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Prvá verzia návrhu BEE-VET Digitálnych nástrojov je pripravenáhe 

Hlavnou úlohou BEE-VET Digitálnych nástrojov je poskytnúť študentom stredoškolského odborného
vzdelávania a prípravy komplexný vyučovací elektronický nástroj so zameraním na použitie nových a
inovatívnych technológií a materiálov v stavebníctve.

Digitálne nástroje pozostávajú z „Úvodu do energetickej účinnosti“ a učebných materiálov v
nasledujúcich jedenástich tematických okruhoch:

Téma 1: Tepelná izolácia
Téma 2: Vnútorné omietky
Téma 3: Omietanie
Téma 4: Extrémne kryty
Téma 5: Potery
Téma 6: Hydroizolácia
Téma 7: Konštrukčné riešenia
Téma 8: Výrobky pre záhrady a záhradnú architektúru
Téma 9: Renovácia, reštaurovanie
Téma 10: Strešná krytina
Téma 11: Hydroizolácia potrubí

Každý z tematických okruhov pozostáva z teoretickej časti, praktických cvičení a vedomostného testu.
Teoretický obsah je obohatený o video materiály a prezentácie.

Tematické okruhy budú po ich ohodnotení a otestovaní k dispozícii užívateľom na stránke projektu
www.beevet.eu.

Učebné materiály sú zamerané na prax so zreteľom na využitie ekologických, udržateľných a
energeticky účinných stavebných materiálov a zdrojov (BEE-VET) v stavebníctve.

Materiály môžu slúžiť aj ako ďalší zdroj informácií pre študentov vyššieho odborného vzdelávania v
oblasti stavebníctva a slúžiť na doplnenie existujúcich učebníc a materiálov. Študenti a vyučujúci OVP
ich budú môcť používať na hodinách a tak si osvojiť dôležité znalosti o najlepšej praxi v oblasti
stavebníctva (vrátane predstavených inovácií a prebiehajúcich aktivít v oblasti výskumu a vývoja).

Viac informácií o projekte a ďalších vzdelávacích produktoch, ktoré sú predmetom ďalšieho vývoja
môžete nájsť na www.beevet.eu.
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Projekt Strednej školy architektúry, stavbárskeho inžinierstva a
geodézie „Hristo Botev“ v Sofii je nominovaný na ocenenie „Ceny
excelentnosti v OVP 2020“

Projekt „Rekonštrukcia existujúcich budov na energetické“ Strednej školy architektúry, stavbárskeho
inžinierstva a geodézie „Hristo Botev“ v Sofii, podporovanej v rámci programu Erasmus+, kľúčová
činnosť 1 „Mobilita vzdelávania pre občanov, sektor OVP“ je nominovaný na ocenenie „Ceny
excelentnosti v OVP 2020“.

V rámci projektu, ktorého úlohou je prispôsobiť OVP inováciám a technologickému rozvoju, sa učitelia
a študenti z SGSAG „Hristo Botev“ zúčastnili na rôznych formách mobility s vzdelávacím zámerom,
vyvíjali modely, hry a iné materiály týkajúce sa energetickej účinnosti, ktoré je možné použiť na
vyučovacích hodinách.

„Ceny excelentnosti v OVP 2020“ sa udeľujú za najlepšiu prax a vynikajúce výsledky v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v celej Európe. Ocenenie najlepších príkladov OVP prináša
zviditeľnenie, uznanie za dobre vykonanú prácu a motivuje jednotlivcov a organizácie pracujúce v
oblasti OVP.

Online hlasovanie je spustené a potrvá do 10. novembra 2020
na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETExcellenceAwards2020.

Mená víťazov vyhlási pán Nicolas Schmidt, európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva,
dňa 13.novembra počas záverečnej ceremónie Európskeho týždňa odborných zručností.
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Európsky týždeň odborných zručností 2020

Piaty ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať v čase od 9. do 13. novembra
2020.

Európsky týždeň odborných zručností je každoročné podujatie, na ktorom predstavia rôzni jednotlivci
aj organizácie svoje výsledky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Európsky týždeň
odborných zručností predstavuje platformu, ktorá slúži na propagáciu a zviditeľnenie potenciálu OVP a
zároveň je príležitosťou na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe v rámci Európy i mimo nej.

Piaty ročník tohto podujatia je 100% online a organizuje ho Európska komisia v spolupráci s
nemeckým predsedníctvom Rady Európskej únie. Súbor partnerských aktivít sa bude konať
v elektronickej forme naprieč celou EÚ. Ich súčasťou môžete byť i vy!

Tohtoročnou témou je ,,Odborné vzdelávanie a príprava pre zelené a digitálne prechody“ v súlade s
prioritami Komisie – „Európska zelená dohoda“ a „Európa pripravená na digitálny vek“.

Zapojiť sa do Európskeho týždňa odborných zručností môžete aj vy, a to organizovaním alebo účasťou
na podujatí alebo aktivite, hlasovaním v súťaži „Ceny excelentnosti v OVP 2020“ alebo zdieľaním
svojho príbehu OVP, ktorý môže inšpirovať iných pri hľadaní svojho talentu. Akékoľvek podujatie alebo
aktivita , ktorá sa uskutoční v čase od marca do apríla 2020, sa môže zaregistrovať a stať sa
oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností.
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Ako ióny vzduchu vplývajú na kvalitu života?

Spoločnosť Baumit predstavila jedinečnú interiérovú farbu IonitColor, ktorá prirodzeným spôsobom
aktivuje vzduch a zvyšuje množstvo iónov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravie človeka. Touto cestou
zároveň prispievajú k zdravému prostrediu v interiéri.

Ako to celé funguje?

Ióny majú pozitívny účinok na kvalitu života. Čím vyšší je ich počet, tým je vzduch v miestnosti čistejší.
Ióny priťahujú jemný prach, peľ a vírusy a menia ich na ťažšie zložky, ktoré rýchlo klesajú k zemi a nie
je ich už možné vdýchnuť.

Ióny prispievajú k antimikrobiálnemu povrchu stien a stropov, čo zabraňuje množeniu vírusov a
baktérií.

Použitie Baumit YonitColor vedie k permanentnému zvýšeniu počtu iónov vo vzduchu. Výskumy
Univerzitnej nemocnice vo Freiburgu potvrdzujú ich pozitívny vplyv.

Ióny takisto prispievajú k významnej aktivácii génov v ľudskej populácii, ktoré sú dôležité pre imunitu
organizmu. Posilňujú imunitný systém a odolnosť organizmu.
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Newsletter č.2 – október 2020
Milí čitatelia,

Prinášame Vám druhé číslo elektronického newsletteru k projektu „Zmena OVP v stavebníctve -
Inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET) financovaného programom
Erasmus+.

Predstavíme vám aktuálne výsledky spoločných aktivít ôsmich organizácií zo štyroch krajín, ktoré spojili
svoje sily pri vytváraní výstupov zameraných na praktickú prípravu v oblasti stavebníctva so zreteľom na
inovácie a využitie digitálnych technológií.

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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