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Повече от 330 ученици взеха участие в онлайн тестване по
проект BEE VET

Успешно бе завършено тестването на BEE VET Digital Toolkit с ученици от България, Турция и
Словакия в три фази между март и юни 2021 г. в присъствена и онлайн форма.

Учениците, които взеха участие в тестването на Инструментариума, бяха от различни
специалности като „Строителни материали“, „Енергийна ефективност на сгради“, „Строителство
и архитектура“, „Хидростроителство“, „Транспортно строителство“и „Геодезия“ от различни
класове и работиха с всички 11 теми от Дигиталния Инструментариум.  Те попълниха анкета за
полезността, приложимостта и удовлетвореността от материалите, включени в продукта.

Събраните отзиви от анкетата показват, че по-голямата част от участниците харесват
Дигиталния инструментариум и  намират темите, упражненията, видео материалите и речника
за много полезни.  47% от учениците са дали оценка „5“ („1“ бъдейки най-ниската, а „5“ най-
високата) на основната информация в темите, практическите упражнения, видео материали и
речника. От събраната обратна връзка екипът на BEE VET може да заключи, че разработването
на Инструментариума върви добре и структурата и съдържанието му удовлетворяват
очакванията и предпочитанията на учениците,  и могат да бъдат от голяма полза по време на
обучението в професионалните гимназии. Разбира се, това не изключва възможността и място
за подобрения на продукта, за да може да бъде използван от повече ученици и учители и да
предоставя по-добри резултати и знания на тези, които го използват. Общият брой на
участниците, взели участие в трите етапа от тестването, е 339.

BEE VET Digital Toolkit съдържа 12 теми със синтезирана информация по актуални теми и
практическа приложимост на иновативни материали и технологии (зелени, устойчиви и
енергийно ефективни строителни материали и ресурси) в сферата на строителството,  докато
подпомагат подобряването на дигиталните умения и повишаването на мотивацията на
учениците, работещи с тях. Темите съдържат интерактивни упражнения, библиотека с линкове и
видео ръководства, упражнения за самооценка и речник, достъпен на 5 езика (английски,
български, немски, турски и словашки) на сайта на проекта. BEE VET Digital Toolkit е с безплатен
достъп, не изисква регистрация за ползване и е лесно достъпен за всеки, който иска да разшири
знанията си или да се упражнява.
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3 уъркшопа и повече от 140 участници от 3 държави представиха
първата версия на BEE VET Дигитален инструментариум 

През март 2021 бяха проведени успешно три уъркшопа с повече от 140 участници от България,
Турция и Словакия по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 “Transforming VET in Construction –
Innovative Materials for Building and Energy Efficiency” (BEE-VET), финансиран по програма
Еразъм+ с ключово действие – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в
професионалното образование и обучение.

Целта на уъркшопите бе да представят първата версия на BEE VET Digital Toolkit и имаха
мисията да покажат качеството, приложимостта и потенциалът за по-нататъшна експлоатация
на продукта. Участниците, които взеха участие в събитията, бяха учители по ПОО, външни
заинтересовани страни в ПОО, представители на образователната сфера и партньори по
проекта BEE VET.

Събраните отзиви от попълнените анкети показват, че респондентите харесват да работят с BEE
VET Дигитален Инструментариум и го считат за много полезен, интерактивен, креативен и
подходящ за възрастта на учениците, които го използват. Според информацията от
изследването, материалите в Инструментариума са представени ясно, с добра структура и
разработка.  Обработените анкети показват също, че 75% от участниците одобряват
теоретичната информация и дизайна и считат, че упражненията, включени в Инструментариума,
са достатъчно интересни и полезни. Общата оценка на материалите е 4,5 от 5 (данните са
събрани и обобщени въз основа на получените анкети от участниците). По време на срещите бе
посочено още, че материалите и темите са подходящи за строителството, енергийната
ефективност и са полезни за използването на технологии.
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5-езиков речник ще помага на учениците от професионалните
гимназии, използващи BEE VET Дигитален инструментариум

5-езиков речник с термини от 11-те теми от BEE VET Дигитален Инструментариум  е вече
достъпен на сайта на проекта BEE VET. Речникът съдържа над 400 думи и термини, преведени
на английски, български, немски, турски и словашки език в сферата на строителството и
енергийната ефективност.

