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Viac než 330 študentov sa zúčastnilo na elektronickom prieskume
týkajúcom sa projektu OVP

Elektronický prieskum týkajúci sa jedného z výstupov projektu OVP – Digitálne nástroje bol úspešne
zrealizovaný v troch etapách za účasti študentov z Bulharska, Turecka a Slovenska v čase od marca
do júna 2021. Testovanie Digitálnych nástrojov prebiehalo v online prostredí, ale rovnako aj osobnou
formou.

Študenti OVP z rôznych zameraní, ako napríklad stavebné materiály, energetická účinnosť budov,
stavebníctvo a architektúra, vodné stavby, cestné stavby, stavebníctvo a geodézia z rôznych ročníkov,
ktorí sa prihlásili do testovania, pracovali so všetkými jedenástimi okruhmi z Digitálnych nástrojov.
Následne potom vyplnili dotazník týkajúci sa prínosov, využiteľnosti a spokojnosti s materiálmi
nachádzajúcimi sa v Digitálnych nástrojoch.

Vo výsledku prieskumu zúčastnení študenti uviedli, že materiály boli veľmi prínosné, boli dostupné
online a mali k nim voľný prístup. Celkový počet študentov, ktorí sa zúčastnili na všetkých troch
testovacích etapách prieskumu, bol 339. Zozbierané odpovede ukazujú, že väčšine zúčastnených
študentov sa Digitálne nástroje páčia a považujú ich za užitočné, predovšetkým hlavné témy,
interaktívne cvičenia, videomateriály a päťjazyčný glosár. Napríklad 47 % zúčastnených ohodnotilo
známkou 5 (pričom 1 bola najhoršia známka a 5 najlepšia) informácie hlavných okruhov, praktické
cvičenia, videomateriály a glosár pojmov. Na základe získaných odpovedí mohol tím OVP
skonštatovať, že vývoj Digitálnych nástrojov pokračuje správne, že jeho štruktúra a dizajn zodpovedajú
vkusu a očakávaniam študentov a môžu byť veľkým prínosom pri vyučovacom procese na školách
OVP. Výsledky, samozrejme, nevylučujú možnosť ďalšieho zlepšovania, aby Digitálne nástroje mohli
slúžiť ešte väčšiemu počtu študentov, učiteľov a prinášať lepšie výsledky a poznatky všetkým
užívateľom.

BEE-VET Digitálne nástroje pozostávajú z dvanástich tematických okruhov, ktoré obsahujú syntézu
informácií týkajúcich sa aktuálnych tém a praktického využitia inovatívnych materiálov a technológií
(zelené, trvalo udržateľné a energeticky efektívne materiály a zdroje) v oblasti stavebníctva. Témy
obsahujú interaktívne cvičenia, knižnicu s odkazmi na demonštračné videá a návody, cvičné testy
a online glosár pojmov, ktorý zahŕňa všetkých 5 jazykov (angličtinu, bulharčinu, nemčinu, turečtinu
a slovenčinu). Digitálne nástroje sú voľne dostupné bez nutnosti registrácie používateľov. Vďaka týmto
vlastnostiam je nástroj prínosný a dostupný pre každého, kto si chce prehĺbiť alebo precvičiť znalosti
z tejto oblasti.
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3 workshopy a viac než 140 účastníkov z 3 krajín predstavilo prvú
verziu BEE-VET Digitálnych nástrojov

V marci 2021 sa podarilo úspešne zorganizovať 3 workshopy s viac ako 140 účastníkmi z Bulharska,
Turecka a Slovenska pod záštitou projektu 2019-1-BG01-KA202-062584 „Zmena OVP v stavebníctve
– inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)“, podporovaného
programom Erasmus+ v rámci kľúčovej činnosti 2 „Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny
osvedčených postupov v odbornom vzdelávaní a príprave“.

