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Hlavné ciele projektu BEE VET

Stavebníctvo zohráva v európskom hospodárstve dôležitú úlohu, pretože vytvára takmer 10% HDP a
poskytuje cca. 20 miliónov pracovných miest (pozri KOM / 2012/0433 v konečnom znení). V rovnakom
čase prognóza zručností agentúry Cedefopś na rok 2016 naznačuje, že zamestnanosť v stavebníctve
porastie v rokoch 2015 – 2025, pričom členské štáty budú musieť nahradiť starnúcu pracovnú silu,
približne 1 milión a do roku 2025 budú potrebovať nových pracovníkov.

 
Hlavným cieľom projektu BEE-VET je navrhnúť, vyvíjať, testovať, potvrdzovať, používať, šíriť a
udržiavať súbor vzájomne prepojených inovatívnych výrobkov s udržateľnými účinkami pre odborné
vzdelávanie a prípravu, ako aj pre stavebníctvo:

 • Digitálny súbor nástrojov BEE-VET;
  • BEE-VET Príručka pre učiteľov;

  • BEE-VET Koncepcia aktualizácie učebných plánov OVP.
 

DIGITÁLNY SÚBOR NÁSTROJOV BEE-VET
 Interaktívne školiace materiály pre ekologickú, udržateľnú a energeticky účinnú výstavbu, ktoré sú

určené na školenie študentov stredných odborných škôl, aby sa naučili používať moderné
technológie / materiály v stavebníctve.

 
BEE-VET PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV
Metodická príručka pre učiteľov OVP, ktorá poskytuje návod na používanie, začlenenie a
prezentáciu interaktívnych vzdelávacích materiálov vytvorená ako efektívny nástroj na pomoc pri
modernizácii učebných plánov OVP vo výstavbe a na podporu využívania digitálnych technológií vo
vzdelávaní.

 
BEE-VET KONCEPCIA AKTUALIZÁCIE UČEBNÝCH PLÁNOV OVP

 Návrh na aktualizáciu učebných plánov  založený na informáciách poskytnutých štyrmi partnerskými
krajinami, ktoré sa zúčastňujú na tomto projekte a zistenými najlepšími Európskymi postupmi ako aj
na nachystaných špecifických produktoch, zmapovanie očakávaných učebných výsledkoch
získaných OVP študentmi v stavebníctve, aby sa umožnila  ich nadnárodná  mobilita a uznanie ich
vedomostí, zručností a schopností.
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Úvodné stretnutie BEE-VET sa konalo 3. decembra

Dňa 3. decembra 2019 sa v Park-hoteli „Moskva“, Sofia v Bulharsku, uskutočnilo prvé medzinárodné
úvodné stretnutie projektu 2019-1-BG01-KA202-062584 – „Zmena odborného vzdelávania a prípravy v
stavebníctve – inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť“ (BEE-VET),
financovaného v rámci programu Erasmus+.

 
Projekt „Transformácia OVP v stavebníctve – inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú
účinnosť“ (BEE-OVP) spája úsilie ôsmich organizácií zo štyroch krajín s cieľom riešiť zdôraznené výzvy
v stavebníctve a prispieť k zmenšeniu rozdielov medzi školami a podnikaním so zameraním na
praktické učenie a na vzdelávanie pomocou digitálnych technológií.

  
 Koordinátorom projektu je RAABE Bulharsko a partnerské konzorcium zahŕňa:

 
 • 3 OVP školy – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická je stredná odborná škola OVP v
Bratislave, Stredná škola stavebníctva, architektúry a geodézie v Sofii „Hristo Botev“ a Ortaköy 80.Yıl
MTAL, Ankara, Turecko

  • 1 Rakúska univerzita pre aplikované vedy FH JOANNEUM
  • 2 súkromné spoločnosti – Baumit Bulharsko Ltd. a Erdemler Soğutma Inc. Turecko

  • Slovenské profesionálne vydavateľstvo – EXPOL Pedagogika
  

 Cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť programov odborného vzdelávania a prípravy a zmenšiť priepasť
medzi školou a podnikaním v sektore budov a energetickej efektívnosti, takže hlavné ciele sú
nasledovné:

 
– Interaktívne školiace materiály o ekologickej, trvalo udržateľnej a energeticky efektívnej stavbe pre
študentov stredných škôl vyššieho odborného vzdelávania v oblasti uplatňovania nových a pokročilých
technológií / materiálov v stavebníctve/, t. J. BEE-VET Digitálne nástroje.

 
– Metodické materiály pre učiteľov OVP v konkrétnych odborných predmetoch, ktoré poskytujú návod
na používanie, začlenenie a prezentáciu digitálneho súboru nástrojov ako efektívny nástroj, podporujú
modernizáciu programov odbornej prípravy v oblasti OVP v stavebníctve a podporujú využívanie
digitálnych technológií v tvorivej, kolaboratívnej a efektívnej podobe spôsoby, tj BEE-VET Príručka pre
učiteľov;

 
– Vzhľadom na aktualizáciu učebných osnov na základe informácií od štyroch partnerských krajín a
identifikovaných najlepších postupov EÚ, ako aj na základe pripravených konkrétnych produktov,
mapovanie očakávaných vzdelávacích výstupov získaných študentmi OVP v oblasti stavebníctva s
cieľom umožniť ich nadnárodnú mobilitu a uznanie. vedomostí, zručností a kompetencií, tj Koncepcia
BEE-VET pre aktualizáciu učebných osnov.