Речникът ще е в голяма помощ на учениците, които използват Инструментариума, за да учат или
да се упражняват, защото чрез него те могат да разширят своите познания за важни термини в
сферата на 5 езика. Например, използвайки речника ученик от Турция може да упражни своите
знания по топлоизолация, докато разширява лексикалните си знания по немски език.
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Предстоящо съвместно обучение на партньорите в Грац,
Австрия

FH JOANNEUM организира провеждането на съвместно обучение на партньорите по проект
„Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна
ефективност” (BEE-VET) в Австрия.

Участниците ще  бъдат ангажирани с обучителни дейности, свързани с иновативни начини на
обучение и ще научат повече за австрийското професионално образование и обучение. По
време на събитието организаторът – FH JOANNEUM ще представи информация и сподели опит
за разработването на онлайн обучителни курсове и продължаваща и допълнителна
квалификация на учителите в сферата на ПОО в Австрия. В рамките на обучението участниците
ще получат презентация за иновативни строителни материали и технологии.

Съвместното обучение ще допринесе за постигането на целите на проекта. То не само ще
предостави безценна възможност на представителите на фокус групите да придобият опит от
първа ръка, но и ще позволи усъвършенстването на практическите им умения и знания, които
по-нататък ще бъдат предадени на други учители на национално ниво.

Резултатите от обучението ще бъдат представени по време на конференция за разпространение
на постигнатите резултати от проекта, както и в мрежите, в които членуват партньорите от
консорциума. Welcome/Willkommen to Styria!
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Регионалните информационни дни продължават с пълна
скорост

Турският партньор по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 „Промяна на ПОО в строителството –
иновативни материали за строителство и енергийна ефективност” (BEE VET) – Ortaköy 80.Yıl
VET Center осъществи няколко информационни регионални дни и представи проекта пред 30
специалисти в сферата на ПОО от областта.

По време на събитията Ortaköy VET Center подписа протокол със заинтересованите страни за
информираност за протичащите дейности и продукти. Проектът BEE VET бе една от
дискутираните теми не само по време на срещата за сътрудничество, но и по време на самите
информационни дни, организирани от  областна дирекция “Национално образование“ в гр.
Мамак.

По време на информационните дните в Ortaköy VET Center бяха представени на практика и
строителни проекти. Един от тях бе построяването на охранителна кабина – ученици и учители
осъществиха практически тестове (с помощта на фазата на практическо тестване на BEE VET),
докато тя се строеше от учениците,  учащи в ПОО.
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Обявени са победителите в наградите на ЕС за устойчива
енергия

На първото тазгодишно събитие по повод Европейската седмица на устойчивата енергия, която
се проведе онлайн от  25 до 28 октомври 2021 г. пет от най-добрите европейски проекта за чиста
енергия взеха награди в категориите – Ангажираност, Иновации, Жена в енергетиката, Young
Energy Trailblazer и Награда на публиката. Победителите в категориите Ангажираност и
Иновации бяха избрани чрез експертно жури, а другите – чрез публично гласуване с над 12
хиляди гласа.

Ето какво каза еврокомисарят по енергетика Симсън за победителите:

„Проектите и хората, които представяме днес, са не само лидери в
трансформирането на енергийното поле на Европа, но и са модели за
подражание. Тяхната работа и  ангажираност са доказателство за важността
на гражданската ангажираност в реализирането на Зелената сделка в
реалност. Работихме усилено, за да разработим политически инструменти,
които да ръководят и подкрепят действията на място, и е наистина
вдъхновяващо да видим тази визия в действие. Заедно ние приближаваме Европа
към нейните цели в областта на климата.“ 

Наградата за ангажираност бе дадена на EnergyNeighbourhoods за тяхната програма, която
насърчава гражданите в Унгария да пестят енергия и дава признание на дейности, които
вдъхновяват и мотивират граждани да практикуват и да се адаптират към по-зелени и
екологични навици за използване на енергия.

LIFE–DIADEME отразява финансираните от ЕС дейности, които показват иновативен път към
чиста енергия и преход и благодарение на плана си за публично осветление, което намалява
емисиите и подобрява безопасността на пешеходците, спечели наградата за иновации.

Наградата за жена в енергетиката бе присъдена на Биргит Хансен – кмет на гр. Фредериксхавн,
Дания за нейното лидерство в климатичното планиране и отразяването на дейностите, водени
от жени, които подпомагат прехода към чиста енергия в Европа и допринасят за постигането на
целите в областта на климата на континента.