Cieľom stretnutí, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom programu Zoom, bolo predstaviť prvú verziu
BEE-VET Digitálnych nástrojov a zhodnotiť kvalitu, využiteľnosť a potenciál ďalšieho zlepšenia
nástroja. Zúčastnili sa na nich učitelia OVP, externí podnikateľskí partneri v OVP sektore, zástupcovia
sektora vzdelávania a ostatní partneri OVP.

Odpovede, získané prostredníctvom workshopov, ukazujú, že používateľom sa páči práca
s Digitálnymi nástrojmi a považujú ich za prínosné, interaktívne a vhodné tiež pre vekovú kategóriu
študentov, ktorí ich rovnako používajú. Podľa prieskumu sú materiály v Digitálnych nástrojoch
predstavené správnym spôsobom. Súhrn vyplnených dotazníkov ukazuje, že 75 % respondentov
schvaľuje teoretické informácie a celkový dizajn nástroja a považuje ho za zaujímavý a zároveň
užitočný. Celková známka, ktorú dosiahli učebné materiály, bola 4,5 z 5 (na základe zozbieraných
a vyhodnotených údajov z dotazníkov užívateľov). Počas stretnutí rovnako odznelo, že tematické
okruhy sú vhodné na vzdelávanie v oblasti stavebníctva, energetickej efektívnosti a sú rovnako
prínosné pre použitie technológií.
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Päťjazyčný glosár pojmov pomôže študentom OVP pri používaní
BEE-VET Digitálnych nástrojov

Päťjazyčný glosár, ktorý obsahuje pojmy z 11 tematických okruhov BEE-VET Digitálnych nástrojov, je
aktuálne k dispozícii na webstránke projektu OVP. Glosár obsahuje viac než 400 slov a pojmov
preložených do angličtiny, bulharčiny, nemčiny, turečtiny a slovenčiny z oblasti stavebníctva
a energetickej efektívnosti.

Tento voľne dostupný slovník je vhodný predovšetkým pre študentov, ktorí využívajú Digitálne nástroje
pri učení a praxi, pretože si prostredníctvom neho môžu rozšíriť znalosti o dôležité pojmy v piatich
rozličných jazykoch. Napríklad turecký študent, ktorý používa glosár pojmov, sa môže naučiť viac
z oblasti tepelnej izolácie a zároveň si zlepšiť jazykové znalosti v nemčine.
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Nadchádzajúce spoločné školenie tímu BEE-VET v Grazi

Vo FH JOANNEUM sme vo víre príprav na spoločné školenie tímu v Rakúsku, určené pre účastníkov
programu „Zmena OVP v stavebníctve – inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť
(BEE-VET)“ z partnerských krajín projektu.

Pre účastníkov budú pripravené školiace aktivity týkajúce sa vzdelávacích metód, inovatívneho
vyučovania a učebných postupov, rovnako aj prehľad rakúskeho systému OVP. Podelíme sa o
skúsenosti s vývojom elektronických vzdelávacích kurzov a skúsenosti s ďalším vzdelávaním učiteľov
OVP v Rakúsku. Pripravená bude aj prezentácia o inovatívnych stavebných materiáloch
a technológiách.

Spoločné školenie tímu prispeje k dosiahnutiu cieľov projektu, a to nielen tým, že poskytne cennú
príležitosť na získanie skúseností pre zástupcov cieľových skupín, ale zároveň im pomôže zlepšiť
praktické zručnosti a schopnosti, ktoré budú môcť následne sprostredkovať ostatným učiteľom na
národnej úrovni.
 
Výsledky školenia predstavíme počas záverečnej konferencie, ako aj jednotlivým združeniam
a organizáciám, ktorých členmi sú partneri nášho konzorcia.
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Regionálne infodni bežia na plné obrátky

Turecký partner projektu 2019-1-BG01-KA202-062584 „Zmena OVP v stavebníctve – inovačné
materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)“ – OVP centrum Ortaköy 80.Yıl
zorganizovalo niekoľko regionálnych infodní a predstavilo projekt OVP viac než 30 odborníkom
z oblasti OVP v danom regióne.

