elde etmesi
gerektiğini düşünmektedir.
 
Yeni jeopolitik gerçeklik ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ışığında, Avrupa Komisyonu’nun 2030’dan önce
Avrupa’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma planı REPowerEU, temiz enerjinin çeşitlendirilmesi,
tasarrufu ve hızlandırılmasına yönelik yeni tedbirler sunmaktadır.
 
Önlemler
 
Temiz enerji üretmek ve AB’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için daha hızlı elektrifikasyon,
sanayi ve kamu sektöründe fosil yakıtların yenilenebilir enerjilerle değiştirilmesi gerekmektedir.
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuz ve daha temiz enerji ürettiği ve enerji ithalatına olan
ihtiyacı azalttığı kanıtlanmıştır. Buna bağlı olarak Avrupa Komisyonu, Birliğin 2030 yılı için yenilenebilir
enerji hedefini %40’tan %45’e çıkarmayı teklif etmiştir. REPowerEU Planı, enerji üretim kapasitelerini
de 2030 yılına kadar 1,236 GW’a çıkaracaktır. Planın bir başka bölümü de fotovoltaik enerji alanında
AB’nin Güneş Stratejisinin güçlendirilmesini öngörüyor.
 
Sanayi için, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasında, endüstriyel süreçlerde kömür, petrol ve gaz
kullanımının değiştirilmesi veya azaltılması esastır. Daha temiz enerji kaynaklarına geçiş, Avrupa
sanayisinin rekabet gücünü ve teknolojik gelişimini güçlendirecektir.
 
Enerji kullanımını azaltmanın diğer bir yolu da en güvenli, en ucuz ve en temiz yöntem olan enerji
tasarrufu yapmaktır. Bu aynı zamanda en kolay yöntemdir çünkü herkes günlük , bireysel hareketleri ile
bu sürece dahil olabilir. Bu sadece çevre için değil bizim için de  enerji faturalarımızı azaltmak, daha
dirençli bir ekonomiye yardımcı olmak ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş yapmak gibi olumlu sonuçlar
doğurur. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen enerji tasarrufuna yönelik diğer bazı tedbirler
arasında ısınma sıcaklıklarının düşürülmesi, ev aletlerinin daha verimli kullanılması, daha ekonomik
araç kullanımı, daha fazla toplu taşıma ve aktif hareketliliğe geçiş ve ışıkların kapatılması yer
almaktadır.
 
REPowerEU Planı ve uygulaması esas olarak AB üye devletlerinin Kurtarma ve Dayanıklılık Planlarına
REPowerEU bölümlerini eklemek zorunda oldukları Kurtarma ve Dayanıklılık Aracı yoluyla finanse
edilmektedir.
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Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi 2022: Genel ilerlemeye rağmen
dijital beceriler, KOBİ’ler ve 5G ağları geride kaldı

Avrupa Komisyonu 28 Temmuz 2022 tarihinde üye devletlerin dijitalleşme alanındaki ilerlemelerine
ilişkin Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi sonuçlarını yayınladı.
 
Eurostat verilerine dayanan yıllık DESI (Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi), Avrupa Birliği üye
devletlerinin dijital ekonomi ve topluma yönelik ilerlemelerini ölçmekte ve Avrupa Sömestri’ndeki dijital
unsurları analiz etmektedir.
 
Bu yılın sonuçları üye ülkeler arasında genel bir ilerleme olduğunu ancak yapay zeka (AI) ve Büyük
Veri gibi kilit dijital teknolojilerin benimsenmesinin düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.
Sıralamada en üstte yer alan ülkeler Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve İsveç olsa da yapay zeka ve
Büyük Veri gibi teknolojilerin benimsenmesi hala %30’luk hedefin altında kalmaktadır. Buna rağmen,
alınan neticeler olumlu bir sonuca işaret ediyor: üye devletler dijitalleşmelerini daha da geliştiriyor ve
hızlandırıyor. Polonya, Yunanistan ve İtalya verileri bunu göstermektedir.
 
DESI tarafından yapılan bir başka açıklama ise 16-74 yaş arası Avrupa vatandaşlarının sadece
%54’ünün temel dijital becerilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu oran, Birliğin 2030 yılına kadar
%80 olarak öngördüğü Dijital On Yıl hedefinin çok uzağında olduğu gibi, AB’deki 9 milyon olan BİT
uzmanı sayısı da 2030 yılına kadar 20 milyon uzman hedefinin gerisinde kalmaktadır.
 