Наградата Young Energy Trailblazer беше спечелена от Филип Копрчина за приноса му към
демократизацията на собствеността върху добива на слънчева енергия. Наградата отразява
дейностите, осъществявани от млади хора (под 35 години), които помагат прехода към чиста
енергия в Европа и вдъхновяват други да предприемат действия.

Тази година публиката реши да връчи едноименната награда на RenOnBill за обединяването на
финансови институции и доставчиците на комунални услуги с цел енергийно обновяване на
жилищните сгради. Общо 6 проекта се състезаваха в категориите Ангажираност и Иновации, и
бяха предложени и обсъждани също и за тази награда.

За повече информация: https://ec.europa.eu/info/news/winners-eu-sustainable-energy-awards-
announced-2021-oct-26_en
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Какво представлява устойчивото строителство и какви са
ползите от него?

При устойчивото строителство изграждането на нови структури се осъществява чрез използване
на възобновяеми и рециклирани материали, като едновременно с това се намалява и
потреблението на енергия и отпадъци. Целта на този тип строителство е да се намали
негативното въздействие на строителната индустрията върху околната среда.

Устойчивото строителство не приключва със завършването на дадена сграда – тя трябва да има
минимално въздействие върху околната среда през целия си период на експлоатация, което
означава, че самият дизайн трябва да има положително влияние върху заобикалящата среда.

Устойчивото строителство е от изключителна важност, тъй като използва устойчиви материали,
които не влияят в такава голяма негативна степен на околната среда, както традиционните
решения в строителната индустрия. Също така, този тип строителство използва възобновяемата
енергия по време на процеса и се използват материали като дърво, устойчив бетон,
алтернативи на тухлените материали и дори пластмаса.

Разбира се, има някои предизвикателства за пълното имплементиране на устойчивото
строителство. Това не е процес за една нощ и основното предизвикателство при него е цената.
Разходите и достъпността представляват голямо предизвикателство за повечето строителни
фирми. Въпреки това, има много ползи от избора на устойчиво строителство. Според
изследване една от тях е, че зелените сгради запазват 7% по-висока стойността в сравнение с
традиционните такива. Друго предимство е корпоративната социална отговорност (КСО).
Изследвания показват, че 91% от клиентите са по-склонни да изберат компания, която подкрепя
добра кауза (в този случай намаляването на негативното въздействие върху околната среда от
строителните обекти). Според други изследвания зелените сгради имат и по-ниски
експлоатационни разходи. Използването на устойчиви технологии и материали може да доведе
до големи спестявания, като същевременно с това да намали и отпадъците, което само по себе
си намалява таксите, начислявани за управление на отпадъците.

За повече информация: https://www.british-assessment.co.uk/insights/what-is-sustainable-
construction-and-why-is-it-important/

 

Ако писмото е попаднало в спам папка във Вашата поща, можете да кликнете на "Не е спам".
Ako tekstat ili kartinkite ne se vijdat, натиснете ТУК

 

BEE VET 
Иновативни материали за строителство и енергийна

ефективност 

Бюлетин 4 - ноември 2021 г.
Уважаеми читатели,

Добре дошли в четвъртото есенно издание на бюлетинa по проект BEE VET.

В това издание ще Ви запознаем с последните дейности по проект „Промяна на ПОО в
строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност" (BEE-VET),
интересни новини, свързани с Европейската седмица на устойчивата енергия (25-28 октомври) –
най-голямото годишно събитие в ЕС, посветено на възобновяемите енергийни източници и
ефективното използване на енергията, и още.

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. 

 

https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/vsichki-kursove/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B3/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://beevet.eu/bg/
https://ec.europa.eu/info/news/winners-eu-sustainable-energy-awards-announced-2021-oct-26_en
https://beevet.eu/bg/
https://www.british-assessment.co.uk/insights/what-is-sustainable-construction-and-why-is-it-important/
http://127.0.0.1:30030/_api/html/%%webversion%%
https://beevet.eu/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://www.facebook.com/BEE-VET-105450000935097/
https://beevet.eu/bg/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d1%82-330-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb/
https://beevet.eu/bg/3-%d1%83%d1%8a%d1%80%d0%ba%d1%88%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%be%d1%82-140-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-3-%d0%b4%d1%8a%d1%80/
https://beevet.eu/bg/5-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be/
https://beevet.eu/bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80/
https://beevet.eu/bg/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4/
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