OVP centrum Ortaköy podpísalo s podnikateľskými partnermi protokol informujúci o prebiehajúcej
spolupráci a produktoch. Projekt OVP bol jednou z tém nastolených s partnermi v podnikaní, a to
nielen pri slávnostnom otvorení spolupráce, ale aj počas regionálnych infodní organizovaných v mene
Direktoriátu národného vzdelávania kraja Mamak.

Počas regionálnych infodní  sa v OVP centre Ortaköy 80.Yıl predstavili aj stavebné projekty. Jedným
z nich bola výstavba stanovišťa pre bezpečnostnú službu – študenti a učitelia si vyskúšali praktické
testy (s využitím praktickej testovacej časti OVP), zatiaľ čo samotný objekt skonštruovali študenti OVP.
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Oznámenie výhercov ocenenia Trvalo udržateľná energia v Európe

Na tohtoročnom prvom oficiálnom podujatí Týždňa trvalo udržateľnej energie EÚ (EUSEW), ktoré sa
konalo online v dňoch 25. – 28. októbra 2021, si prevzali ocenenie za päť najlepších európskych
projektov čistej energie lídri v kategóriách: angažovanosť, inovácie, žena v energetike, mladý
priekopník v energetike a udelená bola aj cena občana.

Víťazov kategórií angažovanosť a inovácie vybrala odborná porota a víťazov ostatných kategórií určilo
verejné hlasovanie na základe viac než 12-tisíc hlasov.

Nasledujúce slová predniesla európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová:

„Projekty a jednotlivci, ktorí si dnes prevezmú ocenenie, sú nielen lídrami v transformácii
európskeho sveta energetiky, sú aj našimi vzormi. Ich práca je odkazom dôležitosti, ktorú
má občianska angažovanosť v napĺňaní Európskej zelenej dohody. Vyvinuli sme veľké
úsilie na vytvorenie politických nástrojov, ktoré budú usmerňovať a podporovať aktivity
na tomto mieste a je skutočne inšpiratívne vidieť, ako sa táto vízia stáva skutočnosťou.
Spoločným úsilím pomôžeme Európe priblížiť sa k naplneniu klimatických cieľov.“ 

Cena za angažovanosť bola udelená projektu EnergyNeighbourhoods za program, ktorý podporuje
občanov Maďarska v šetrení energiou a oceňuje aktivity, ktoré inšpirujú a motivujú občanov
k vyskúšaniu a adaptácii na zelené a ekologickejšie spôsoby využitia energií.

Projekt LIFE-DIADEME vychádza z aktivít podporovaných EÚ, ktoré ukazujú inovatívny prístup
k prechodu na čistú energiu. Za svoj návrh verejného osvetlenia, ktoré redukuje emisie a zlepšuje
bezpečnosť chodcov, získali ocenenie v kategórii inovácie.

Cenu v kategórii žena v energetike získala Brigit Hansenová, starostka mesta Frederikshavn, za svoju
iniciatívu v oblasti klimatického plánovania. Táto cena sa udeľuje za aktivity pod záštitou žien, ktoré
slúžia k rýchlejšiemu prechodu k zelenej energii v Európe a prispievajú k naplneniu európskych
energetických klimatických cieľov.

Ocenenie pre mladého priekopníka v energetike si odniesol Filip Koprčina za svoj prínos
v demokratizácii vlastníctva solárnej energie. Cena sa udeľuje za aktivity mladých ľudí (do 35 rokov),
ktoré pomáhajú k prechodu k zelenej energii v Európe a inšpirujú ostatných, aby sa tiež pridali.

