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BEE VET Дигитален инструментариум подпомага учители и
ученици и при дистанционно обучение

Специално разработен за професионални гимназии, осъществяващи обучение по специалности
в областта на строителството и архитектурата, BEE VET Дигитален инструментариум помага на
учениците да:

повишат знанията си по актуални теми в областта на строителството, както и за
практическо приложение на иновативни материали и технологии (зелени, устойчиви и
енергийно ефективни строителни материали и ресурси) в сферата на строителството;
подобрят дигиталните си умения;
повишат мотивацията си за учене.

Към момента платформата е достъпна на 4 езика – английски, български, словашки и турски. В
следващите месеци ще бъде направен и немски вариант.

За достъп до платформата не е необходима регистрация. Достатъчно е само да посетите тази
страница и да изберете подходящата за Вас и Вашите ученици езикова версия.

На начална страница са посочени разработените теми. Всяка една от тях съдържа
структурирана теоретична информация, интерактивни упражнения, тест за самооценка,
допълнителна информация (видео филми, речник на термините, линкове към полезни източници
или списък с полезна литература).

Структурата и свободния достъп на платформата, особено в ситуация на пандемична
обстановка, правят  BEE VET Дигитален инструментариум изключително подходящ, за
подпомагане на дистанционното обучение на учениците.  Въпреки това, всеки учител може сам
да прецени как да използва всички налични ресурси. Теоретичната информация може да бъде
свалена в pdf файлове. Отделните упражнения могат да бъдат свалени, разпечатани и дадени
за самостоятелна или групова работа на учениците.

Искате да научите повече и да опитате? Посетете https://beevet.eu/bg/vsichki-kursove/.
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Над 150 ученици се включиха в първото тестване на BEE VET
Дигитален инструментариум

Първото тестване на BEE VET Digital Toolkit завърши успешно. В него взеха участие над 150
ученици от България, Словакия и Турция. Поради ситуацията с COVID първото тестване беше
организирано в дистанционна форма. Вижте по-долу обобщена информация от участващите във
фазата на тестване училища:

СГСАГ „Христо Ботев”, България

Повече от 50 ученици от 9, 10 и 11 клас взеха участие в първата фаза на тестване на BEE VET
Digital Toolkit. В рамките на обучението учениците работиха с материали в следните теми:
Топлоизолация, Вътрешни мазилки, Измазване, Екстремни покрития.

Анна Георгиева и Фани Ончева - учители по специални предмети за ПОО в училище споделят:

„Беше изключително полезно и забавно за учениците да използват BEE VET Digital Toolkit по
време на учебния процес. Подходящ е както за теоретична част, така и за практическо
обучение. За някои ученици той служи като основно знание, за други като обобщение и
упражнение. Учениците харесаха факта, че имаше различни упражнения и интересни
практически задачи. Видеоклиповете бяха много полезни и пресъздадоха реална учебна
среда. Речникът с чужди думи служи много добре на учениците, изучаващи дисциплината на
чужд език по професия.“

Участващите ученици дават висока оценка на разработените учебни материали и повечето от
тях смятат, че материалите им помагат да увеличат и разширят своите теоретични и практически
знания по всяка от темите.

Професионална гимназия Ортакьой, Турция

В първото тестване се включиха ученици от 11 и 12 клас, общо 43. Някои от учениците от 12-ти
клас се включиха от работните си места във фирмите, партньори на училището, и поискаха от
техните мениджъри да бъдат с нас за семинара, останалите ученици, се включиха от дома си.

Учениците  работиха по 5 теми (Топлоизолация, Хидроизолация, Обновяване, реставрация,
Покриви и Хидроизолация на тръби) и беше осигурена работа в Zoom.