 
Cieľovými skupinami projektu sú učitelia odborného vzdelávania a prípravy v špecifických odborných
predmetoch, študenti vyššieho stredného odborného vzdelávania v odboroch v stavebníctve, mentori
firiem a pracovníci v sektore stavebníctva, ako aj orgány tvoriace politiku.

 
Počas stretnutia boli prezentované hlavné body plánovaných aktivít projektu, po ktorých nasledovalo
hodnotenie národných politík v OVP v stavebnom sektore v Bulharsku, na Slovensku, v Turecku a
Rakúsku.

 
Partneri diskutovali a prezentovali informácie z oblasti energetickej efektívnosti, zelených budov, budov
s nulovou spotrebou energie a trendov v stavebníctve.
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Čo je odborné vzdelávanie a príprava?

Ak si máme dať jednoduchú predstavu o tom, čo je odborné vzdelávanie a príprava, môžeme povedať,
že ponúka vedomosti a zručnosti, ktoré priamo súvisia s prácou. Rozvíjaním zručností, ktoré sú
špecifické pre obchodnú alebo pracovnú pozíciu, môžete zlepšiť svoje vyhliadky na zamestnanie,
postúpiť vo svojej súčasnej kariére alebo dokonca premeniť príjemnú činnosť na podnikanie.

 
Bežnou koncepciou odborného vzdelávania a prípravy (VET) je, že pokrýva iba praktické predmety,
ako sú stavebníctvo, inštalatérske alebo krajčírske služby, ale nie je to úplne pravda – za posledných
tridsať rokov a teraz ponúka obrovský výber v oblasti predmety súvisiace so širokou škálou profesií.

 
Moderné odborné vzdelávanie umožňuje ľuďom získať praktické zručnosti a činnosti špecifické pre
vybranú pracovnú rolu. Tí, ktorí absolvujú odbornú prípravu alebo učňovskú prípravu, môžu očakávať,
že sa o sebe veľa naučia a zistia talenty, o ktorých nevedeli.

 
Odborné vzdelávanie a príprava je vhodná pre ľudí, ktorí chcú teóriu ihneď pretaviť do praxe a
vzdelávať sa priamo na pracovisku. Mnoho spoločností a sektorov má dokonca svoje vlastné školiace
zariadenia. Spoločnosti po celom svete investujú čas a peniaze do vysokokvalitného odborného
vzdelávania a prípravy, aby zabezpečili vysoký výkon a výsledky.
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Čo je energetická účinnosť?

Pojem „energetická efektívnosť“ sa v súčasnosti často používa. Štítky na spotrebičoch, reklamy
energetických spoločností a dokonca aj sľuby od vlády to všetko používajú, ale čo to vlastne
znamená? Energetická účinnosť znamená použitie menšieho množstva energie na zabezpečenie
rovnakej úrovne energie. Ide teda o jeden zo spôsobov, ako znížiť ľudské emisie skleníkových plynov.

 
Napríklad, ak je dom izolovaný, na vykurovanie a chladenie sa spotrebuje menej energie na
dosiahnutie uspokojivej teploty. Ďalším príkladom je inštalácia žiariviek alebo svetlíkov namiesto
žiaroviek, aby sa dosiahla rovnaká úroveň osvetlenia.

 
Efektívne využívanie energie sa dosahuje predovšetkým pomocou efektívnejšej technológie alebo
procesu. Energeticky efektívne budovy, priemyselné procesy a doprava by mohli znížiť svetovú potrebu
energie v roku 2050 o jednu tretinu a pomôcť kontrolovať globálne emisie skleníkových plynov.

 
Zvýšenie energetickej účinnosti domácností, vozidiel a podnikov sa považuje za do značnej miery
nevyužité riešenie na riešenie globálneho otepľovania, energetickej bezpečnosti a vyčerpania fosílnych
palív.

 
V súčasnosti sa energetická účinnosť využíva v elektronike aj v stavebníctve.
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Milí čitatelia,

Projekt „Transformácia OVP v stavebníctve - inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú
účinnosť“ (BEE-VET) spája úsilie ôsmich organizácií zo štyroch krajín s cieľom riešiť zdôraznené výzvy
v stavebníctve a prispieť k zmenšeniu rozdielov medzi školami a podnikaním so zameraním na
praktické učenie a na vzdelávanie pomocou digitálnych technológií.

Stavebný sektor prechádza procesom zmien a preorientovania v kontexte európskych priorít pre
energetickú efektívnosť a používanie ekologických a udržateľných stavebných materiálov. Uvedené
priority by sa mali premietnuť aj do učebných osnov odborného vzdelávania a prípravy.

Veríme, že projekt BEE-VET prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju odborného vzdelávania a prípravy
a firiem v stavebnom sektore.

Želáme vám príjemné čítanie!

 Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte BEE-VET

 

Nájdete nás na Facebooku a dozviete sa o posledných novinkách a udalostiach v projekte 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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