Tohtoročná cena občana prináleží, podľa rozhodnutia verejnosti, projektu RenOnBill, ktorému sa
podarilo spojiť sily finančných inštitúcií s verejnoprospešnými službami a tým zvýšiť počet renovácií.
Toto ocenenie sa udeľuje iniciatívam a jednotlivcom, ktorí pracujú na inovovaní spôsobov, ako zmeniť
európsky svet energetiky. Celkovo 6 projektov súťažilo v kategóriách angažovanosť a inovácie a
všetky boli kandidátmi na ocenenie.

Viac na: https://ec.europa.eu/info/news/winners-eu-sustainable-energy-awards-announced-2021-oct-
26_en
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Čo je trvalo udržateľné stavebníctvo a prečo je dôležité?

Trvalo udržateľné stavebníctvo znamená, že pri stavbe nových objektov sú použité obnoviteľné
a recyklovateľné materiály a zároveň sa znižuje spotreba energií a tvorba odpadu počas stavebného
procesu. Cieľom takého druhu stavebníctva je znižovanie vplyvu priemyslu na životné prostredie.

Avšak trvalo udržateľné stavebníctvo sa nekončí postavením budovy. Budova samotná musí mať
počas svojej životnosti minimálny dosah na životné prostredie, čo znamená, že samotný návrh by mal
zahŕňať pozitívne elementy a zohľadňovať vplyv na okolie budovy.

Trvalo udržateľné stavebníctvo je dôležité, lebo stavebný priemysel ako taký má obrovský negatívny
vplyv na životné prostredie, pričom trvalo udržateľné stavebníctvo používa udržateľné materiály, ktoré
neovplyvňujú životné prostredie do takej miery. Takisto využíva obnoviteľnú energiu počas stavebného
procesu a využíva materiály ako drevo (z dôkladne udržiavaných lesov, ktoré poskytujú prirodzene
živé prostredie), trvalo udržateľný betón, alternatívne murárske materiály a dokonca aj plast.

Proces transformácie na trvalo udržateľné stavebníctvo samozrejme sprevádzajú aj viaceré výzvy.
Nejde tu o krátkodobý proces a hlavnú prekážku predstavujú finančné náklady. Náklady a dostupnosť
sú hlavnou výzvou pre väčšinu stavebných firiem. Transformácia na trvalo udržateľné stavebníctvo
zároveň prináša aj mnohé benefity. Jedným z nich je, že udržateľné budovy majú vyššiu hodnotu, čo
dokazujú aj výskumy, podľa ktorých majú zelené budovy 7 % nárast hodnoty oproti tradičným
budovám. Ďalšiu výhodu predstavuje podnikateľská sociálna zodpovednosť (CSR). Pri transformácii
na trvalo udržateľné stavebníctvo a pri zachovaní rovnakých cien výskumy ukazujú, že 91 %
zákazníkov sa rozhodne pre spoločnosť, ktorá podporuje dobrú vec (v tomto prípade zníženie
negatívneho účinku stavenísk na životné prostredie). Iná štúdia zasa priniesla výsledky ukazujúce
nižšie prevádzkové náklady zelených budov. Použitie trvalo udržateľných technológií a materiálov
môže priniesť veľkú úsporu nákladov vďaka redukcii odpadu, pričom sa zároveň zníži aj objem
poplatkov vyrubených spoločnosťou na likvidáciu odpadu.

Viac na: https://www.british-assessment.co.uk/insights/what-is-sustainable-construction-and-why-is-it-
important/
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Milí čitatelia,

Vítame vás pri čítaní štvrtého, tentoraz jesenného vydania BEE-VET newslettera.

V tomto vydaní vám priblížime najnovšie udalosti v rámci projektu „Zmena OVP v stavebníctve –
inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)“, ďalej zaujímavé novinky
týkajúce sa Týždňa trvalo udržateľnej energie EÚ – najväčšieho každoročného európskeho podujatia o
obnoviteľných zdrojoch, efektívnom využití energie a mnohých ďalších témach. Zostaňte s nami!

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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