Семинарът започна с встъпителна реч от Ercan KÜÇÜKARSLAN, ръководител на проекта в
училището, даващ информация за концепцията на BEE VET, дейности, предстоящи фази на
тестване и др. презентация, информираща за проекта, партньорите и всички теми, произведени
по проекта BEE VET. След тази презентация Али Ихсан КОКУН, който е вторият разработчик,
насочи учениците да тестват дигиталния инструментариум с всички аспекти и упражнения по
темите. Всички въпроси в края на темата бяха обсъдени, учениците провериха своите знания,
чрез тестовете в BEE VET Digital Toolkit. Ercan KÜÇÜKARSLAN и двама учители по ИКТ, Мурат
SÜZGÜN и Ahmet Okan YAVUZ, помагаха на водещите да осигурят необходимото оборудване,
интернет  и др., за да се избегнат технически проблеми.

Получената обратна връзка от учениците, показва, че според тях разработените обучителни
материали са иновативни, интересни и полезни.

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Словакия

Дистанционно обучение с разработените материали в BEE VET Digital Toolkit беше  проведено и
с 68 ученици от Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Словакия. Учениците работиха
по материали в 3 от разработените теми: Топлоизолация, Екстремни капаци и Вътрешни
мазилки.

По време на тестването учениците имаха възможност да избират различни упражнения.
Подобно на своите връстници в България и Турция, те също дават висока оценка за полезността
на разработените учебни материали.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в BEE VET УЪРКШОП

✓ Ако сте учител по професионално обучение по предмети, свързани със строителството
и архитектурата

✓ и се интересувате от използването на ИКТ в учебния процес

✓ и искате да имате повече възможности, за да направите обучението по-интересно и да
мотивирате учениците си:

Най-любезно Ви каним да вземете участие в полудневен онлайн
уъркшоп на тема:

"BEE VET Дигитален инструментариум – иновативни материали
и технологии за съвременно обучение на ученици в ПОО за
използване на устойчиви и енергийно ефективни материали
и технологии в строителството"

Дата: 26 март, 2021 г. /14:00 - 17:00/

Участието в семинара е безплатно, но изисква регистрация.

>> За да заявите участие, моля, попълнете Регистрационната форма.
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Нов европейски „Баухаус“: Европейската комисия стартира
етапа на проектиране

ЕК постави началото на етапа на проектиране на новата европейска инициатива „Баухаус“,
обявена от председателя г-жа Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2020 г.
Новият европейски „Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект, насочен към
съчетаване на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, за да се
подпомогне осъществяването на Европейския зелен пакт. Ето защо основните ценности на
новия европейски „Баухаус“ са свързани с устойчивостта, естетиката и приобщаването. Целта на
етапа на проектиране е да бъде оформена концепцията въз основа на съвместна творческа
работа, насочена към проучване на идеи, определяне на най-неотложните нужди и
предизвикателства и изграждане на връзки между заинтересованите страни. Като един от
елементите на етапа на проектиране, през пролетта Комисията ще стартира първото издание на
новата европейска награда „Баухаус“.

След приключването на този етап, през есента ще бъдат отправени покани за представяне на
предложения, чрез които новите европейски идеи „Баухаус“ да се реализират на най-малко пет
места в държавите — членки на ЕС, с помощта на средства от ЕС на национално и регионално
равнище.

Новият европейски „Баухаус“ е творческа инициатива, която разчупва границите между науката
и технологиите, изкуството, културата и социалното приобщаване, за да даде възможност за
намиране на решения на ежедневните проблеми. 

На специалния уебсайт хората на изкуството, дизайнерите, инженерите, учените,
предприемачите, архитектите, студентите и всички заинтересовани лица могат да споделят
примери за вдъхновяващи постижения за новия европейски „Баухаус“, идеи за начина, по който
той следва да бъде оформен и да се развива, както и своите тревоги и предизвикателства.

Това е началото на иновативен процес на съвместно проектиране. Организациите, които желаят
да положат повече усилия за участието си в този процес, могат да станат „Партньори на новия
европейски Баухаус“, като отговорят на поканата на уебсайта.