Bir başka veri de son yıllarda COVID – 19 salgını nedeniyle dijital teknolojilerin ve çözümlerin
kullanımının önemli ölçüde arttığını göstermektedir (örneğin bulut bilişim kullanımı %34 artmıştır).
Bununla birlikte, Avrupa KOBİ’lerinin sadece %55’i temel düzeyde dijitalleşmeye sahipken, 2030 hedefi
%90’dır.
 
Avrupa Birliği genelinde dijitalleşmenin hız kazanması, Birliğin dayanıklılığını arttırmakta ve dışa
bağımlılıkları azaltmaktadır. Üye devletlerin Kurtarma ve Dayanıklılık planlarına ayırdıkları fonların
yaklaşık %26’sı dijital dönüşüm ve gelişmelere ayrılmıştır.
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Enerji verimli evler için yeni NSW politikası

Ağustos 2022’nin sonunda, Avustralya’da Yeni Güney Galler’in (NSW) net sıfır emisyona ulaşmasına
yardımcı olmak için sürdürülebilir binalar ve eyalet çevre planlamasına yönelik , binaların enerji
verimliliğini ve konforunu da arttıran , yeni bir politika uygulamaya konuldu.
 
Yeni Güney Galler Enerji Bakanı Matt Kean’e göre, bu yeni politika yeni standartlar getirmekte ve
evlerin tasarım ve yalıtımının iyileştirilmesi yoluyla hane halkının enerji faturalarının azaltılmasını
öngörmektedir.
 
Kean şunları söyledi:
 
‘Sidney banliyölerindeki yeni yüksek apartmanlarda yaşayan insanlar yılda 150 dolara kadar tasarruf
ederken, Batı Sidney’deki yeni ev sahipleri yılda 720 dolar ve bölgesel topluluklarımız yılda 970 dolara
kadar bir azalma görecek’. Bakanın sözlerine göre, ‘NSW ayrıca yeni ofisler ve oteller için enerji
verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında türünün ilk örneği olan bu politika ile çıtayı yükseltiyor’.
 
Bu arada Yeni Güney Galler Planlama ve Evlerden Sorumlu Bakanı Anthony Roberts, uygulamaya
konulan politikanın daha sürdürülebilir ve enerji verimli yaşanabilir binalar yaratılması için yeni kriterler
ve standartlar getirdiğini söyledi. Bu standartlar binanın enerji, su ve termal performansını içermektedir.
Tüm yeni gereklilikler, bir binanın inşa edilmesi sürecinde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını
ölçebilen çevrimiçi Bina Sürdürülebilirlik Endeksi (BASIX) aracında görülebilir.
 
Roberts ayrıca, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşırken 260.000 ton CO2 tasarrufu sağlayarak
emisyonları azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

 

 

BEE VET 
İnşaatta Mesleki Eğitim ve Öğretim

Dönüşümü 2019-1-BG01-KA202-062584

Bülten 6 - Eylül 2022 r.
Sevgili okuyucular,

Enerji verimliliği ve dijital dönüşüm konusundaki en güncel gelişmeleri içeren BEE-VET bültenimizin bir
sonraki sayısını sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

AB'de dijitalleşme üzerine yeni bir araştırmanın sonuçlarının yanı sıra en gelişmiş ekonomilerden en iyi
uygulamalar ve politikalar hakkında bilgi edinebileceksiniz.

BEE-VET projesi ve Erasmus+ programı kapsamındaki diğer girişimler kapsamındaki geçmiş ve gelecek
etkinlikler hakkında bizi izlemeye devam edin ve güncel kalın.

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.

 

 

https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/conference/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://beevet.eu/tr/uluslararasi-bee-vet-konferansi/
https://beevet.eu/tr/bee-vet-projesi-ciktilarinin-degerlendirilmesi-icin-odak-grup-gorusmeleri/
https://beevet.eu/tr/2022-erasmus-gunleri/
https://beevet.eu/tr/repowereu-avrupa-icin-karsilanabilir-guvenli-ve-surdurulebilir-enerji/
https://beevet.eu/tr/dijital-ekonomi-ve-toplum-endeksi-2022-genel-ilerlemeye-ragmen-dijital-beceriler-kobiler-ve-5g-aglari-geride-kaldi/
https://beevet.eu/tr/enerji-verimli-evler-icin-yeni-nsw-politikasi/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://beevet.eu/