През следващите месеци Комисията ще присъди награди на съществуващи примери, които са
израз на интеграцията на ключовите ценности на инициативата и които могат да вдъхновят
дискусиите и трансформацията на местата, където живеем.

През следващия етап на инициативата — етапа на изпълнение, ще бъдат създадени пет
пилотни проекта за съвместно проектиране на нови устойчиви и приобщаващи решения със
стил. Целта на третия етап — разпространението, е да се разпространят идеите и концепциите,
определящи новия европейски „Баухаус“, чрез нови проекти, изграждане на мрежи и споделяне
на знания в рамките на Европа и извън нея.

За повече информация посетете: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_bg
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Добре дошли в Лахти – Европейската зелена столица на 2021
година

Финландският град Лахти стартира годината си като Европейска зелена столица 2021 г. с онлайн
церемония, проведена на 15 януари.

Лахти е 12-ата европейска зелена столица и следва други скорошни носители на тази титла като
Стокхолм, Хамбург, Копенхаген, Осло и Лисабон.

Какво прави Лахти европейска зелена столица?

Връчването на Европейската награда за зелена столица през 2021 г. на Лахти е единодушно
решение, взето от международното жури през 2019 г. след проведено международно състезание.

Лахти се представя силно във всички (12) екологични тематични области, но най-вече в
качеството на въздуха, отпадъците, екологичния растеж, еко-иновациите и управлението. По-
специално, планът за качество на въздуха на Лахти, обявен през 1997 г., прави града пионер в
подобренията на качеството на въздуха. Оттогава в града се наблюдава голям спад на вредните
емисии. Планът за действие има за цел да намали замърсяването на въздуха от пътния трафик;
и прилагат задълбочен мониторинг на качеството на въздуха. В допълнение към националните
разпоредби и разпоредбите на Европейския съюз, Лахти въвежда свои собствени допълнителни
местни разпоредби за качеството на въздуха. В резултат на усилията си градът записва отлични
данни за качеството на въздуха.

Лахти впечатлява членовете на журито и с разбирането си за спешността за справяне с
глобалната климатична криза, демонстрирано чрез сериозните ангажименти за опазване на
околната среда.

За Лахти

Лахти е нарастващ, оживен град със 120 000 жители. Той е осмият по население град на
Финландия.

Градът съчетава най-доброто от двата свята: великолепна езерна природа, разнообразна
природа и оригиналност на малък град, със смели климатични действия, енергийни решения и
зелен бизнес.

Лахти е международно известен като град за зимни спортове, културен център и е известен със
своите дизайнерски решения.

В исторически план Лахти винаги е бил важен търговски път и пазар, тъй като е сгушен между
два от големите европейски градове – столицата на Финландия Хелзинки и руския Санкт
Петербург.

За повече информация посетете линка. 

 

Ако писмото е попаднало в спам папка във Вашата поща, можете да кликнете на "Не е спам".
Ako tekstat ili kartinkite ne se vijdat, kliknete TUK
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Бюлетин 3 - март 2021 г.
Уважаеми читатели, 

Вие сте с третия брой на информационен бюлетин по проект „Промяна на ПОО в строителството
– иновативни материали за строителство и енергийна ефективност" (BEE-VET), финансиран по
програма Еразъм +.

В този брой ще Ви покажем как да използвате разработения дигитален инструментариум при
работата с учениците и резултатите от проведеното първо тестване на дигиталния
инструментариум. Ще Ви запознаем и със зелената столица на Европа за 2021 г. 

Пожелаваме Ви приятно четене!

 Присъединете се към нас във Фейсбук страницата ни и ще научите за актуалните събития и новини по проекта -  BEE VET

 

 Присъединете се към нас във Фейсбук страницата ни и ще научите за актуалните събития и новини по проекта -  BEE VET

Проектът BEE-VET 2019-1-BG0-KA202-062584, е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от

Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.
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